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ОРИГИНАЛНИ СТАТИИ

BIS мОНИТОРИНГ ЗА ТИТРИРАНЕ НА PROPOfOL ЗА уВОД В ОбщА ИНхАЛА-
цИОННА АНЕСТЕЗИЯ  пРИ ВЪЗРАСТНИ пАцИЕНТИ СЪС ЗАТЛЪСТЯВАНЕ

Д. Арабаджиева*, Вл. Радев**, Р. Радев**, Вл. Петров*
* Отделение Анестезиология и интензивно лечение, МБАЛ Русе АД

** КАИЛ при УМБАЛ „д-р Георги Странски”, МУ - Плевен

BIS mONITORING TITRATION Of PROPOfOL fOR INDuCTION Of ANESTHESIA IN 
ADuLT PATIENTS wITH OBESITY

D.  Arabadzhieva*, Vl. Radev**, R. Radev**, Vl. Petrov*
* Department of Anesthesiology and Intensive care, Hospital Ruse Ltd 

** Clinic for Anesthesiology and Intensive care, UniversityHospital Pleven

РЕЗЮмЕ: Един от нерешените проблеми, свързани с обезитас е 
дозирането на анестетици. В съществуващата литература по темата 
няма консенсус относно оптималното тегло за дозиране на пропофол 
при хората със затлъстяване.

цЕЛ: Целта на проучването е чрез BIS мониторинг да се установи 
адекватността на дозирането на пропофол за увод според най-често 
използваните  тегла (актуално, сухо, идеално и коригирано тегло) при 
възрастни затлъстели пациенти, в условията на обща анестезия.

мАТЕРИАЛ И мЕТОДИ: В проучването са включени 96 
пациенти на МБАЛ-Русе, подложени на планова лапароскопска 
холецистектомия. Пациентите са разпределени в две групи: Група с 
BIS мониторинг за титриране дозата на пропофол и група с определяне 
дълбочината на анестезия чрез загуба на мигателния рефлекс. 

РЕЗуЛТАТИ: Получените дози след титриране според стойностите 
на  BIS индекса и по клиничен признак са значително по-ниски от 
прогнозните, определени според коригираното тегло. Има разлика 
между дозата на пропофол за увод, титрирана според BIS и дозата, 
определена по клиничен признак – загуба на мигателния рефлекс. При 
изследване зависимостите между теглата на пациентите и реалните 
дози на пропофол за увод е установена умерена зависимост между 
идеалното тегло и сухото тегло при групата с BIS. Предложени са 
модели на тези взаимовръзки, които могат да послужат за определяне 
количеството на пропофол за увод в обща анестезия при пациенти с 
обезитас. 

ИЗВОДИ: На основата на получените резултати може да се направи 
следното обобщение: няма универсален модел за определяне дозите на 
анестетиците и в частност на пропофол за увод при пациентите със 
затлъстяване, поради което BIS мониторинг се очертава като надежден 
метод за постигане на по-голяма сигурност на пациентите чрез 
адекватно дозиране.

КЛЮЧОВИ ДумИ: обезитас, обща анестезия, BIS мониторинг, 
дозиране на пропофол

 SummARY: One of the unsolved problems related obesity is a dosage 
of anesthetics. In the existing literature on the subject there is no consensus 
regarding the optimal weight for dosing of propofol in humans with obesity. 

The aim of the study was by BIS monitoring to determine the adequacy 
of the dosage of propofol for induction according to the most commonly 
used weights (actual weight, lean body weight, ideal body weight and 
adjusted body weight) in adult obese patients in general anesthesia.

mATERIAL AND mETHODS: The study included 96 patients of 
Ruse Hospital undergoing laparoscopic elective cholecystectomy. Patients 
were divided into two groups: Group with BIS monitoring to titrate the dose 
of propofol and group with determination depth of anesthesia on clinical 
signs - loss of eyelash reflex. 

RESuLTS: The resulting dose after titration according to the values   of 
the BIS index and clinical signs were significantly lower than estimated, 
defined as adjusted weight. There is a difference between the dose of propofol 
for induction titrated to BIS and the dose determined by clinical signs - loss 
of eyelash reflex. When examining the relationship between patient weight 
and the actual doses of propofol induction moderate correlation between 
ideal weight and dry weight in the group with BIS was found. Using those 
relationship to determine the amount of propofol for induction of general 
anesthesia in patients with obesity is proposed as a working model.

CONCLuSIONS: On the basis of the results   the following summary 
can be made: there is no universal model for determining the doses of 
anesthetics, in particular the propofol induction in patients with obesity and 
that is why BIS monitoring has emerged as a reliable method for achieving 
greater security patients by adequate dosing.

kEYwORDS: obezitas, general anesthesia, BIS monitoring, dose of 
propofol

уВОД: Според СЗО, към 2008 година над 200 милиона мъже и 
над 300 милиона жени са със затлъстяване, което съставлява над 10% 
от възрастното население на Земята. Повече от 40 милиона деца на 
възраст под 5 години към 2012 година са също със затлъстяване (22). 

Обезитас често се дефинира като състояние на абнормно или 
ексцесивно натрупване на мазнини, депозирани в мастната тъкан 
до степен да влияе върху здравето (3). При хората с обезитас са 
установени антропометрични промени и физиологични особености, 
създаващи затрудненния в дозирането на медикаментите, което заедно 
с коморбидитета при тази популация. изправя анестезиолозите пред 
сериозни предизвикателства. При затлъстелите пациенти се увеличава 
количеството на мастната тъкан и в различна степен – количеството на 
телесната маса без масти (Lean Body Weight, LBW), т.е. с нарастване 
на степента на обезитета се увеличава мастната тъкан за сметка 

на масата без мазнини(6). Това оказва влияние по различен начин 
на фармакокинетиката – в зависимост от химическата структура 
и липофилност. Увеличеният минутен обем на сърцето, тоталният 
кръвен обем и промените в регионалния кръвоток оказват влияние 
върху пиковата плазмена концентрация, клирънса и елиминационния 
полуживот на много анестетици (19). 

 Установено е, че дистрибуцията на кръвния ток към мастната 
тъкан е само 5%, към висцералните органи -73%, а телесната маса 
без мазнини - 22% (4), което влияе върху обема на разпределение на 
медикаментите при обезитас. Съществуват многобройни проучвания 
за влияние на затлъстяването върху сърцето (9),бъреците, черния дроб. 
Промяната в активността на цитохром P-450 изоензимна система, 
засилената глюкоронидация от фаза II на чернодоробния метаболизъм 
също повлияват фармакокинетиката на медикаментите (4). 
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Увеличаващият се брой хирургични пациенти със затлъстяване 
в контекста на нарастване популацията на хората със затлъстяване 
поставя много проблеми, един от които е дозирането на медикаментите 
за анестезия.  

При дозиране на медикаментите заедно с възрастта, органната 
дисфункция, в съображение влиза и теглото на пациентите. Когато 
се касае за дозиране на медикаменти при затлъстяване теглото не е 
еднозначна вариабилна – съществуват различни видове (тотално, сухо, 
идеално, коригирано), като всяко от тях е подходящо за дозиране на 
определен вид медикамент в зависимост от фармакокинетичните му 
параметри.

В литературата съществуват множество предложения за техники 
и дозировка на анестетиците при обезитас, но липсват големи 
проспективни проучвания, с отчитане дълбочината на анестезия с 
обективни критерии за многобройните комбинации от анестетици.

Пропофолът (2,6-ди-изопропилфенол) е въведен в клиничната 
практика от 1980 година и към настоящия момент е един от 
най-използваните анестетици за седация, увод в инхалационна 
анестезия, ендоскопски процедури, ТИВА. Анестетикът има няколко 
фармакологични предимства – бързо начало, кратък период на действие 
поради бърза редистрибуция, липса на пролонгирана седация въпреки 
дългия елиминационен полуживот (7-8 часа) (17) и независим от 
чернодробната функция метаболитен профил (15). Фармакокинетиката 
на пропофол не се променя при нарушена бъбречна функция. 
Действието на анестетика се свързва с гама-аминобутирова киселина 
(GABAA) рецепторите.

Пропофолът е силно липофилен и бързо се разпределя от серума 
към периферните тъкани и мозъка. Редистрибуцията от мозъка към 
плазмата и периферните тъкани е причина за краткия му ефект при 
единичен болус. Минутният обем на сърцето е определящ за пиковата 
плазмена концентрация, който от своя страна корелира с LBW при 
хората със затлъстяване (21). Ето защо болшинството от авторите 
препоръчват индукционната доза на пропофол да се изчислява на 
базата на сухото тегло (2,11,12). Когато пропофолът се прилага в 
инфузия на пациенти със затлъстяване обемът на разпределение Vd 
и клирънсът Cl се увеличават заедно с теглото (TBW) (21). Поради 
липса на кумулативен ефект, повечето автори предлагат TBW като 
най-подходящо за дозировка на инфузия на пропофол, но всички 
подчертават нежеланите хемодинамични ефекти на дълбоката 
анестезия (2, 21). 

Поради увеличаващият се брой на пациентите със затлъстяване, 
широката употреба на пропофол в анестезиологичната практика и 
липсата на единно становище около дозирането на анестетика при 
тази популация си поставихме за цел да проверим приложимостта 
на предложените досега тегла и да предложим оптимален модел за 
дозиране на единична болус доза на базата на контрол на дълбочичината 
на анестезия чрез  BIS.

цЕЛ на проучването е: 
•	 Да определи адекватността на титрираната 

доза според клиничен признак – загуба на мигателния 
рефлекс, сравнявайки я с дозата потигната чрез BIS контрол на 
дълбочината на анестезия.

•	 Да установи връзката между различните тегла 
за дозиране при обезитас и дозата на пропофол, титрирана чрез 
обективен метод за оценка дълбочината на анестезия – BIS 
мониторинг.

•	 На базата на BIS да създаде оптимален модел 
на дозиране на пропофол за увод в обща анестезия при възрастни 
пациенти с обезитас.

мАТЕРИАЛ И мЕТОДИ: В проучването са включени 96 пациенти 
със затлъстяване (BMI ≥ 30), на възраст от 18 до 65 години, подложени 
на планова хирургична интервенция – лапароскопска холецистектомия 
в периода 2011- 2013 година  в МБАЛ-Русе. Изключващи критерии за 
проучването са: тежки нарушения на сърдечно-съдовата, дихателната, 
отделителната и ЦНС, пациенти с абнормно ЕЕГ, и доказана зависимост 
от алкохол, с анамнеза за алергия към някой от използваните 
медикаменти и такива с корова атрофия, психоза/ депресия или трайна 
терапия с психофармака.

Пациентите са разпределени в две основни групи: С BIS мониторинг 
и без BIS мониторинг за контрол на дълбочината на анестезия. 
Разпределението по групи и демографските данни са представени 
на Таблица 1. Разликите в характеристиките на  пациентите са 
анализирани чрез прилагането на  t-Test (Табл.2)

Таблица1. Демографски данни за пациентите

 с BIS (n = 49) без BIS (n = 47)

Жени/ мъже 39/ 10 36/ 11

ASA І-ІІ-ІІІ 1 – 16 - 32 1 – 26 - 20

Степен на 
затлъстяване
І-ІІ-ІІІ

24 – 15 - 10 22 – 13 - 12

Средна възраст (год.); 
(интервал); SD 53.24 (21-65); 10.04 54.61(29-65); 10.56

ТBW (kg) - средно; 99.29;  (70-143) 97.35; (70-163)

(интервал); SD 17.62 17.95

LBW (kg) - средно; 53.24; (40.82-75.39) 52.30;(31.43-74.25)

(интервал); SD 9.08 10.32

IBW (kg) - средно; 56.77; (42.37-79.80) 54.63;(40.59-74.46)

(интервал); SD 8.31 9.3

ABW (kg) - средно; 74.09; (55.03-98.54) 71.72;(54.49-107.21)

(интервал); SD 9.57 11.32

BMI (kg/m2) - среден; 37.15; (30.08-52.53) 37.22; (30.7-54.14)

(интервал); SD 5.73 5.98
           
Таблица 2. Статистически данни
  

t-Test: Two-Sample Assuming Equal Variances

 Variable 1 Variable 2

Mean 13.3157302 15.55319149

Variance 14.7675238 18.0786309

Observations 49 47

Pooled Variance 16.3878528
Hypothesized 
Mean Difference 0

df 94

t Stat -2.70710965
P(T<=t) one-tail 0.00403111
t Critical one-tail 1.66122586
P(T<=t) two-tail 0.00806222

t Critical two-tail 1.98552339

На пациентите е приложен стандартен мониторинг - неинвазивно 
артериално налягане, сърдечна честота, ЕКГ, пулсоксиметрия  (монитор 
Infinity Delta, Drëger, Germany). При групата “ С BIS” дълбочината на 
анестезия е оценена чрез BIS мониторинг (Bisx Smart Pod;  Drëger), 
софтуерна версия 1,13, версия на хардуера 4, технология на Aspect 
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Medical System. При групата “без BIS” оценката на дълбочината на 
анестезия се извършваше според клиничен показател – загубата на 
мигателния рефлекс.

На базата на коригираното тегло (Adjusted body weight, ABW), 
определeно по формулата: ABW=IBW+0.4(TBW–IBW) е изчислена 
прогнозна доза на пропофол – 2 мг/кг. В тази формула с TBW (Total 
body Weight) е означено актуалното тегло, а с IBW (Ideal Body Weight) 
– идеалното тегло. 

За целите на проучването: 
•	 сухото тегло (Lean Body Weight, LBW) е изчислявано 

по формулата на James (5):
            LBW  за мъже = 1.1  Тегло(kg) - 128 (Тегло (kg)/Ръст(cm))2

                      за жени =  0.07 Тегло(kg) - 148 (Тегло (kg)/Ръст(cm))2

•	 Идеалното тегло е изчислявано по формулата на 
Devine (6):

IBW  за мъже = 45.4 + 0.89 (Ръст (cm) – 152.4) + 4.5
         за жени =  45.4 + 0.89 (Ръст (cm) – 152.4)

Cлед преоксигенация и премедикация с мидазолам 0,02 мг/кг 
актуално тегло (TBW) и фентанил 0,015 мкг/кг коригирано тегло 
(ABW) е приложeна следната техника на увод с пропофол:

Болус 30 мг на всеки 15 секунди като при достигане стойности 
на BIS под 60 при първата група и загуба на мигателния рефлекс при 
втората група пациенти се прекратява апликирането на анестетика.

РЕЗуЛТАТИ: получените резултати са представени в Таблица 
3 и Фигура1 и 2, на които се вижда разликата между прогнозната 
доза  и реалното количество на пропофол и при двете групи паци-
енти – с и без BIS. по време на увода в анестезия не се  установи 
статистически значима разлика в хемодинамиката при двете гру-
пи. 

           
     
Таблица 3. Дозировка на пропофол за увод в анестезия титрираане 
дозата чрез BIS мониторинг или определяне дълбочината на 
анестезия по клиничен признак.
        .

с BIS (n = 49) без BIS (n = 47)

ТBW1 (kg) 
средна; 0.9318; (1.7142 - 2.9366) 0.8289; (0.3418 - 1.4117)

(интервал); SD 0.2678 0.2247

LBW2 (kg) 
средна; 1.7430; (1.0764 - 2.9366) 1.5337; (0.8695 - 2.5051)

(интервал); SD 0.4656 0.377

IBW3 (kg)   
средна; 1.6273; (0.9825 - 2.8319) 1.4597; (0.8254 - 2.3113)

(интервал); SD 0.4265 0.3494

ABW4 (kg)  
средна; 1.2445; (0.7202 - 2.1291) 1.1128; (0.5621- 1.8376)

(интервал); SD 0.326 0.2756

1 – актуално тегло; 2 – сухо тегло ( телесно тегло без масти);
3 -  идеално тегло;  4 – коригирано тегло.        
 

За целите на проучването е използван регресионен и корелационен 
анализ. Изчислените корелационни коефициенти показват силата на 
зависимост между видовете тегло и количеството пропофол за увод. 
Регресионните модели на връзката и изчислените на основата на тях 
теоретични стойности на количеството използван пропофол показват, 
че изчислените количества са много по-близки до реално използваните, 
за разлика от изчислените преди това прогнозни стойности на 
анестетика.Тези модели могат да се използват за прогнозиране на 

количеството на пропофол.

Фигура 1. Средни дози на пропофол спрямо различни тегла при 
 титриране с BIS и чрез отчитане на мигателния рефлекс. 

Фигура 2. Дозиране на пропофол за увод при пациенти с обезитас.

От направените тестове за изследване връзката между различните 
тегла и дозата на пропофол  (Фиг. 3 )могат да се направят следните 
изводи:
•	 Адекватни модели за изследване връзката между актуалното 
(TBW), сухото (LBW), идеалното (IBW) и коригираното (ABW) и 
използвания пропофол са получени за пациентите с BIS мониторинг 
контрол на дълбочината на анестезията. За пациентите без BIS 
адекватни модели са получени за зависимостта между коригираното  и 
идеалното тегло и използвания пропофол.
•	 Коефициентите на корелация показват наличие на връзка 
между теглото (актуално, идеално, коригирано и сухо) на пациентите 
и използвания пропофол за групата пациенти с BIS. За пациентите без 
BIS е установена зависимост между идеалното и коригираното тегло и 
използвания пропофол.
•	 За групата пациенти с BIS се установи в най-висока степен 
на зависимост между идеалното тегло и използвания пропофол – 

коефициентът на корелация е 446,0r =  и показва умерена 

корелационна зависимост, след това между сухото тегло и използвания 

пропофол 4363,0r =  и между коригираното тегло и използвания 

пропофол 357,0r = . Въз основа на направения анализ на данните 

на пациентите с BIS мониторинг може да се препоръча дозирането на 
пропофол за увод да се извършва на базата на идеалното тегло като 
най-подходящо. Възможно е определяне дозата за увод на анестетика 
да се извършва спрямо сухото и коригираното тегло. 
•	 Въз основа зависимостта между тегла на пациентите и 
количество пропофол за увод са създадени модели на връзките, 
които могат да послужат за изчисляване на прогнозната доза на 
анестетика - Таблица 4. Изчислените количества пропофол на базата 
на предложените модели според идеалното, сухото и коригираното 
тегло с висока степен на точност възпроизвеждат реално използваните 
количества на пропофол.

•	 За групата пациенти без BIS се установи най-висока степен 
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на зависимост между сухото тегло и използвания пропофол 

3103,0r =  - умерена зависимост, като най-голям е коефициентът 

на корелация между сухото  тегло и използвания пропофол, след това 

между идеалното тегло и използвания анестетик за увод 2922,0r =
•	 Въз основа на направения анализ на данните на пациентите 

с обезитас, без BIS мониторинг за определяне количеството на 
пропофол за увод може да се препоръча дозирането на пропофол да се 
извършва спрямо сухото или идеалното тегло. За коригираното тегло 

корелационният коефициент е  1966,0r =  и показва слаба 

зависимост в границите между 0 и 0,3
•	 Зависимостта навсякъде е положителна, т.е. има 

еднопосочно изменение на фактора и резултата. С увеличаването на 
всяко едно от теглата (TBW, LBW, IBW, ABW) нараства и количеството 
на пропофола за увод в анестезия при пациентите с обезитас.

BIS мониторингът е валидиран метод за оценка на “състоянието 
на съзнателност” (20), особено когато се отнася за седация и  хипноза 
на утвърдените в практиката анестетици – мидазолам, пропофол, 
изофлуран, севофлуран (10, 19, 14). Използването на опиоиди по време 
на анестезия съществено променя предиктивната роля на BIS когато 
движението при кожна инцизия се използва като 

индикатор за адекватност на анестезията (20). Фентанилът 
потенцира хипнотичния ефект на пропофол (18) в дозировката 
използвана за премедикация (1,5 mkg/kg), но не влияе съществено 
на BIS (16). Това би могло да се обясни с факта, че механизмът на 
действие на фентанил се свързва с locus coeruleus, а BIS технологията 
се базира на ЕЕГ (регистрира биоелектричната активност на кортекса). 
Въпреки това титрирането на пропофол до таргетни BIS стойности 
остава с предимство до откриването на по-точни модели за дозиране 
на анестетика при ТИВА за избягване на предозирането му и 
последствията от това (7). 
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Фигура 3. Зависимост между теглото на пациентите и дозата 
на пропофол за увод в анестезия

                   

Таблица 3   Модел за дозиране на пропофол (mg)  за увод спо-
ред идеалното, сухото и коригираното тегло (kg) при пациенти 
с обезитас.

Разликата между дозите, постигнати чрез BIS мониторинг и 
тези чрез титриране по клиничен признак би могла да се дължи на 
хипнотичния ефект на фентанил “неуловим” за BIS в аналгетичните 
концентрации на опиоидния аналгетик. Съществува възможност при 
втората група дълбочината на анестезия да не е в оптимални граници.

ИЗВОДИ: 
Днес повече от актуално за дозировката на анестетици в популацията 

на хората с обезитас се оказва твърдението на видния статистик George 
Box (1919 – 2013): “По същество всички модели са грешни, но някои 
от тях са полезни.»(5). Сигурността на на пациентите с обезитас 
налага необходимостта от прецизно дозиране на медикаментите и 
анестетиците. Поради различните модели за дозиране на пропофол 
и сложността на прилагането им считаме, че BIS мониторинг е 

изключително приложим за титриране дозата на пропофол за увод. 
Когато липсва възможност за приложение на технологията считаме, 
че е уместно прогнозната доза на пропофол за увод да се изчислява 
съгласно предложените модели за дозиране според идеалното и сухото 
тегло. 

библиография:

1. Adams JP, Murphy PG. Obesity in anesthesia and intensive care. Br J 
Anaesth. 2000; 85: 91-108.

2. De Baerdemaeker, Luc EC, Mortier Eric P, Struis Michel MRF. 
Pharmacokynetics in obese patients. Continuing Education in Anesthesia. 
Critical Care & Pain. Vol.4, Number 5, 2004; 152-155.

3. Blouin RA, Mann HJ, Griffen WO et al. Amikacin pharmacokinetics in 
morbidly obese patients. Clin Pharmacol Ther. 1979; 26:508-12.

4. Blouin RA, Warren GW. Pharmacokinetic considerations in obesity. J 
Pharm Sci. 1999; 

88:1-7.
5. Box George EP, Norman RD, 1987. Empirical Model Building and 

Response Surfaces. p.424, Wiley, ISBN 0471810339.
6. Cheymol G. Effect of obesity on pharmacokinetics. Clin Pharmacokinet. 

2000; 39:215-31.
7. Chidambaran V, Sadhasivam S, Diepstraten J et al. Evaluation of 

propofol anesthesia in morbidly obese children and adolescents. BMC 
Anesthesiology 2013, 13:8;

8. Devine BJ. Case number 25: gentamycin therapy. Drug Intell Clin 
Pharm. 1974; 8: 650-5.

9. De Divitiis O, Fazio S, Petitto M et al. Obesity and cardiac function. 
Circulation. 1981, 64:477-82.

10. Glass PS, Bloom M, Kearse LA et al. Bispectral analysis measures 
sedation and memory effects of propofol, midazolam, isoflurane and 
alfentanyl in healthy volunteers.Anesthesiology 1997;86:836-47.

11. Ingrande J, Lemmens H J M. Dose adjustment of anaesthetics in the 
morbidly obese. British Journal of Anaesthesia. 2010; 105 (S1):i6-i23.

12. Ingrande J, Brodsky JB, Lemmens HJ. Lean body weight scalar for 
the anesthetic induction dose of propofol in morbidly obese subjects. Anesth 
Analg 2011, Jul;113 (1):57-62.

13. James WP. Research on obesity. London: Her Majesty’s Stationery 
Office; 1976.

14. Katoh T, Suzuki A, Ikeda K. Electroencephalographic derivatives 
as a tool for predicting the depth of sedation and anesthesia induced by 
sevoflurane. Anesthesiology 1998; 88:642-50.

15. Lange H, Stephan H, Rieke H et al. Hepatic and extrahepatic 
disposition of propofol in patients undergoing coronary bypass surgery. Br 
J Anaesth 1990;64:563-70.

16. Lysakowski C, Dumont L, Pellegrini M and al. Effects of fentanyl, 
alfentanil, remifentanil and sufentani on loss of consciousness and 
bispectral index during propofol induction of anaesthesia. Br J Anestha 
2001;86:523-7. 

17. McMurray TJ, Collier PS, Carson IW et al. Propofol sedation after 
open heart surgery: a clinical and pharmacokinetic study. Anaesthesia. 
1990;45:322-6.

18. Sakai T, Singh H, Kudo T. Hypnotic endpoints vs the bispectral 
index, 95% spectral edge frequency and median frequency during propofol 
infusion with or without fentanyl. Eur J Anesth 1999;16:47-50.

19. Sebel PS, Boweles SM, Saini V et al. EEG bispectrum predicts 
movement during thiopental/isoflurane anesthesia . J Clin Monitor 1995 
I I 83-91.

20. Sebel PS, Lang E, Rampil IJ et al. A multicenter study of  bispectral 
electroencephalogram analysis for monitoring anesthetic effect. Anaesth 
Analg 1997; 84:891-9. 

21. Servin F, Farinotti R, Haberer JP, Desmonts JM. Propofol infusion 
for maintenance of anesthesia in morbidly obese patients receiving nitrous 
oxide. A clinical and pharmacokinetic study. Anesthesiology 1993; 78: 657-
65.

22. WHO, Obesity and overweight. Fact sheet %311, Updated August 
2014, http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs311/en/

Адрес за кореспонденция:

Проф. Р. Радев
Началник КАИЛ – УМБАЛ  “Г. Странски”, Плевен

Гр. Плевен 8000, ул. “Г. Кочев” 8a
Тел. 064/ 886 222

Кое
кор
тег
Кое
Ста

Кри

Кое
кор
тег
Кое
Ста

Кри
 

 

ефициент на
релационн
гло на паци
ефициент на
андартна гре

итерий на Ф

ефициент на
релационн
гло на паци
ефициент на
андартна гре

итерий на Ф

а корелация
на зависим
иентите и и
а детермина
ешка на мод

Фишер emF

а корелация
на зависим
иентите и и
а детермина
ешка на мод

ФишерFem 

я 446,0r   
мост между
зползвания
ация 0R2 
дела 2S y 

669,11 ; FT 

я 357,0r   
мост между
зползвания
ация 0R2 
дела 2S y 

884,6 ; FT

-  умерена 
у идеалното
я пропофол
1989,0 ; 
373,4 ; 

0013,0 . 

-  умерена 
у коригиран
я пропофол
1278,0 ; 
433,5 ; 

0117,0 . 

а 
о 
л.   

Коеф
коре
на п
Коеф
Стан

Крит

а 
нато 
л.   

Коеф
коре
тегл
Коеф
Стан

Крит
 

фициент на к
елационна з
ациентите 
фициент на д
ндартна греш

терий на Фи

фициент на к
елационна з
о на пацие
фициент на д
ндартна греш

терий на Фи

корелация r
зависимост
и използва
детерминац
шка на моде

ишер 4Fem 

корелация r
зависимост
нтите и изп
детерминац
шка на моде

ишер 1Fem 

2922,0r   
т между ид
ания пропо
ция 0,0R2 
ела 16S y 

202,4 ; FT 

1966,0r   
т между ко
ползвания 
ция 0,0R2 
ела 17S y 

8097,1 ; FT

-  слаба 
деалното те
офол. 
0854 ; 
623, ; 

046,0 . 

-  слаба 
оригиранот
пропофол.

0387 ; 
04, ; 

1853,0 . 

егло 

то 
 

IBw
x447363,115286,10y 

IBW447363,115826,10opofolPr 

LBw 
x2929302,1374443,23y 

LBW2929302,1374443,23opofolPr 

ABw 
x002134,108006,18y 

ABW002134,108006,18opofolPr 



8 Год. XLIII, кн.5/2014

АНЕСТЕЗИОЛОГИЯ И ИНТЕНЗИВНО ЛЕЧЕНИЕ

СРАВНЕНИЕ НА пОСТОпЕРАТИВЕН мЕТАбОЛИТЕН И ИмуНЕН ОТГОВОР пРИ 
пАцИЕНТИ С РАЗЛИЧНИ хРАНИТЕЛНИ РЕЖИмИ

П. Цанева, А. Темелков, М. Генова*
Клиника по Анестезия и Интензивно Лечение

Централна Клинична Лаборатория*
УМБАЛ „Александровска” гр. София

COmPARISON Of POSTOPERATIVE mETABOLIC AND ImmuNE RESPONSE Of 
PATIENTS wITH DIffERENT NuTRITIONAL REGImENS

P. Tzaneva, A. Temelkov, M. Genova*
Department of Anaesthesiology and Intensive Care.

Department of Clinical Laboratory and Clinical Immunology*
University Hospital “Alexandrovska”, Sofia

Резюме
Увод. Според съвременните клинични стандарти нутритивният 

съпорт е важен компонент от комплексното лечение на пациентите 
с нутритивен риск, като неговата основна роля е да ограничи 
неблагоприятните последици от малнутрицията и да стимулира 
развитието на оздравителни процеси. В ежедневната практика оценката 
на ефективността на прилаганите хранителни режими поставя 
сериозни предизвикателства пред клиницистите, поради липсата на 
общоприети маркери за тази цел.

Целта на настоящето проучване е да сравни ефективността 
на различни хранителни режими при хирургични пациенти с 
гастроинтестинални резекции чрез проследяване на постоперативния 
метаболитен и имунен отговор.

Материал и методи. 76 пациенти с планови гастроинтестинални 
резекции са включени в проспективно, сравнително проучване. 
Предоперативно е извършен скрининг и оценка на нутритивен риск 
чрез скрининговия протокол на ESPEN и нивата на серумния албумин 
при постъпването. Постоперативно пациентите са рандомизирани 
в две групи: TPN (n=40) и EEN (n=36). Всяка от групите е разделена 
на две подгрупи, съответно парентералната според използваната 
техника на AIO (n=17) и MBS (n=23), а ентералната според позицията 
на хранителната сонда на NG (n=17) и NJ (n=19). Ефективността на 
различните хранителни режими е оценена чрез постоперативния 
метаболитен и имунен отговор, проследен чрез нивата на анаболния 
протеин –преалбумин, острофазовия – C-reactive protein и 
лимфоцитите, изследвани в периферна венозна кръв на четири етапа: 
предоперативно, 2-ри, 5-ти и 10-ти следоперативен ден.

Резултати. Всички пациенти, включени в проучването са с висок 
нутритивен риск и индикации за нутритивен съпорт. При групите с 
ранен ентерален хранителен внос е отчетен по-бърз, по-интензивен 
анаболен отговор и по-оптимална динамика на лимфоцитите. 
Пациентите с  AIO парентерален хранителен режим са със значимо 
най-висок нутритивен риск, но с по-благоприятно развитие на 
оздравителните процеси в сравнение с MBS.

Изводи. Преалбуминът и острофазовият C-reactive protein могат да 
се използват като надеждни маркери при оценката на метаболитния 
отговор. Динамиката на лимфоцитните нива допълва информацията 
за постоперативния отговор на проследената група. Ранното 
ентерално хранене е предпочитан метод на избор при пациентите с 
гастроинтестинална хирургия. Поради нисък толеранс през първите 
постоперативни дни е препоръчително допълване на ентералния внос 
с парентерален за оптимално заместване на калорийно-протеиновите 
нужди. AIO техниката за парентерално хранене притежава безспорни 
предимства спрямо MBS по отношение утилизацията на приложените 
нутриенти и развитието на оздравителни процеси. 

Ключови думи: малнутриция, нутритивен риск, парентерално 
хранене, ранно ентерално хранене, преалбумин, С-реактивен протеин, 
имунен отговор, абдоминална хирургия.

Summary
Introduction. Contemporary guidelines recommend nutritional support 

as a basic component in the complex treatment of patients with nutritional 
risk to avoid deleterious impact of malnutrition and to achieve quicker and 
optimal recovery. In real practice the evaluation of the applied nutritional 
regimens is a great challenge for the clinicians, because generally accepted 
markers for this purpose are lacking.

The aim was to evaluate the effectiveness of different nutritional 
regimens in surgical patients with gastrointestinal resections by their 
postoperative metabolic and immune response.

Material and methods. 76 patients with elective gastrointestinal 
resections were included in a prospective, comparative study. Preoperatively 
nutritional risk was evaluated by  ESPEN Screening Protocol and serum 
levels of albumin. Postoperatively the patients were randomized in two main 
groups: TPN (n=40) and EEN (n=36). Parenteral nutrition was subdivided 
into MBS (n=23) and AIO (n=17) according to the delivery technique. 
EEN group – into NG (n=17) and NJ (n=19) according to the position of 
the feeding tube. Metabolic and immune response were evaluated by the 
levels of anabolic protein – prealbumine, acute phase – C-reactive protein 
and lymphocytes measured preoperatively and on 2-nd, 5-th and 10-th 
postoperative days.

Results. All patients included in the study were with nutritional risk 
and had indications for nutritional support. The groups with early enteral 
delivery presented with earlier, more intensive anabolic response and 
improved dynamics of lymphocytes. The patients in AIO group were with 
significantly higher nutritional risk, but showed quicker and more beneficial 
dynamics of the followed metabolic and immunologic markers. 

Conclusion. Prealbumine and C-reactive protein are reliable markers for 
monitoring of postoperative metabolic response. Dynamics of lymphocytes 
gives additional valuable information for immune response in surgical 
patients. Early enteral nutrition is the optimal method of choice for 
nutritional support of patients with gastrointestinal resections. Весаuse of 
low tolerance, during the first postoperative days it should be combined 
with parenteral nutrition to achieve caloric and protein goal. AIO system 
for parenteral nutrition should be preferred over MBS, because it provides 
important advantages: better utilization of nutrients and improved recovery. 

Key words: malnutrition, nutritional risk, parenteral nutrition, early 
enteral nutrition, prealbumine, C-reactive protein, immune response, 
abdominal surgery.
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ОРИГИНАЛНИ СТАТИИ

Съчетанието на малнутриция и метаболитен стрес при пациентите, 
обект на хирургично лечение е изключително неблагоприятно и 
с редица негативни последици върху морбидитета, смъртността, 
болничния престой и разходите за лечение. С цел подобряване на 
изхода от проведеното лечение и качеството на живот на пациентите, 
съвременните стандарти препоръчват включване на нутритивен съпорт 
като важен компонент от мултимодалния терапевтичен план. Оценката 
на ефективността на провеждания нутритивен съпорт представлява 
сериозно предизвикателство пред клиницистите, поради липсата на 
универсално приети маркери в съвременната  практика.

целта на проучването е да се сравни ефективността на различни 
хранителни режими чрез постоперативния метаболитен и имунен 
отговор при пациенти с гастроинтестинални резекции.

материал и методи. В проспективно сравнително проучване са 
включени 76 пациенти с планови радикални гастроинтестинални 
резекции. Предоперативно е извършен скрининг за нутритивен риск 
чрез приетия през 2002 г скринингов протокол на ESPEN /European 
Society for Clinical Nutrition and Metabolism/. Основните показатели 
включени в този протокол са: BMI – Body Mass Index; загуба на телесно 
тегло >5%; редукция на хранителен прием; метаболитен стрес, оценен 
чрез тежестта на заболяването и обема на оперативната интервенция. 
При възраст над 70 години към общата оценка се добавя допълнително 
една точка. С нутритивен риск са пациентите с оценка ³ 3 точки (27). 
Тежестта на нутритивния риск е оценена допълнително чрез скалата 
за предоперативни албуминови нива, изследвани при постъпването 
(тежък риск alb<30g/l; умерен риск alb 30-35g/l; нисък риск 35-38g/l; 
без рисk alb>38g/l (11).

Постоперативно пациентите са разделени на две групи TPN 
(Total Parenteral Nutrition) n=40 и EEN (Early Enteral Nutrition) n=36, 
като задължително условие при ентералната група е наличието на 
интраоперативно поставена хранителна сонда. Всяка от основните 
групи се разделя на две подгрупи, съответно парентералната според 
използваната техника на MBS (Multiple Bottle System) n=23 и AIO (All 
In One) n=17, а ентералната според позицията на хранителната сонда 
на NG (NasoGastric) n=17 и NJ (NasoJejunal) n=19.

Нутритивният съпорт започва на първи следоперативен ден 
(СОД). Парентералното хранене се провежда през централен венозен 
източник като при MBS групата са прилагани високопроцентни 
глюкозни разтвори (Balkanpharma), Lipofundin MCT/LCT (B.Braun) и 
Aminoplasmal (B.Braun), а при AIO – OliClinomel (Baxter). При групите 
с ранно ентерално хранене ентералният внос започва 12-16 часа 
след края на оперативната интервенция. Прилагани са изоосмоларни 
хранителни формули: Fresubin (Fresenius Kabi), Reconvan (Fresenius 
Kabi), Osmolite (Abbott), Ensure (Abbott) в постепенно увеличаващи 
се дозировки по предварително приета схема за захранване. През 
първите дни пациентите от ентералната група получават и допълващо 
калорийно-протеиновия внос парентерално хранене.

Ефективността на приложения нутритивен съпорт е оценена 
чрез динамиката в нивата на анаболния протеин – преалбумин (PA), 
острофазовия CRP (C-reactive protein) и лимфоцитите (Ly), изследвани 
в периферна венозна кръв на четири етапа: предоперативно (ПО), 
2СОД, 5СОД и 10СОД. Измерването на протеиновите нива е извършено 
чрез имунонефелометричен метод BN Prospec (Dade Behring), а на 
лимфоцитите – на хематологичен анализатор ABX Micros 60 (Horiba, 
Kyoto, Japan).  Проследен е преалбуминов баланс – разликата в нивата 
на преалбумина между 10-ти и 2-ри СОД и е потърсена корелация с 
нивата на CRP на 10 СОД.

Статистическата обработка на данните е извършена със софт уерна 
програма SPSS, Windows 13.0. Използвани са дескриптивни методи: 
вариационен и честотен анализ, методи за проверка на хипотези: T-test, 
Wilcoxon Signed Ranks Test и Mann-Witney-U-Test. За статистически 
значими се приемат стойности на p<0,05. Корелационният анализ 
е осъществен с параметричен метод на Pearson с критично ниво на 
значимост  r<0,45. 

Резултати. В проучването са включени 39 мъже и 37 жени на 
средна възраст 58 години като 21,1% от пациентите са на възраст над 70 
години – фактор, увеличаващ съществено нутритивния риск. Средната 
оценка по ASA на проследената група е 2,4.  Липсват достоверни 
междугрупови статистически разлики по отношение на демографските 
характеристики. При 76% от проследената група е диагностицирана 
онкологична хирургична патология. При всички пациенти е 
извършено планово оперативно ле че ние със средна продължителност 
246,38±83,64min. Преобладаващата част от интервенциите са по 
повод патология на стомаха: стомашни резекции n=31 (40,8%) и то-

тал ни гастректомии n=10 (13,2%), следвани от дебелочревни ре зек ции 
n=31 (40,8%) и n=4 (5,2%) резекции на тънки черва поради рецидивни 
тумори. Не са установени статистически зна чи ми разли ки меж  ду 
отделните групи по отношение продължителността на опера тив ни те 
интервенции.

При извършения скрининг за нутритивен риск всички пациенти, 
включени в проучването, са с оценка ³3 точки и са с индика ции за 
провеждане на изкуствен нутритивен съпорт, съгласно насо ките 
на ESPEN (13, 27). Средната оценка за цялата проследена групата е 
4,29±0,79 (3т-6т). С най-висок нутритивен риск, оценен чрез скалата за 
предоперативни албуминови нива, са пациентите от AIO и NJ групите, 
а с най-нисък – MBS. Сигнификантна разлика е отчетена само при AIO 
спрямо MBS (p=0,01)  – виж фигура 1.
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               Фиг. 1. Средни предоперативни албуминови нива.

Метаболитният отговор при всички групи се характеризира със 
значим спад на преалбумина на 2СОД, когато е максималният пик в 
нивата на острофазовия протеин. При анализа на протеиновите нива 
допълнително е включен възрастов фактор –пациентите са разделени 
в две групи: под и над 70 години. В по-високата възрастова група на 
всички етапи нивата на анаболния протеин са по-ниски, като в повечето 
случаи разликите са значими – виж фигури 2., 3., 4. и 5.

Фиг. 2.  Динамика на протеини-режим AIO, възрастови групи 30-
70 и 70-90 години.                                                                                                                                                                           

Фиг. 3. Динамика на протеини-режим MBS, възрастови групи 30-
70 и 70-90 години.                                                                                                                                                 

Фиг. 4. Динамика на протеини-режим NG, възрастови групи 30-
70 и 70-90 години.

Фиг. 5.  Динамика на протеини-режим NJ, възрастови групи 30-
70 и 70-90 години.

Легенда: наличие на значима разлика  
*-ПО и останалите; #-2СОД и останалите;
•-5СОД и 10СОД; !- между двете възрастови групи.
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При пациентите с режим AIO (фиг. 2.) са измерени най-ниски 
изходни стойности на преалбумина и при двете възрастови групи, 
съответно РА30-70=0,13±0,03g/l и РА70-90 =0,12±0,06g/l. След спад 
на нивата на 2СОД, още на 5СОД се отчита повишение, като в по-
ниската възрастова група то е значимо р=0,01. На 10СОД тенденцията 
за нарастване на преалбуминовите нива се запазва на фона на 
прогресивно понижение на CRP при по-ниската възрастова група и 
персистиращи повишени стойности при по-високата възрастова група 
CRP70-90=83,30±59,33mg/l.

Пациентите с режим MBS (фиг. 3.) са с най-нисък нутритивен риск 
и най-високи изходни стойности на преалбумина спрямо останалите 
режими. След спад на 2СОД  при възрастова група 30-70 MBS се 
отчита сигнификантно повишение на преалбуминовите нива (p=0,01), 
успоредно с достоверно понижение на CRP (p=0,0001). При по-
високата възрастова група 70-90, режим MBS на 10СОД се наблюдава 
тенденция за понижение на анаболния протеин на фона на умерено 
изразен инфламаторен отговор.

Измерените изходни нива на преалбумина в двете ентерални 
групи (фиг. 4. и фиг. 5.) са под референтните. След значим спад на 
2СОД се отчита достоверно повишение на нивата още на 5СОД при 
режим NG (p=0,03) и на 10СОД при NJ (p=0,03). На 10СОД нивата на 
анаболния протеин достигат стойности по-високи от изходните РА-
NG=0,19±0,06g/l и РА-NJ=0,22±0,27g/l на фона на бърза и адекватна 
резорбция на инфламаторната реакция, провокирана от оперативната 
травма. Единствено при по-високата възрастова група с назогастрично 
хранене остават да персистират завишени нива на CRP-NG 70-90 
=67,34±81,81mg/l.

Отчетеният преалбуминов баланс (РА10-РА2) надхвърля прага 
от 0,04g/l за една седмица при всички проследени групи (фиг. 6.). 
При ентералните хранителни режими стойностите са недостоверно 
по-високи в сравнение с парентералните режими. Установена е 
отрицателна линейна корелационна зависимост между преалбуминовия 
баланс и нивата на ОФП на 10СОД при всички проследени групи (фиг. 
7.). Достоверна корелация е доказана при AIO (r= -0,72; p=0,001); NG 
(r= -0,48; p=0,05) и при TPN (r= -0,32; p=0,018). При оста налите групи 
отчетената корела цион на зависимост е незначима. 
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Фиг.6 . Преалбуминов баланс.                       

Фиг. 7. Корелационна зависимост между преалбуминовия баланс 
и CRP10.

Изходните нива на Ly са по-високи при парентералните групи. 
Отчетено е понижение на 2СОД, което персистира и на 5СОД. На 
10СОД лимфоцитните нива при парентералните режими се повишават, 
но без да достигат изходните. В ентералните групи след понижение 
на 2СОД, още на 5СОД се отчита повишение, а на 10СОД Ly нива 
надвишават изходните (фиг. 8.).
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                 Фиг. 8. Динамика на лимфоцитите

Обсъждане. По литературни данни нарушенията в нутритивното 
състояние при пациентите с гастроинтестинална хирургия са много 
чести от 30% до 85%, като степента варира от сред на към тежка (1, 23, 
35, 42). Негативните последици на малнутрицията върху морбидитета, 
смъртността, болничния престой, разходите за лечение и качеството 
на живот са отдавна проучени (4, 12, 13, 22, 32).  Съчетанието 
на малнутриция и метаболитен стрес при пациентите, обект на 
хирургично лечение е изключително неблагоприятно. Съвременните 
стандарти препоръчват включване на нутритивен съпорт в комплекното 
лечение с цел ограничаване на катаболния метаболизъм и стимулиране 
развитието на оздравителни процеси (10, 15, 28, 29, 40, 49).

Според критериите на ESPEN скрининг протокола всички 
пациенти, включени в настоящето проучване са с нутритивен риск, 
тъй като са с оценка ≥ 3 точки (27, 36, 37, 42). При формирането на 
оценката за нутритивен риск важен дял се пада на фактора мета бо-
литен стрес, вследствие на предстояща голяма оперативна интервенция 
– гастроинтес  ти нална резекция. 

Чрез скалата за предоперативни серумни нива на албумин 
нутритивен риск е отчетен при 72,4% от пациентите, като при 34,3% 
той е умерен, а при 10,5% – висок. С най-висок риск се отличават 
пациентите от AIO групата, следвани от NJ, а с най-нисък риск са 
пациентите с MBS хранителен режим. Достоверна разлика е доказана 
само между AIO и MBS подгрупите (p=0,011).

Онкологичната и неонкологична патология на ГИТ отключва 
симптоматика,  свързана с нарушен хранителен прием и прогресивно 
влошаване на нутритив ното състояние. От проследените пациенти 79% 
съобщават за намален хранителен при ем >25% спрямо предшестващата 
седмица като в AIO и NJ подгрупите този симптом е налице при 100% 
от тях.

За разлика от обикновеното гладуване, при което здравият 
организъм активира адаптивни механизми с ограничаване на 
енергийните разходи и рационално усвояване на мастните депа като 
енергиен източник (липолиза, чернодробна кетогенеза), при тежки 
заболявания и стрес се наблюдава метаболитна дисадаптация. Тя е 
резултат от висо ките нива стресови хормони (катехоламини, кортизол, 
глюкагон) и медиатори (TNF, интерлевкини, простагландини), които 
отключват глюконеогенеза, масивна протеино ли за с изчерпване на 
протеиновите резерви на организма, с развитие на тежки функцио-
нални нарушения и влошен имунитет. Наричат сполучливо този тип 
метаболизъм „автоканибализъм” (24). 

Постоперативно при пациентите с абдоминална хирургия се 
добавят и повишени загуби на макро и микронутриенти от сонди, 
дренажи, раневи повърхности, полиурия. Неадекватното обезболяване, 
постелният режим, инфекциите допълнително засилват катаболния 
отговор с повишени енергийни нужди и увеличени протеинови загуби. 

Предизвиканите от основното заболяване и от оперативното 
лечение промени в гастроинтестиналния тракт (пареза, малдигестия 
и малабсорбция) изключват възможността за адекватен перорален 
нутритивен съпорт в ранния постоперативен период при проследения 
контингент пациенти. При тях парентералното хранене е основен 
метод на избор за оптимална доставка на необходимите макро и 
микронутриенти. Важно е съче таването на парентералното хранене с 
ранен ентерален внос с цел съхраняване и сти му лиране на функциите 
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на гастроинтестиналния тракт. Ранното ентерално хранене е сред 
основните приоритети в съвременните стандарти за оптимизиране на 
изхода от оперативното лечение и макси мално скъсяване на времето 
за рехабилитация след гастроинтестинална хирургия (2, 5, 6, 17, 48).

При всички пациенти от настоящето проучване от 1 СОД е започнат 
нутритивен съпорт като част от комплексното постоперативно лечение. 
При 40 от тях е приложено тотално парентерално хранене и при 36 
– ранно ентерално захранване в постепенно увеличаващи се дози и в 
комбинация с парентерално за постигане на нормокалориен хранителен 
внос (6). Обективната оценка на ефективността на приложените 
хранителни режими представлява сериозно предизвикателство поради 
липсата на общоприети маркери и стандарти за тази цел.

В големи проспективни проучвания чрез ежедневна индиректна 
калориметрия при интензивни пациенти с нутритивен съпорт Dvir 
D и сътр. (16), Villet S и сътр. (45), Singer P и сътр. (41), Heidegger 
CP и сътр. (21) доказват акумулация на енергиен дефицит, който е 
най-висок през първата седми ца от лечението. Установена е пряка 
линейна корелация на този дефицит с настъ пилите инфекциозни и 
неинфекциозни усложнения. Авторите препоръчват индирект ната 
калориметрия като обективен метод за проследяване на адекватността 
на провеж дания нутритивен съпорт. На този етап много малко 
болнични заведения могат да си позволят рутинното приложение на 
метода поради високата цена на апаратурата и консу ма тивите.

В проспективно рандомизирано проучване при 886 интензивни 
пациенти с механична вентилация Weijs PJM и сътр. (47) доказват, 
че постигането на оптимален терапевтичен ефект от провеждания 
нутритивен съпорт изисква доставка не само на необходимите 
калории, но и адекватен протеинов внос. В групата, при която са 
постигнати таргетни нива от 25 kcal/kg и 1,2 g/kg протеини се отчита 
50% намаление на болничната смъртност.

Препоръчваните в миналото методи за изчисляване и проследяване 
на азотния баланс са скъпи и изключително трудоемки, което 
ограничава практическото им приложение. Точността на пресметнатите 
азотни загуби през сонди, дренажи, раневи повърх ности, фистули 
остава много дискутабилна.

По литературни данни повишението на анаболните протеини 
с кратък полуживот: трансферин, преалбумин, ретинолсвързващ 
протеин на фона на понижаващи се нива на острофазовите протеини е 
сигурен белег за развитие на анаболен отговор и осигуряване над 65% 
от необходимия калорийно-протеинов внос (3, 7).

За оценка на метаболитния отговор на пациентите след 
претърпяното оперативно лечение и ефекта от приложения нутритивен 
съпорт в нашето проучване са просле дени нивата на анаболния 
протеин преалбумин и острофазовия CRP предоперативно, на 2-ри, 
5-ти и 10-ти СОД. 

Преалбуминът е включен сравнително от скоро в протоколите 
за нутритивен скри нинг и мониторинг, едва след въвеждането на 
достъпни лабораторни методи за него вото измерване. Отличава се 
с кратък полуживот около 2 дни, малко депо в организма и висо ко  
съдържание на есенциални аминокиселини, най-вече на триптофан. 
Това го опре де ля като много по-чувствителен и по-обективен маркер 
за метаболитните проме ни в орга низма в сравнение с останалите 
анаболни протеини. Серумните нива на пре албу ми на при здрави 
индивиди са 0,2-0,4g/l. При катаболен отговор концентрацията му се 
понижава бързо, вследствие пренасочване на чернодробния синтез в 
посока остро фазови протеини и поради капилярен ликаж (14, 18, 25).

При проследяване на 545 хирургични и нехирургични пациенти с 
малнутриция и индикации за нутритивен съпорт Bernstein L и сътр. 
(8) установяват добра корелация на преалбумина с нутритивния статус 
и изхода от лечението. Заключението на авторите е, че този протеин 
е много подходящ маркер за провеждане на нутритивен скрининг и 
мониторинг. Подобни са изводите и на други автори Robinson MK (38), 
Mears E (30).

Повишението на преалбумина е сигурен индикатор за 
пренастройване на чернодроб ния синтез от острофазови към анаболни 
протеини. Препоръчително е проследя ване на плазмените нива на всеки 
3 дни. Ежедневната динамика е с много по-голямо зна чение, отколкото 
абсолютните стойности (39, 43). В проучване при интензивни паци ен-
ти, получили адекватно заместване на енергийно-протеиновите нужди 
Bauer P и сътр. (6) отчитат повишение на преалбумина от порядъка 
на 0,04g/l за период от една седмица, докато в контролната група с 
неадекватно хранене повишението е под 0,02g/l. 

За адекватна оценка на метаболитния отговор е важно 
проследяването на анаболните протеини да бъде успоредно с нивата на 

инфламаторни протеини. С-reactive protein e най-широко използваният 
възпалителен маркер. Има кратък полуживот около 19 часа. За норма 
се приемат стойности под 5mg/l. Нивата му са силно повишени, както 
при остри, така и при хронични възпалителни процеси (19, 20, 46).

При всички групи пациенти, включени в нашето проучване, се 
установи еднотипност в динамиката на проследените протеини. Тя се 
характеризира със значим спад на анаболния протеин и пик в нивата 
на острофазовия CRP на 2СОД, когато е макси мал ният интензитет на 
катаболния отговор, отключен от оперативната травма. До пъл ни телни 
фактори, допринасящи за понижението на преалбумина са дилуцията 
в резултат на периоперативното обемно заместване и капилярният 
ликаж. След 2 СОД се наблюдава постепенно включване на анаболни 
процеси и резорбция на инфла ма торната реакция.

За отдиференциране на влиянието, което оказва възрастовият 
фактор върху развитието на метаболитния отговор при оперативна 
травма, пациентите от различните хра нителни режими са разделени 
допълнително в две възрастови групи: под и над 70 го дишна възраст. 
При по-високата възрастова група измерените нива на анаболните 
протеини са по-ниски през целия период на проследяване, като на 
повечето етапи отчетените разлики са сигнификантни. При пациентите 
над 70 години, хранителни режими TPN, AIO, NG се наблюдава и 
продължително персистираща инфламаторна реакция. Тези резултати 
потвърждават неблагоприятното отражение на напредналата въз-
раст върху протичането на възстановителните процеси и напълно 
основателното включване на възрастовия фактор като допълнителен 
критерий при формирането на оценката за нутритивен риск в 
скрининговия протокол на ЕSPEN (27). 

Анализът на динамиката на проследените протеини при пациентите 
с различни хранителни режими показва междугрупови различия, 
които се отнасят до времето, необходимо за включване на анаболен 
метаболизъм, интензитета на анаболните процеси и скоростта на 
резорбция на инфламаторната реакция, отключена от оперативната 
травма. С най-благоприятен постоперативен метаболитен отговор се 
отличават двете групи с ранен ентерален внос: NJ и NG, следвани от 
AIO парентералната група. С най-забавено включване на анаболен 
метаболизъм са пациентите с MBS хранителен режим, които са с 
най-нисък нутритивен риск. Проследеният преалбуминов баланс 
и отчетената отрицателна линейна корелация подкрепят изводите 
за стимулиращите ефекти на ранното ентерално хранене върху 
оздравителните процеси, както и по-оптималното усвояване на 
приложените нутриенти при режим AIO. В подкрепа на тези резултати 
са и данните публикувани в литературата (5, 6, 9, 33). Поради спряно 
производство на концентрирани глюкозни разтвори и преуста новена 
регистрация на новогенерационни мастни емулсии, осигуряването на 
адекватен калориен внос при MBS хранителен режим представлява 
сериозен проблем у нас през последните няколко години. Други 
съществени недостатъци при този хранителен режим са повишена 
честота на катетър-свързаните инфекции вследствие на бактериална 
контаминация, риск от грешки, голям разход на консумативи и 
сестрински труд (34, 44). 

В настоящето проучване е извършена оценка на ефекта от 
приложените хранителни режими върху имунната функция чрез про -
сле  дяване на общ брой лимфоцити в периферна кръв предопера тивно 
и на три етапа постоперативно: 2-ри, 5-ти и 10 СОД. Лимфоцитите са 
неспецифичен нутритивен маркер. Много фактори оказват влияние 
върху техния брой и функция: основното заболяване, прилаганото 
медикаментозно лечение, степента на мал нутриция, водеща до тимусна 
атрофия, нарушен хемотаксис и фаго цитарна активност. Самата 
оперативна травма също има изразен имуносупресиращ ефект. Това се 
вижда на фигура 8., където при всич ки групи проследени пациенти 
е отчетен спад на лимфоцитите на 2 СОД. По отношение ефекта на 
приложения нутритивен съпорт върху лимфоцитните нива данните 
от литературата са противоре чи ви. Някои автори съобщават значимо 
повлияване на пост оперативна та динамика на лимфоцитите, особено 
при използ ване на имуномо дули ращи хранителни формули (26, 31).

В нашето проучване се отчита по-благоприятна динамика на Ly при 
пациентите с ранно ентерално хранене. След несигнифи кан тен спад на 
2 СОД още на 5 СОД се наблюдава тенденция за по ви шение ка то на 
10 СОД нивата са незначимо по-ви со ки от изход ните. При пациен ти те 
с парен те рални режими понижението на лимфоцитите персис ти ра до 
5 СОД включително. На 10 СОД нивата се повишават недос то верно 
спрямо 5 СОД, но се задържат по-ниски от изходните. Наблюдаваната 
тенденция за по-благоприятна динамика на лимфоцитните нива 
в ентералните групи подкрепя тезата, че ранният ентерален внос 
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спомага за по-бързо преодоляване на имуносупресия та, провокирана 
от оперативната травма.

В заключение протеините преалбумин и CRP притежават 
характеристики, които ги отличават като надеждни и обективни 
маркери при оценката на метаболитния отговор при пациенти с 
нутритивен риск. Чрез тяхната динамика в нашето проучване се 
доказва по-бърз и по-интензивен отговор при групите с ранен 
ентерален хранителен внос. Проследяването на лимфоцитните 
нива допълва информацията за постоперативния отговор. Ранното 
ентерално хранене е предпочитан метод на избор при пациентите с 
гастроинтестинална хирургия. Поради нисък толеранс през първите 
постоперативни дни е препоръчително допълване на ентералния внос 
с парентерален за оптимално заместване на калорийно-протеиновите 
нужди. AIO техниката за парентерално хранене притежава безспорни 
предимства спрямо MBS по отношение утилизацията на приложените 
нутриенти и развитието на оздравителните процеси. 
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BIS-бАЗИРАН АЛГОРИТЪм ЗА ОцЕНКА АДЕКВАТНОСТТА НА АНЕСТЕЗИЯТА пРИ 
пАцИЕНТИ С ОбЕЗИТАС
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BIS – BASED ALGORITHm fOR ASSESSING ADEQuACY Of ANESTHESIA IN OBESE 
PATIENTS

D. Arabadzhieva*, Vl. Radev**, R. Radev**, Vl. Petrov*
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РЕЗЮмЕ: Анестезията при пациенти с обезитас е 
предизвикателство, както поради добре известните анатомични, 
физиологични и метаболитни проблеми, така също и поради 
проблемите с дозировката на медикаментите. В тази група пациенти 
не са редки случаите на повърхностна или ненужно дълбока анестезия. 
Предложен е BIS-базиран алгоритъм за оценка адекватността на 
анестезията при тази много специфична група пациенти. Авторите 
констатират, че съчетанието на клинични признаци и BIS-мониторинг 
облекчава и подобрява контрола върху дълбочината на анестезията. 
Използването на предложения алгоритъм води до по-малко като брой 
и тежест хемодинамични нарушения и по-бързо ранно възстановяване 
от анестезията при пациентите със затлъстяване.

КЛЮЧОВИ ДумИ: обезитас, обща анестезия, BIS-мониторинг, 
матрица на Gurman, дълбочина на анестезията.

SummARY: Anesthesia in obese patients is a challenge, due to the 
well-known anatomical, physiological and metabolic problems and also 
due to problems with dosage of drugs. In this group of patients, cases 
of superficial or unnecessary deep anesthesia are common. BIS-based 
algorithm for assessing the adequacy of anesthesia during this very specific 
group of patients is proposed. The authors found that the combination 
of clinical signs and BIS-monitoring facilitates and improves control of 
depth of anesthesia. Using the proposed algorithm leads to less in number 
and severity haemodynamic and faster early recovery from anesthesia in 
patients with obesity.

kEY wORDS: obesity, general anesthesia, BIS monitoring, Gurman’s 
matrix, depth of anesthesia.

уВОД: Независимо от множеството публикации в медицинската 
литература, че традиционните клинични признаци за оценка 
дълбочината на анестезията: хемодинамични промени, изпотяване, 
сълзене, размер на зеницата, зенична реакция на светлина – са 
несигурни и неточни [4,6,8,14,19], те и до днес са част от ежедневната 
практика на лекарите анестезиолози. Създадени са индекси, които 
включват различни клинични признаци, но и тяхното приложение 
не е безпроблемно [7,10,11,15]. Употребата на мускулни релаксанти 
премахва два други клинични признака за оценка дълбочината на 
анестезията – характера на спонтанното дишане и  движенията на 
пациентите при болков стимул. От началото на 90-те години BIS-
технологията става все по-популярна както като самостоятелен метод 
за оценка дълбочината на анестезията, така и в комбинация  с клинични 
признаци. Една от най-разпространените стратегии за управление на 
анестезията чрез BIS-индекс [12] е преведена и публикувана в списание 
«Анестезиология и интензивно лечение» през 2007 година [01]. 

 При използването на BIS-мониторинг винаги трябва да 
се съобразява, че базата данни е създадена с помощта на здрави 
доброволци и включва много, но не всички видове анестетици и 
техните комбинации. Трябва да бъдат ревалидирани нови медикаменти 
и нови групи пациенти, които не са в оригиналната база данни [13].

цЕЛТА на авторите е да обобщят своя личен клиничен опит и 
да предложат BIS-базиран алгоритъм за оценка адекватността на 
анестезията при пациенти с обезитас. Нашата основна хипотеза е, че 
съчетанието от BIS-мониторинг и клинични признаци облекчава и 
подобрява контрола на дълбочина на анестезията при тази специфична 
група пациенти. Ние прогнозираме, че поради подобрения контрол, 
значими хемодинамични усложнения ще възникват по-рядко и е 
възможно времето за възстановяване от анестезия да е по-кратко. 

мАТЕРИАЛ И мЕТОДИ: След литературен обзор и обобщаване на 
собствените ни данни от интраоперативния мониторинг на 11 пациенти 
с обезитас, подложени на планова лапароскопска холецистектомия, 
създадохме предварителна версия на нашия алгоритъм. Като основа за 
алгоритъма използвахме след модифициране матрицата на G. Gurman 
[9]. Тя е резултат от проучване върху бременни жени и представя 
възможните комбинации от вариациите на два показателя за дълбочина 
на анестезията: средното артериално налягане, използвано като 
клиничен признак, и SEF (Spectral Edge frequency), като обективен, 
ЕЕГ-базиран параметър. Тествахме този начален вариант върху други 

12 пациенти, направихме корекции и приложихме окончателния 
вариант на алгоритъма по време на анестезия при 26 пациенти с 
обезитас. Общият брой на пациентите със затлъстяване, въз основа на 
чиито данни е изготвен нашия алгоритъм е 49.

Критерии за включване бяха: планови операции, пациенти от двата 
пола на възраст 18 – 64 години, BMI ≥ 30, ASA ≤ ІІІ. Изключвани са 
пациенти, чието предоперативно състояние е с клинично значими 
отклонения в сърдечно-съдовата, дихателната и отделителната 
системи или в чернодробната функция, налагащи оценка ASA ІV, както 
и с доказана зависимост към алкохол. Изключвани са и тези, които са 
с деменция, корова атрофия, психоза/ депресия или с трайна терапия 
с психофармака. 

Мониторингът за всички пациенти, използвани за създаване на 
алгоритъма, включва NiBP, ECG, пулсова честота, SpO2, релаксометрия 
с акселерометрия, инспираторни и експираторни стойности на 
анестезионните газове, МАС на инхалационния анестетик и BIS. За 
релаксометрията е използван модул NMT Trident на фирма Dräger, със 
софтуерна версия 5.0, версия на хардуера 08, съвместим с пациентните 
монитори от серията Infinity Delta. За BIS-мониторингът е използвана 
приставка BISx на фирма Dräger, със софтуерна версия 1.13, версия на 
хардуера 4, съвместима със същия тип пациентни монитори.

След интравенозна премедикация с фентанил 0.0015 mg/kg и 
мидазолам 0.02 mg/kg пациентите са въвеждани в анестезия с пропофол, 
релаксирани с рокурониум 0.6 mg/kg и интубирани. Изчисленията 
за необходимите дози на фентанил и рокурониум са правени спрямо 
коригираното тегло (LBM - Lean Body Mass), а за мидазолам - според 
реалното тегло. Ориентировъчната  доза на пропофол за увод в 
анестезията е изчислявана според коригираното тегло. Пропофолът за 
увод в анестезията е прилаган фракционирано по 30 мг през 15 сек. до 
постигане на BIS 60.

Анестезията е поддържана с изофлуран и фентанил, релаксацията – 
с рокурониум според данните на релаксометрията. Интраоперативната 
вентилация е с кислород/райски газ, FiO2 0.5, приток на пресни газове 
3 L/min. Дихателният обем е изчисляван по 7 ml/ kg според идеалното 
тегло на пациентите, а дихателната честота е определяна спрямо 
ЕТСО2, която е поддържана в интервала 35 – 45 mm Hg. С болус 
дози рокурониум е поддържана умерена релаксация (до TOF 1-2 от 4) 
и в края на анестезията по преценка на анестезиолога е извършвана 
неутрализация със сугамадекс.

Като клинични признаци за дълбочина на анестезията използвахме 
промени в хемодинамиката, ширина на зениците и зенична реакция на 
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светлина, сълзене и изпотяване. Регистрирахме отклоненията с повече 
от 30% в систолното артериално налягане като хипер-/хипотония, 
отклоненията в сърдечната честота под 50/ мин и над 90/ мин като 
бради-/тахикардия, както и поява на три или повече екстрасистоли 
за една минута. От хемодинамичните промени приехме като основен 
показател промените в артериалното налягане, а измененията в 
пулсовата честота и аритмията – като допълнителни. Въз основа на 
клиничните признаци оценявахме анестезията като „повърхностна“, 
„подходяща“ или „дълбока“. В съответствие с литературните данни 
формирахме три нива на BIS-стойностите – BIS над 60, BIS 40-60 и 
BIS под 40.

Възстановяването от анестезия оценявахме по времето до 
постигане на BIS 70 или отваряне на очи, в групата без BIS-
мониторинг, времето до екстубация и готовността на пациентите да 
бъдат изпратени в съответното оперативно отделение. Времената 
са отчитани индивидуално за всеки пациент от момента на спиране 
на инхалационния анестетик и са обобщени в три интервала – до 10 
минути, 11-20 минути и 21 и повече минути.

Получените резултати за честотата на хемодинамичните 
усложнения и възстановяването от анестезия сравнихме с данните 
от 47 анестезии при пациенти с обезитас. Те бяха подложени на 
аналогични планови оперативни интервенции, получиха същата 
анестезия и мониторинг с една разлика – адекватността на анестезията 
беше оценявана и управлявана без BIS-мониторинг, само по клинични 
признаци. Пропофолът за увод в анестезията при тази група също 
беше прилаган фракционирано по 30 мг през 15 сек., като критерий 
за прекратяване на приложението му беше изчезване на мигателния 
рефлекс.

РЕЗуЛТАТИ: Демографските данни на пациентите са представени 
в таблица 1.

Таблица 1: Демографски данни за пациентите

с BIS (n = 49) без BIS (n = 47)

Жени/ мъже 39/ 10 36/ 11

ASA І-ІІ-ІІІ 1-16-32 1-26-20
Степен 

затлъстяване* 
І-ІІ-ІІІ

24-15-10 22-13-12

Възраст (год.): 
средна (интервал) 53.2 (21-65) 54.6(29-65)

Анестезия (мин) 117.00 ± 32.67 116.44 ± 49.42

* Затлъстяване І ст. BMI 30.00-34.99; ІІ ст.BMI 35.00-39.99; ІІІ 
ст. BMI ≥ 40.00; BMI = индекс на телесното тегло, определен по 

формулата BMI = актуално тегло (кг)/ ръст2 (м)

В двете групи пациенти няма статистически значими разлики по 
сравняваните показатели.

Предложеният от нас алгоритъм е изложен в таблица 2.
Матрицата комбинира трите нива на BIS-стойностите с всяка 

дълбочина на анестезията, определена по клинични признаци. В 
допълнение към нея може да се добави следното:

поле I: при клинични признаци на адекватна анестезия и BIS-
стойност в интервала 40-60 пациентът е в „идеално“ състояние. Това 
е зоната, в която трябва да се стремим да поддържаме нивото на 
анестезията.

поле А: най-вероятната причина за това съчетание е повърхностна 
анестезия. Средство на първи избор е задълбочаване на анестезията 
чрез опиатен болус или повишаване концентрацията на инхалационния 
анестетик. При недостатъчен ефект като втори вариант трябва да е 
обсъди друга възможна причина, например хипертонична реакция, и 
евентуално използване на антихипертензивен медикамент.

поле D: с почти еднаква вероятност може да се мисли за 

болка поради малко по-повърхностна анестезия или за проява на 
хипертонична дисрегулация на фона на адекватна анестезия. Ние 
препоръчваме в началото оценка на интензивността на болката и при 
наличие дори на дискретни симптоми, например само зенични прояви, 
да се направи опиатен болус. Малка доза алфа-2 агонист, например 
хлофазолин, също може да има добър ефект.

поле f: при това съчетание е трудно да се вземе правилно решение 
без BIS-мониторинг. При пациентите с обезитас ние виждаме две 
възможни причини. Първо – недостатъчна аналгезия на фона на 
по-дълбок хипнотичен компонент на анестезията. В този случай 
решението е да се намали концентрацията на инхалационния анестетик 
и едновременно да се приложи болус опиат. Второ – хипертонична 
реакция на фона на по-дълбок хипнотичен компонент на анестезията. 
Решението е да се намали концентрацията на инхалационния анестетик 
и да се приложи антихипертензивен препарат.

поле В: при тази комбинация от клинични признаци и BIS-
стойност е възможно пациентът да е в състояние на дълбока седация, 
евентуално с тенденция да се събужда на фона на адекватна аналгезия. 
Препоръчваме кратък инхалационен болус за да задълбочим 
хипнотичния компонент без да повлияваме хемодинамиката или като 
алернативна възможност – болус опиат.

поле G: в тази ситуация анестезията е относително дълбока спрямо 
болковия стимул, но не е повлияла хемодинамиката. Решението е да се 
намали концентрацията на инхалационния анестетик.

поле С: и тук, както в полето F е трудно да се вземе правилно 
решение без BIS-мониторинг. Пациентите със затлъстяване са 
с относителна хиповолемия и е много вероятно тя да е причина 
за хипотензивното състояние. Началната реакция не трябва да е 
намаляване на концентрацията на инхалационния анестетик, а 
ускоряване на вливанията и достатъчно обемно заместване, евентуално 
съчетано с прилагане на вазопресор. Малка доза бензодиазепин или 
болус опиат може да са полезни за връщане на BIS към по-ниски 
стойности и задълбочаване на хипнотичния компонент на анестезията. 
Уместно е да се обмисли и възможността за смяна на инхалационния 
анестетик с друг, който повлиява по-слабо хемодинамиката (например, 
от наличните в момента на нашия пазар инхалационни анестетици, 
смяна на изофлуран със севофлуран).

поле Е: при това съчетание считаме, че причината за хипотонията е 
относителната хиповолемия при пациентите с обезитас. Препоръчваме 
ускоряване на вливанията като начално поведение. При липса на ефект 
може да се намали концентрацията на инхалационния анестетик и да 
се приложи малка доза вазопресор.

поле Н: и при тази комбинация от клинични признаци за дълбока 
анестезия и ниски стойности на BIS е трудно да се намери правилно 
решение без BIS-мониторинг. Тук по наше мнение от ключово 
значение е последователността, в която ситуацията е възникнала. В 
случай, че стойността на BIS се е понижила преди спадане на кръвното 
налягане ние препоръчваме първо да се понижи концентрацията на 
инхалационния анестетик и едновременно да се ускори скоростта на 
вливанията. Приемаме, че ненужно дълбоката анестезия е предизвикала 
хипотония. В обратната ситуация, ако първо е възникнала хипотонията 
и след това е спаднала стойността на BIS, приемаме, че хипотонията 
е довела до релативна мозъчна хипоперфузия, а тя от своя страна е 
причина за ниската BIS-стойност. В този случай правилното поведение 
е първо да се коригира хипотонията с бързо обемно заместване, 
вазопресори или комбинация от тях. Съображенията за намаляване на 
дълбочината на анестезията тук трябва да са на второ място.
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Таблица 2. МАТРИЦА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ АДЕКВАТНОСТТА 
НА АНЕСТЕЗИЯТА

ПОВЪРХ-
НОСТНА

ПОД-
ХОДЯЩА ДЪЛБОКА

BIS > 60

A
Интензивност на 

болката?
↑ инхалационен 
анестетик и/или
добавете опиат.

Друга възможна 
причина?

Антихипертензив?

B
Интензивност 

на болката?

Добавете опиат 
или приложете 
инхалационен 

болус.

C
Ускорете 

вливанията, 
вазопресор?,

смяна на 
инхалационния 

анестетик?,
друга възможна 

причина?,
бензодиазепин? 

опиат?

BIS 40-60

D
Интензивност на 

болката?

Опиат? 
Антихипертензив?

I

„Идеално“ 
състояние

E
Ускорете 

вливанията, 
вазопресор?,

↓ инхалационен 
анестетик

BIS < 40

f
Интензивност на 

болката?
↓ инхалационен 

анестетик
Антихипертензив?

G

↓ 
инхалационен 

анестетик

H
Ускорете 

вливанията,
↓ инхалационен 

анестетик, 
вазопресор?

В обобщение на изложеното по-горе може да се каже, че BIS-
мониторингът е от изключително значение в ситуации, в които 
поведението, основано само на клиничните признаци, може да се 
окаже погрешно. Това важи най-вече за полетата F, C и H, но не само за 
тях, защото в хода на обща анестезия е трудно да се оцени еднозначно, 
дали вегетативните промени са признак на възприятие за болка, т.е. 
недостатъчна аналгезия, или за повърхностен сън, т.е. недостатъчен 
хипнотичен компонент. 

Данните за регистрираните хемодинамични нарушения са 
обобщени в таблица 3. 

Таблица 3: Хемодинамични нарушения по време на анестезия

с BIS-мониторинг
(n = 49)

без BIS-мониторинг
(n = 47)

Брой % Брой %

Без нарушения 32 65.31 25 53.19

С един епизод 16 32.65 19 40.42

С два епизода 1 2.04 2 4.26

С повече от два епизода 1 2.13

Нашата прогноза беше, че подобреният контрол на дълбочината на 
анестезията ще се отрази в честотата на нарушенията в хемодинамиката 
на пациентите. Посочените в таблица 3 резултати са красноречиви, 
въпреки че разликите не достигат статистически значими стойности 
– при пациентите, получили BIS-мониторинг по-рядко възникват 
хемодинамични нарушения в хода на анестезията.

Показателите, проследявани за оценка на възстановяването от 
анестезия са обобщени в таблица 4. Нашата прогноза беше, че е 
възможно пациените, получили BIS-мониторинг да демонстрират 
по-бързо възстановяване от анестезията спрямо тези от контролната 
група. От изложените данни добре се вижда, че при два от критериите 
– постигане на BIS 70/ отваряне на очи и готовност за изпращане в 
съответното оперативно отделение – резултатите са сходни. По 
отношение на третия критерий – готовност за екстубация – 36.74% от 

пациентите в BIS-групата са били екстубирани в рамките на 10 минути 
след приключване на анестезията, срещу 23.40% от пациентите в 
групата без BIS-мониторинг. В следващите два времеви интервала – 
11-20 минути и 21 и повече минути – резултатите по този критерий за 
двете групи пациенти се изравняват.

Таблица 4: Показатели за възстановяване от анестезия

Критерий с/ без 
BIS

≤ 10 
минути

11-20 
минути ≥ 21 минути

Брой % Брой % Брой %

Постигане 
на BIS 70/ 
отваряне 

на очи

с BIS
 (n = 49) 33 67.35 14 28.57 2 4.08

без BIS 
( n = 47) 33 70.21 13 27.66 1 2.13

Готовност 
за ексту-

бация

с BIS
 (n = 49) 18 36.74 22 44.90 9 18.36

без BIS
 ( n = 47) 11 23.40 28 59.58 8 17.02

Готовност 
за изпра-
щане в 
отделе-
нието

с BIS 
(n = 49) 2 4.08 26 53.06 21 42.86

без BIS 
( n = 47) 1 2.13 28 59.58 18 38.29

ОбСЪЖДАНЕ: Контролът върху дълбочината на анестезията 
продължава да е ежедневно предизвикателство за лекарите 
анестезиолози. Това е в сила за всички групи пациенти, но е от особено 
значение за тези с висок анестезионен риск, към които принадлежат 
и пациентите с обезитас. Обобщавайки своя клиничен опит авторите 
предлагат BIS-базиран алгоритъм за оценка дълбочината на 
анестезията при пациенти със затлъстяване, подложени на планови 
лапароскопски оперативни интервенции.

Хемодинамичните показатели са важен критерий за дълбочината 
на анестезията, но при интерпретацията им трябва да се съобразят 
поне два факта. Първо, стойностите на артериалното налягане се 
измерват периодично и измерването може да не съвпада с епизода 
на неадекватна анестезия [5]. Второ, по време на лапароскопия има 
фактори, различни от болка, които може да са отговорни за хипертония, 
хипотония и ритъмни нарушения [02,16]. Доброто познаване на 
факторите, причиняващи физиологичните промени, позволява да 
бъдат предприети мерки, предотвратяващи фатални усложнения [20]. 

Налични са различни монитори за оценка дълбочината на общата 
анестезия, използващи ЕЕГ данни. Те могат да покажат връзката 
концентрация-ефект върху мозъка на ограничен брой общи анестетици 
и не измерват ноцицептивния компонент на общата анестезия [17]. 
Няма пълна връзка между хемодинамичните промени в отговор на 
хирургичен стимул и промените в ЕЕГ [21]. В литературата има 
единични съобщения, че BIS може да разпознае критична хипотония 
преди автоматичното неинвазивно измерване на артериалното 
налягане [18,22]. BIS може да се препоръча при пациенти със 
затлъстяване за мониторинг на нивото на анестезията при признаци 
на симпатоадренална стимулация, включително промени в сърдечна 
честота и артериално налягане (при липса на β–блокада), както и при 
други признаци на неадекватна анестезия, като сълзене и изпотяване 
[3].

ИЗВОДИ: 
1. Използването на BIS-мониторинг в допълнение към обичайните 

клинични показатели подобрява и облекчава контрола върху 
дълбочината на анестезията при пациентите със затлъстяване.

2. Употребата на предложения BIS-базиран алгоритъм за контрол 
на адекватността на анестезията при пациенти с обезитас, сравнен 
с обичайните клинични показатели, допринася за намаляване 
на честотата и тежестта на интраоперативните хемодинамични 
усложнения. 

3. Подобреният контрол върху дълбочината на анестезията 
позволява при съпоставими времеви интервали по-ранна екстубация 
при част от пациентите, получили BIS-мониторинг.

4. Предложеният алгоритъм предпазва анестезиолозите от 
неправилна интерпретация на клиничните признаци за дълбочина на 
анестезията и погрешни решения с потенциално опасни, а в отделни 
случаи и фатални за пациентите последици.
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5. Необходими са допълнителни проучвания за да се оцени 
приложимостта на този BIS-базиран алгоритъм при други групи 
пациенти, оперативни интервенции и лекарствени комбинации.
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Резюме:
Съвременната представа за метаболитния отговор при различни 

стресови ситуации и формирането на синдрома на хиперметаболизъм 
и хиперкатаболизъм позволи да се оцени лечебната ефикасност на раз-
лични инградиенти за парентерално и ентерално хранене.

Фармаконутриентите или фармаконутрицевтиците са хранителни 
вещества, които притежават специфични фармакологични свойства. Те 
подпомагат организма при справянето с критични състояния и в ранния 
следоперативен период. Най – разпространените фармаконутриенти са 
глутамин, аргинин, таурин и омега – 3 мастните киселини. 

Натрупаният опит от използването на фармаконутриентите в 
състава на лечебното хранене при различни критични състояния и в 
ранния следоперативен период показва, че използването им влияе 
благоприятно на редица показатели – продължителност на пребиваване 
в стационара, възстановяване на жизненоважни показатели и леталитет. 

Данните, получени от множество екпериментални и 
клинични проучвания потвърждават мястото, което се отрежда 
на фармаконутриентите в ентералното и парентералното хранене. 
Изкуственото хранене с използването на фармаконутриенти се 
назначава с цел повишаване на нутритивната поддръжка при критични 
състояния в следоперативния период и при нарушено хранене. 
Създадени са препарати – за ентерално и парентерално хранене, 
съдържащи различни фармаконутриенти.

Целта на този литературен обзор е да разгледа подробно 
фармаконутриентите, да изясни механизма им на действие и начина 
им на приложение.

Ключови думи: фармаконутриенти, фармаконутрицевтици, глу-
тамин, аргинин, таурин, омега – 3 мастни киселини, ентерално 
хранене, парентерално хранене, критично болни

Abstract:
The modern idea of metabolic response in different critical conditions 

and the syndrome of hypermetabolism and hypercatabolism allows us to 
evaluate the therapeutic efficiency of different formulas for parenteral or 
enteral nutrition. 

Pharmanutrients are nutrients which have specific pharmacological 
properties. They support the organism in management with critical 
conditions and in the early postoperative period. The most distributed 
pharmanutrients are glutamine, arginine, taurine and omega – 3 fatty acids. 

The experience of using pharmanutrients in the composition of clinical 
nutrition in critically ill patients and in the early postoperative period shows 
that they favorably affect a various indicators such as length of stay in 
hospital, recovery of vital signs and morbidity. 

The data from numerous experimental and clinical trials confirm the 
place of pharmanutrients in enteral and parenteral nutrition. 

The clinical nutrition with pharmanutrients is prescribed to increase the 
nutrition supplement in critical conditions and in early postoperative period. 
There are a lot of formulas for enteral or parenteral nutrition, containing 
different pharmanutrients. 

The purpose of this literature review is to consider the pharmanutrients, 
their mechanism of action and their administration in details.

 Key words: pharmanutrients, glutamine, arginine, taurine, omega – 3 
fatty acids, enteral nutrition, parenteral nutrition, critically ill patients

Съвременната представа за метаболитния отговор на агресията и 
формирането на синдрома на хиперметаболизъм и хиперкатаболизъм 
позволи определен вид инградиенти за парентерално и ентерално 
хранене при болните в критични състояния, да се оцени тяхната 
лечебна ефективност. (1)

Фармаконутриентите или фармаконутрицевтиците са хранителни 
вещества, които притежават специфични фармакологични свойства 
– подпомагат регенерацията на увредената клетка (ентероцити, 
лимфоцити, макрофаги), подобряват метаболитните процеси и 
състоянието на имунната система в критични състояния и в ранния 

следоперативен период. (7)
Най – разпространените фармаконутриенти, използвани за 

нормализиране на функционалното състояние на стомашно – чревния 
тракт (СЧТ) в ранния период на ентерално хранене (ЕХ), снижаване на 
възпалителната реакция, а също така и подобряване на имунния статус 
на пациента в критични състояния и в ранния следоперативен период, 
са: глутамин (gln), аргинин, омега – 3 мастни киселини. (6, 1, 2, 4)

Настоящата концепция за нутритивната поддръжка при стресовия 
метаболизъм предполага приложението в ранния постоагресивен или 
постоперативен период, както на белтъчини, въглехидрати, масти, 
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витамини и микроелементи, така и на редица нутриенти, притежаващи 
фармакологични свойства на така наречени фармаконутриенти. (5)

Натрупаният повече от двадесет години опит от използването на 
фармаконутриентите в състава на ентералното хранене при критични 
състояния и в ранния следоперативен период при пациенти, показва, 
че използването им влияе благоприятно на редица показатели – 
продължителност на пребиваване в стационара, възстановяване на 
жизненоважни показатели и леталитет.

В многоцелево рандомизирано двойно сляпо проучване Kieft H. и 
съавтори през 2005 г. сравнили данните, получени от приложението 
на обогатена хранителна смес с глутамин, аргинин, антиоксиданти и 
омега – 3 мастни киселини при 597 тежко болни пациенти с хранителна 
изокалорична стандартна ентерална смес. При анализа, обсъждането 
и обработката на получените резултати, авторите не са могли да 
демонстрират някакви различия в данните, получени в двете изследвани 
групи (3) по отношение на леталитета, инфекциозните усложнения, 
продължителността на престоя в реанимация, продължителността 
на изкуствена белодробна вентилация (ИБВ). Аналогични данни са 
получени и от други автори. (1)

По мнение на Heyland D. (2006г.) причина за получаването на 
такива резултати е комбинацията на няколко фармаконутриента с 
имуноусилващ ефект в състава на един продукт и използването на 
продукта при тежко болни с различна патология. Heyland D. предлага 
и провежда мултицентрово рандомизирано проучване за изследване 
на отделните фармаконутриенти при еднородна група пациенти в 
сравнение с друга група болни, получаващи балансирано (адекватно) 
хранене. Получените резултати от проведените експериментални 
и клинични проучвания потвърждават мястото, което се отрежда 
на фармаконутриентите в ентералното и парентералното хранене. 
Изкуственото  хранене с използването на фармаконутриенти 
(фармакологично хранене), се назначава с цел повишаване 
ефективността на нутритивната поддръжка при критични състояния 
в следоперативния период и при нарушено хранене. Създадени са 
препарати, както за ентерално, така и за парентерално хранене, 
съдържащи различни фармаконутриенти (табл. №1).

Таблица №1. Фармаконутриенти и тяхното действие (по 7).

Фармаконутриент характеристика

Глутамин

- заменима аминокиселина;
- ключов регулатор за синтезата на 

нуклеозидите и нуклеотидите;
- източник за синтезата на 

аргинин;
- повишава имунната защита;
- повишена консумация при 

хиперметаболизъм.

Аргинин

- заменима аминокиселина;
- източник на азот за синтезата на 

азотния оксид
- стимулира секрецията на 

анаболните хормони;
- повишава клетъчния имунитет 

чрез въздействие на Т – 
лимфоцитите.

Таурин

- дериват на метаболизма на 
метионина и цистеина;

- повишава бактерицидните 
функции на левкоцитите;

- предпазва развитието на 
апоптозата;

- антиоксидантен ефект.

Омега – 3 мастни 
киселини

- имуномодулиращо действие;
- противовъзпалително действие.

 Глутаминът заема централно място в обмяната на 
азота, използва се в качеството си на пластичен материал, а двете 
аминогрупи осигуряват неговата уникалност, като донор и акцептор 
на азота. Той участва в синтезата на пурините и пиримидините, 
явявайки се необходимо съединение в образуването на всички азотни 
основи, влизащи в състава на рибонуклеинова киселина (РНК) и 

дезоксирибонуклеинова киселина (ДНК) – необходими структурни 
компоненти, участващи в синтезата на белтъците. 

Глутаминът е неесенциална аминокиселина, която може да бъде 
синтезирана от глутамата и глутаминовата киселина чрез ензима 
глутамат – амино – лигаза. Глутаминът е важен източник на „гориво” 
за тънките черва. Предполага се, че той е необходим за поддържането 
на нормална чревна морфология и функция при отсъствието на 
нутриенти в лумена. Все пак, промените в чревната морфология и 
функция, свързани с ентералното гладуване и парентералното хранене, 
са по – незначителни при хората, отколкото при животните и може да 
са клинично незначими. Следователно,  не е ясно дали глутаминът е 
необходим за съхраняването на нормалната морфология и функция на 
чревника при хората по време на парентерално хранене. Предполага 
се, че ако към парентералното хранене се добави глутамин, то 
при парентералните диети може да се предотврати бактериалната 
транслокация чрез запазването на тънкочревните вили, тънкочревния 
пермеабилитет и чревната имунна функция. Резултатите от 
терапевтичната употреба на глутамина при хора с нефизиологични дози 
показват ограничена ефективност. Независимо от факта, че обикновено 
глутаминът е общопризнат като безопасен, то има описани случаи при 
на нежелателни лекарствени реакции със засягане на чернодробната 
функция. Следователно, на базата на наличните клинични данни, е 
неуместно глутамина да се препоръчва за терапевтична употреба, при 
каквито и да било състояния. Това е мнението на Buchmam A.I.(9). 

Други автори (D. Griffiths) считат, че аминокиселината глутамин 
става условно незаменима при критично болни, тъй като при тях има 
подчертан недостиг на глутамин като причините за това са все още 
неизвестни. (10) Той е необходим на имунната система като основно 
„гориво”, а също така и като донор на въглерод и азот при синтезата на 
нуклеотидни прекурсори. Проучванията показват, че той е необходим 
за нормалното функциониране на клетките и имунната система – 
моноцити, лимфоцити и неутрофили. Включването му към храните 
за ентерално или парентерално хранене води до подобряване в общия 
статус на болния, промяна в развитието на болестния процес при 
пациентите (10). Все още точният механизъм на действието му не е 
разгадан (11).

Съществува метаболитна връзка между глутамина и аргинина. И 
двете киселини подобряват възстановяването на критично и тежко 
болните. Глутаминът е важен прекурсор за синтезата на аргинин при 
хора (12). Petrag Boeleus и съавтори в 2001 г. доказват, че добавянето на 
глутамина към храненето на пациентите, ентерално или парентерално, 
може да редуцира заболеваемостта и смъртността (13). Няколко 
проведени клинични проучвания (11, 12, 13) доказват ефективността 
и необходимостта от приложението на глутамина в парентералното 
и ентералното хранене. Поришеният прием на глутамин води до по – 
ниска септична заболеваемост при определени популации на критично 
болни.

Глутаминът подобрява функцията на стомашно – чревния тракт, 
има отношение към производството на гликогена (по – точно регулира 
чернодробния гликогенен синтез) и увеличава екскрецията на амоняк 
през бъбреците (14, 15). Той служи за пренасяне на азота между 
различните тъкани, участва в синтезата на аминокиселини и протеини, 
участва в регулацията на алкално – киселинния баланс на организма. 
Може да се каже, че от всички аминокиселини, глутаминът изпълнява 
най – разнообразни функции. Съществува отчетлива корелация 
между нивото на глутамина и белтъчната синтеза при стрес, тъй 
като глутаминът служи като важен регулатор на белтъчната синтеза. 
Тънките черва са главният потребител на глутамин. 

Носителят на Нобелова награда по физиология и медицина – Ханс 
Адолф Кребс - изучава процесите за синтеза на глутамина от амоняка 
и глутаминова киселина в животинските тъкани.Той установява 
образуването на глутаминова киселина при окислителния разпад на 
пролина. Кребс получава световна известност със своите изследвания 
в областта на процесите на тъканната азотна обмяна (орнитинов 
цикъл и цикълът на трикарбоновите киселини или цикъл на Кребс )
(52). 

Днес е доказано, че той е абсолютен субстрат за поддържането на 
структурата и функцията на чревника, особено при състояния, които 
увреждат слизестата обвивка и нарушават бариерната функция, и 
следователно увеличават степента на транслокация на бактериите и 
токсините в кръвта. В изследвания, свързани с клетъчното изучаване 
на метаболизма и функционирането на митохондрия, беше установено, 
че глутаминът съхранява тъканното ниво на метаболитните функции – 
на ниво АТФ и АДФ при моделиране на сепсиса, ендотоксикацията и 



19Год. XLIII, кн.5/2014

ОбЗОРИ

исхемията – реперфузията. Най – новите проучвания in vitro доказаха, 
че глутаминът защитава клетката от апоптозата по време на стрес 
или травма (1). Доказано беше, че инфузията на аланин – глутамин 
при пациенти на парентерално или ентерално хранене подобрява 
азотния баланс и белтъчната обмяна, поддържа интрацелуларния пул 
на глутамина, коригира катаболитните реакции, подобрява имунната 
функция, понижава честотата на инфекциозните усложнения, 
възстановява функцията на чревника, протектира черния дроб (23, 24). 
В настояще време включването на глутамин в състава на нутритивната 
поддръжка при болни в критично състояние е стандартна процедура – 
Wernerman J. – 2008 (22). Обикновено той се назначава венозно, като 
дипептид с аланин, което е свързано със стабилността на разтвора. 
Доказано беше, че използването на глутамина при болни в критично 
състояние намалява инфекциозните усложнения, продължителността 
на престоя в реанимация и смъртността – Goeters C.- 2002 (22, 23, 24).

В резултат на анализа от проведените множество изследвания 
Wischmeyer P. E. и Bollhalder L. (28, 29) стигат до заключение, че 
приложението на глутамина при пациенти в реанимационните 
отделения достоверно снижава честотата на инфекциозните 
усложнения, както и продължителността на лечението в интензивното 
отделение и болницата. Включването на глутамина към терапията на 
критично болните може да бъде решаващ момент в лечението им (30, 
31, 32, 1).

Аргининът в условно незаменима аминокиселина, която успешно 
се прилага при лечението на критично болните (изгаряне, травма, шок, 
сепсис и т.н.). Той е междинен метаболит в цикъла на уреята, където 
се хидролизира до урея и орнитин с помощта на фермента аргиназа. 
Превръщането му в орнитин обяснява ролята на аргинина в образуването 
на полиамиди, които се явяват ключови молекули, осигуряващи ръста и 
диференциацията на клетките (1). Той подпомага секрецията на някои 
пептидни хормони, инсулин и пролактин. Добавянето на аргинин 
към ентералната храна при критично болните усилва регулацията на 
имунната система, намалява честотата на инфекциозните усложнения 
в следоперативния период, подобрява значително азотния баланс на 
организма. От многочислените изследвания беше доказано, че при 
стресово въздействие върху организма нивото на аргинина в плазмата 
намалява до 50% от изходното и може да бъде такова няколко дни, дори 
седмици (1).

Пониженото съдържание на аргинин в плазмата и нарастващият 
дефицит имат значение само за аргинин – зависимите процеси в 
организма. Има два аргинин – зависими процеса – синтезата на NO и 
функционирането на Т – лимфоцитите.

Схема N1 Различни метаболитни пътища на аргинина (по Хубтия 
М. Ш. – 1)

 При първия път от противовъзпалителните цитокини се 
образуват странични продукти на аргинина – NO и активна форма на 
O2. Вторият път е превръщането на аргинина в орнитин с участието 
на ензима аргиназа – 1 и образуването на пролин и полиамини, които 
стимулират деленето на клетките и синтезата на колагена.

 Аргининът се явява незаменима аминокиселина, особено 
в млада възраст, когато синтезът й от глутаминовата киселина е 
ограничен. Той притежава анаболно действие, стимулира отделянето 
на соматотропен хормон в кръвта.

Тази полуесенциална или условно есенциална аминокиселина 
при хората е една от метаболитно най – гъвкавите аминокиселини и 

служи като прекурсор за синтезата на урея, азотен оксид, полиамини, 
пролин, глутамат, креатинин и агматин. Аргининът се метаболизира 
чрез комплексни и високо регулирани метаболитни пътища, които 
остават ненапълно изучени, както на ниво организъм, така и на ниво 
клетка (51). Добавянето на метаболитната комплексност е фактът, 
който ограничава достъпността на аргинина и може селективно да 
окаже влияние на експресията на специфични гени, повечето от които 
са въвлечени по някакъв начин в метаболизма на аргинина. Това обаче 
е област, в която нашите познания остават частични и непълни.

Други автори също подкрепят тезата, че аргининът е субстрат 
за синтезата на азотен оксид, който е ендотел – извлечен 
релаксиращ фактор, есенциален за регулацията на съдовия тонус 
и хемодинамиката. Азотният оксид стимулира ангиогенезата, но 
инхибира освобождаването на ендотелин – 1, левкоцитната адхезия, 
тромбоцитната агрегация, продукцията на супероксид, експресията 
на съдови адхезионни молекули и моноцитни хемотаксични пептиди, 
както и пролиферацията на гладко – мускулните клетки. Аргининът 
може да оказва влиянието си върху съдовете и чрез NO – независими 
ефекти, включително мембранна деполяризация, синтеза на креатин, 
пролин и полиамини, секреция на инсулин, растежен хормон, глюкагон 
и пролактин, производството на плазмин и фибриногенолизата, 
пречистването от супероксиди и инхибиране на левкоцитната адхезия 
към неендотелния матрикс. Неоспорими доказателства показват, че 
ентералното или парентералното приемане на аргинин води до обратно 
развитие на ендотелната дисфункция, свързана с големите сърдечно 
– съдови рискови фактори (хиперхолестеролемия, тютюнопушене, 
артериална хипертония, захарен диабет, затлъстяване, инсулинова 
– резистентност и възраст) и подобрява много от честите сърдечно – 
съдови нарушения (коронарни и периферни артериални заболявания, 
исхемия/нарушения в реперфузията и сърдечна недостатъчност). 
Добавянето на аргинин към диетата може да представлява потенциално 
оригинална стратегия в храненето като превенция и третиране на 
сърдечно – съдовите заболявания.

Като прекурсор за синтезата на азотния оксид, орнитин, пролин, 
полиамини, креатин, агматин и протеини и като алостеричен активатор 
на N – ацетил – глутамат синтетазата, L – аргининът играе жизненоважна 
роля при храненето и метаболизма. Базирайки се на растежа на азотния 
баланс, аргининът се класифицира като есенциална аминокиселина за 
птиците, месоядните и младите бозайници, и е условно есенциална 
за възрастните, особено по време на травма или заболяване. Тъй като 
азотният оксид е ендотел – извлечен релаксиращ фактор, есенциален 
за регулирането на съдовия тонус и хемодинамиката, се наблюдава 
нарастващ интерес през последните 10 години за използването на 
аргинина като превантивно средство и за лечение при сърдечно – 
съдовите нарушения, които са основната причина за смърт в развитите 
страни (54, 55, 56, 57).

Аргининът повишава мускулната работоспособност и заедно с 
глицерина участва в синтезата на тестостерона в организма. Участва в 
образуването на NО (53). Участва също и в цикъла на преаминирането 
и отделянето от организма на крайните продукти от разпада на 
отработените белтъци.

Аргининът активира имунитета и се използва при лечението 
на имунодефицитните състояния. В 2004г. Joyce K. Stechmiller и 
др. публикуват статия, в която разглеждат функцията на аргинина и 
ефектите му върху имунната система и ролята му като имунонутриент 
при критично болни (43). Прегледът на литературата за функцията 
на аргинина, ефектите му върху имунната система, ролята му 
върху имунохраненето и клиничния изход на критично болните, са 
неоспорими (44, 45, 46, 47). Резултатите разкриват намаляване на 
инфекциите, съкратен период на престой в стационара, съкратена 
продължителност на механичната вентилация, както и понижаване на 
болничните разходи.

Омега – 3 мастни киселини – през последните години вниманието 
на множество изследователи и клиницисти, беше привлечено от 
възможността да се въздейства на възпалителния процес. В зоната на 
активно внимание се оказаха две семейства полиненаситени мастни 
киселини с различно действие върху възпалителния процес.

 В организмите се намират три основни типа органични структури:
 1. Алифатни (мастни) карбоксилови киселини.
 2. Монозахариди.
 3. Алфа – аминокарбоксилови киселини.
Натуралните масти обикновенно имат четен брой атоми, тъй като 

биосинтезата им включва коензима ацетил КоА. По алифатната си 
верига (опашка) мастните киселини се делят на наситени и ненаситени, 
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като ненаситните биват два вида – мононенаситени и полиненаситени 
мастни киселини (67).

Полиненаситените мастни киселини според някои автори се делят 
на два подвида в зависимост от позицията на двойната връзка:

  1. Метилен прекъснати мастни киселини.
  2. Конюгирани мастни киселини.
От своя страна метилен прекъснатите мастни киселини се делят на 

още 3 подвида: омега – 3; омега – 6 и омега – 9 полиненаситени мастни 
киселини.

Омега – 3 и омега – 6  полиненаситените мастни киселини 
макар и близки по структура и от един вид и подвид, предизвикват 
противоположни реакции в организмите, активирайки различни по 
функции клетки.

Схема N2. Ейкозаноидна синтеза от омега – 6 или омега – 3 
полиненаситени мастни киселини (PUFAs)

Забележка: PG – простагландин; PGI – простациклин; LT – 
левкотриен; TX – тромбоксан (68).

При съпоставянето на двата посочени вида полиненаситени мастни 
киселини (омега – 6 или омега – 3) се вижда, че омега – 3 има изразен 
антиинфламаторен ефект чрез активирането на левкотриен В5. Освен 
това има инхибиращ ефект върху проинфламаторните IL - 1β; IL - 6; 
IL - 10 и TNFα (69).

Имунологичният отговор при травма и хирургична интервенция 
се обуславя от повишаване екпресията на Th2 лимфоцитите, които 
причиняват нарушаване на клетъчно – медиирания имунитет. 
Активирането на хипоталамо – хипофизо – адреналната ос, 
симпатикусовата система и освобождаването на катехоламини изглежда 
са причина за нарушаването на баланса между Тh1/Th2 клетките. В 
допълнение, имунната система се потиска и от намаляването на нивата 
на IL – 12 и Т – регулаторните клетки. Освен посочените процеси, 
понижените нива на Th2 лимфоците увеличават  нивата на аргиназа – 1 
(ARG – 1), което причинява дифицит на аргинин, което от своя страна, 
води до намаляване на лимфоцитната функция. Имуномодулиращите 
диети, съдържащи омега – 3 полиненаситени мастни киселини и 
аргинин, възстановяват нарушения баланс и намаляват риска от 
инфекциозни усложнения (70). Богатата на омега – 3 полиненаситени 
мастни киселини диета инхибира чернодробната синтеза на 
триглицириди и замества във фосфолипидния басейн арахидоновата 
киселина с ейкозапентаенова (EПК) и докосахексаенова (ДХA) 
киселини. Присъствието на тези липиди подобрява мембранното 
триене, пропускливост, клетъчна мобилност, рецепторното 
свързване, ензимната екскреция и антиген представянето. Когато се 
освобождават от мембраната ейкозапентаенова и докосахексаенова, се 
понижават получените от омега – 6  полиненаситени мастни киселини 
ейкозаноиди в тромбоцитите, моноцитите и макрофагите, като по този 
начин възпрепятстват тромбоцитната агрегация.

В експериментални модели  е доказан протективният ефект на 
омега – 3 полиненаситените мастни киселини за развитието на тумори 

и метастази. При пациенти с карцином на панкреаса рибеното масло 
редуцира възпалителния процес и енергийните разходи.

Дълговерижните незаменими полиненаситени мастни киселини 
(ейкозапентаеновата – ЕПК, докосахексаенова – ДХК от семейството на 
омега – 3 – мастни киселини) изпълняват важни функции в качеството 
си на блокатори при изграждането на мембрани и модулатори на 
различните биохимични процеси: 

- при болни в критични състояния включването на омега – 3 
мастни киселини в терапията води до снижаване на смъртността (64, 
63, 24).

- ентералното въвеждане на омега – 3 мастни киселини в 
дозировка 3г/24 часа при ендотексичен шок стимулира интестиналното 
кръвообращение и чернодробния кръвоток, подобряват нивото на 
лактата в черния дроб (58, 1).

- включването на дълговерижните омега – 3 мастни киселини 
в ентералната смес повишава клетъчната защита и регресията на 
синдром на системна възпалителна реакция (ССВР) (58, 59).

Ейкозапентаеновата киселина (ЕПК) и докосахексаеновата 
киселина (ДХК) са омега – 3 мастни киселини при някои риби и 
в добавките рибено масло. Тези мастни киселини са способни да 
инхибират отчасти някои аспекти на възпалението, включително 
левкоцитния хемотаксис, експресията на адхезионни молекули и 
левкоцитната ендотелна адхезия, продукцията на ейкозаноиди като 
простагландините и левкотриените и омега – 6 мастната киселина – 
арахидонова киселина, продукцията на възпалителни цитокини и Т 
– клетъчната реактивност. Паралелно на това от ейкозапентаеновата 
киселина могат да се произвеждат ейкозаноиди, които често имат по 
– нисък биологичен потенциал, отколкото тези, които са произведени 
от арахидоновата киселина. Механизмите, лежащи в основата на 
противовъзпалителното действие на омега – 3 мастните киселини, 
включват променена клетъчна мембрана, съединяване с фосфолипидни 
мастни киселини, разрушаване на липидните мостове, инхибиране на 
активацията на проинфламаторния нуклеарен транскрибционен фактор 
(капа В) и по този начин се регулира експресията на инфламаторните 
гени.

Възпалението и имуносупресията са компоненти на отговора към 
операция, травма, нараняване и инфекция при някои индивиди и те 
могат да доведат до сепсис и септичен шок. Хиперинфламацията се 
характеризира с продукция на инфламаторни цитокини, получени 
от арахидоновата киселина ейкозаноиди и други медиатори на 
възпалението. Имуносупресията се характеризира с увреждане 
на представянето на антигена и на Th – 1 клетъчния отговор. 
Дълговерижните омега – 3 мастни киселини от рибено масло 
понижават продукцията на възпалителни цитокини и ейкозаноиди. 
Те действат както директно (чрез замяна на арахидоновата киселина 
като ейкозаноиден субстрат и чрез инхибиране на метаболизма 
на арахидоновата киселина), така и индиректно (чрез променяне 
експресията на инфламаторните гени чрез ефектите на активиращия 
транскрибцията фактор). По този начин дълговерижните омега – 3 
мастни киселини са потенциално полезни като антиинфламаторни 
агенти и може да имат полза при пациентите, които са рискови за 
развитието на сепсис. Като такива, новото приложение на омега – 3 
мастните киселини при оперирани пациенти или критично болни, 
може да бъде добавянето им към парентералните или ентералните 
формули. Парентералното или ентералното хранене, включващо 
омега – 3 мастни киселини, изглежда подпомага имунната функция 
по – добре, отколкото стандартните формули и изглежда, че отчасти 
предотвратява някои аспекти на възпалителния отговор. Проучванията 
към днешна дата предполагат клинични ползи от тези подходи, особено 
при пациенти, претърпели оперативна интервенция. (71, 1)

Martin J. M., Stapleton R. D (72) при едно свое проучване стигат 
до заключение, че обогатяването на формулите за ентерално хранене 
и липидните емулсии за парентерално хранене с омега – 3 мастни 
киселини могат да помогнат за редуцирането на възпалението при 
критично болните, в частност при тези със сепсис и остро белодробно 
възпаление. 

Резултатите от проучванията, достъпни за нас, както за ентералното, 
така и за парентералното приложение на омега – 3 мастните киселини, 
са противоречиви. Допълването с омега – 3 мастни киселини може да 
окаже влияние на острия възпалителен отговор при критично болните, 
но са нужни повече проучвания преди окончателните препоръки за 
рутинното им използване при грижите за тази група пациенти.

От данните, представени от 12 проучвания, включващи 1208 
пациента, група изследователи от Китайката Народна Република 
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(КНР) са направили систематичен преглед и анализ на ефектите от 
приложението на обогатените с омега – 3 полиненаситени мастни 
киселини нутриенти. От направения мета – анализ, стигат до 
заключение, че обогатеното с омега – 3 мастни киселини хранене е 
безопасно и значително редуцира смъртността при критично болните. 
(73)

Благодарение на своите имуномодулиращи и противовъзпалителни 
свойства омега – 3 мастните киселини, като добавка към парентералното 
хранене, са особено ефективни при критично болните (сепсис или 
синдром на системна възпалителна реакция от инфекциозен произход).

Тауринът е аминоетансулфонова киселина и се намира в клетките 
на всички органи на животните. Като 27% от общото съдържание 
на таурин в организма се намира в сърдечния мускул, в който 
концетрацията му превишава 2 – 2.5 съдържанието на всички свободни 
аминокиселини (16), а това е факт, че тауринът участва в метаболизма 
на миокарда. При различна сърдечна патология нивото на ендогенния 
таурин в сърдечния мускул значително се изменя (17, 18, 19). 

 Функционално значение на таурина:
1. Разглежда се като фармакологично средство при лечение на 

аритмия, причинена от токсични дози на строфантина и дигоксина (20, 
21).

На схема N3 e показан синтеза на таурина:
 

Схема N3  Синтеза на таурина.

2. Притежава терапевтично действие – при исхемия, 
стенокардия и 

мускулна дистрофия (25, 26).
3. Няма съмнение, че тауринът при определени условия влияе 

на съдържанието на Ca2+ в клетките и действа на съкратителната 
функция на миокарда (27).

4. Интересът към таурина нарастна след първите съобщения за 
заболяване доказано като слепота при котките, както и наблюдаваното 
клинично състояние, свързано с пониженото плазмено ниво на таурина 
при животните, хранени с бедни на таурин храни (33, 34). Тауринът 
е проверяван като възможен есенциален нутриент при хора. От 
този момент няколко автори (35, 36, 37, 38, 39, 40, 41) са разгледали 
различни аспекти от метаболизма на таурина, неговата биохимия и 
хранене, както и развитието на ЦНС (централна нервна система) (41, 
42).
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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

(ЛИТЕРАТуРЕН ОбЗОР)
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PROkINETICS – DEfINITION, mECHANISm Of ACTION, APPLICATION AND 
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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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POSTPARTum CEREBRAL VENOuS THROmBOSIS
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Резюме: 
Церебралната венозна тромбоза (ЦВТ)  е рядко и в много случаи 

трудно разпознавано заболяване. Честотата му  е ниска, като повече 
се наблюдава при млади хора, особено при жени.  Малко по –често се 
развива в послеродовия период. Причините за появата са много, но не 
всички от тях са обратими. Представен е клиничен случай на доказана 
ЦВТ, при 32 г. пациентка, след първо раждане с Цезарово сечение 
със спинална анестезия. Обсъдени са диагностично –терапевтичните 
проблеми и  е представен литературен обзор по темата.

Ключови думи: 
главоболие, церебрална венозна тромбоза, послеродов период

Summary: 
Cerebral venous thrombosis is uncommon and frequently unrecognized 

disease. Its frequency is very low and as usual affects young individuals, 
especially women after birth. Predisposing causes and risk factors of 
CVT are multiple, but most of them are irreversible. In the article below, 
a clinical case of CVT is presented – a young- 32- year old woman after 
Cesarian section with spinal anaesthesia is affected of cerebral venous sinus 
thrombosis. The diagnosis, management and treatment are discussed. A 
literature overview is presented.

Key Words: 
headache, cerebral venous thrombosis, postpartum

Въведение: 
Церебрална венозна тромбоза (ЦВТ), включваща тромбози на 

мозъчни съдове и на синусите, е сравнително рядко заболяване в общата 
популация пациенти. С малко по – високка честота се наблюдава при 
млади болни – под 40 г. възраст, пациенти с тромбофилия, бременни 
и жени приемащи хормонална контрацепция. По литературни данни, 
годишната честота на заболяване е 3- 4 случая на 1 млн. пациенти 
изобщо, а при бременни тя се повишава на 12 за 100 000 родилки. При 
жени се развива 3 пъти по – често отколкото при мъже. [13] 

За ЦВТ трябва да се мисли при всеки пациент с внезапно появило 
се силно главоболие, гадене, повръщане и/или едем на папилата на 
зрителния нерв. Необходимо е  да се  отхвърли  и друга етиология за 
тези симптоми. [16] 

В литературата се обсъждат много причини за развитие на това 
усложнение, като е ясно представено, че само една част от тях са 
обратими. Най – често посочваните  рискови фактори за развитието 
му   са: [13, 15]

1. Тромбофилия – дефицит на естествените антикоагуланти 
антитромбин ІІІ, протеини C и  S; мутация на фактор V на Leiden; 
мутация на протромбиновия ген 20210; антифосфолипидни антитела; 
хиперхомоцистеинемия

2. При жени: бременност; послеродов период; прием на 
хормонални заместителна терапия или на хормонални контрацептиви

3. Инфекции: локални – отит, мастоидит, синуит; менингит; 
системни инфекции

4. Хронични възпалителни заболявания: васкулити; 
възпалителни чревни заболявания

5. Неоплазми
6. Хематологични заболявания: полицитемия; есенциална 

тромбоцитоза; пароксизмална нощна хемоглобинурия
7. Травма: черепно – мозъчна; директно нараняване на мозъчни 

вени и синуси; канюлиране на вена югуларис; неврохирургични 
манипулации; лумбална пункция

8. Нефрозен синдром
9. Други (сравнително редки състочния) – желязо дефицитна 

анемия; хепарин индуцирана тромбоцитопения; тромботична 
тромбоцитопенична пурпура; системен лупус еритематозус; болест на 
Бехчет; механични преципитати; епидурални кръвни тапи; спонтанна 
интракраниална хипотензия; дехидратация; прием на кортикостероиди.

Вижда се, че предразполагащите фактори са множество, но в 
класическия си вариант те се свързват с триадата на Вирхов – кръвна 
стаза, промени в състава на кръвта и в съдовата стена. При 85% от 
болните се открива поне 1 рисков фактор, а в част от случаите (около 
14%) изобщо не могат да се докажат такива. При някои от пациентите 
етиологичните фактори се идентифицират на по-късен етап от началото 
на заболяването.

ЦВТ се предизвика от  оклузия на венозен синус и/или на 
кортикална вена. Обичайно те се  причиняват от частична тромбоза 
или външна компресия, която на по-късен етап прогресира до пълна 
оклузия. При веднъж  запушена вена, тромбът може да се разпространи 
от дрениращите вени към синуса. Това води до кортикално, 
периваскуларно, венозно, хеморагично инфарктиране, с различен 
размер на обхванатата територия.

Когато е налице оклузия на венозен синус, венозната конгестия 
може да доведе до регионална исхемия или инфаркт. Венозните 
инфаркти често са хеморагични и обикновено се срещат в бялото или 
на границата със сивото мозъчно вещество.

Въвличането на дълбоките церебрални вени може да прогресира 
в билатерална тромбоза, причинявайки таламично хеморагично 
инфаркциране. Най-често се засягат горният сагитален синус и един от 
трансверзалните синуси. Потенциални фатални усложнения от това са 
появата на гърчове или на церебрална хернизация.

Фокални неврологични отклонения, като хемипареза или изолирана 
слабост на долните крайници, могат да се наблюдават при увеличаване 
на тромбозата към краниалните съдове, като това състояние е често 
приЦВТ на горния сагитален синус.

При засягане на кавернозния синус (почти винаги се свързва с 
инфекция на параназалните синуси) се наблюдава проптоза и хемоза 
(оток на конюнктивата) с ипсилатерален периорбитален едем, 
хеморагия в ретината, едем на папилата или симптоми, свързани с III, 
IV и VI черепномозъчни нерви.

В диференциално-диагностично отношение се мисли за 
субарахноидален или интракраниален кръвоизлив, исхемичен инсулт, 
бактериален менингит, мозъчен тумор, интракраниален абсцес.

Като се има предвид мултивариантната генеза на заболяването, 
разнообразието от клинични симптоми и начин на протичане, 
възрастовите и половите разпределения на заболяването, става 
ясно, че не само невролози и неврохирурзи имат отношение към 
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поставяне на екзактна диагноза. Своя значима роля в диагностично - 
терапевтичния процес имат и други специалисти: акушер – гинеколози, 
педиатри, терапевти, анетезиолози, интензивисти, спешни медици и 
общопрактикуващи лекари – които съшо достатъчно често се срещат с 
това състояние и е необходимо да го познават.[15,16]

Клиничен случай: 
Пациентка на 32 г., ражда доносено женско бебе, 2750 гр., 50 см, с 

планово Цезарово сечение на 28.06.2014 г. Раждането е първо, а бре-
менността е желана, втора по ред (първата е завършила преди 8 г. със 
спонтанен аборт). Антропометричните данни на жената са: ръст 168 см 
и телесно тегло 83 кг. Оперативното родоразрешение е със спинална 
анестезия, осъществена с 3  мл Marcain 0,5% (15 мг.).  Интраопеар-
тивно са мониторирани ЕКГ, NIBP, ПЧ и SaO2%. Спиналната пункция 
е изпълнена  с еднократно убождане, без никакви затруднения. Воде-
щият анестезиолог не съобщава и не регистрира в анестезиологичния 
лист и история на заболяване, настъпили интра- и постоперативни 
анестезиологични усложнения, свързани както със самата пункционна 
техника, така и типичните за регионална анестезия. В добро физическо 
и психическо здраве, без никакви субективни оплаквания, пациентката 
се изписва от Родилно отделение на 03.07.2014 г. 

На 08.07., същата година, се рехоспитализира с оплаквания от 
много силно и трудно влияещо се от аналгетици, главоболие появило 
се преди 2 дни в дома. Пациентката го описва като епизодично, 
стягащо, с различна продължителност и интензитет през денонощието, 
предимно челно –теменно и засилващо се при определени пози 
на тялото, както  и при физически усилия. Не съобщава за гадене и 
повръщане. Соматичният статус на пациентката е нормален – постъпва 
респираторно и хемодинамично стабилна, АН 125/80, РСД, СЧ 84 уд./
мин.; афебрилна. 

Още при приемане, след преглед, дежурният гинеколог поставя 
вероятна диагноза: „Мозъчна венозна тромбоза в послеродов 
период”. Назначава лабораторни (хематология, биохимия, урина, 
антифосфолипидни антитела – всички са в референтни граници на 
нормата) и образни изследвания (КТ и ЯМР); консулти с невролог и 
офталмолог. 

Според първия консултиращ невролог, се касае за „тензионно 
главоболие”, подозира се „връзка със спиналната анестезия”, а 
вероятността за ЦВТ се подлага на съмнение. В терапевтичната 
схема се включват седативи (натриев бромат и ксанакс) и централен 
миорелаксант (мидокалм).  Офталмологът описва – „лек едем на 
папилите, с проминенция до + 0.5, леко бледовати. Съдови ретини в 
границите на нормата.” Консулти с такива специалисти са осъществени 
неколкократно по време на болничния престой. 

 На втория ден от приема, започва повишаване на стойностите на 
АН над 140/90 mm Hg, което налага включване на антихипертензивни 
медикаменти – нифедипин и допегит. След обсъждане с гинеколог 
и интензивист, пациентката се приема в интензивно отделение за 
мониториране, диагностично уточняване и лечение.

От направената КТ на главен мозък, се допуска наличие на 
субарахноидален кръвоизлив  и се назначава МРТ, от която се отхвърлят 
съмненията за САК. 2 дни по – късно изследването се повтаря, но с 
приложение на венозен контраст. Интерпретира се  като „венозна 
тромбоза на трансверзалния синус и на синус сагиталис супериор, 
които се визуализират с по- голям калибър, докато на 3D венографията 
не се изобразяват, липсва т. нар. белег „empty delta”. Наличие на 
кръвни компоненти в дуралните пространства двустранно.” Находката 
от образното изследване и клиничният статус се оценяват от невролог 
отново. Назначават се към терапията до момента: НМХ (клексан 40 
мг) двукратно дневно и дехидратираща терапия (манитол 10% 3 кратно 
по 250 мл и  трифас 5мг/дн), инфузии на електролитни разтвори, АБ 
терапия, по – високи дози аналгетици и  седатива при нужда, ентерално 
хранене и рехабилитация. Периодично по време на болничния престой, 
се правят МРТ.

Предвид персистиращите високи стойности на АН – 150/90, 160/100, 
болната се консултира и с кардиолог, който променя терапевтичната 
схема и назначава амлодипин  (норваск 2х5 мг),  дехидратин нео 25 мг, 
зофеноприл (зофен 30 мг вечер) и хлофазолин при нужда.  От 6- я ден 
на хоспитализацията започва прием и на индиректен антикоагулант – 
синтром – по схема, според стойностите на PTT.

Поради много ниската честота на това заболяване и малкия ни 
диагностично терапевтичен опит с подобни пациенти в нашето 
лечебно заведение, проведохме  многократно разширени лекарски 
обсъждания с различни специалисти: анестезиолози, кардиолози, 
невролози, неврохирурзи, рентгенолози, офталмолози и гинеколози, 

които имаха за цел да оценяват промените в клиничното състояние 
на пациентката, да прецизират адекватността на диагностичните и 
терапевтични мероприятия и да ги оптимизират. Казусът предизвика 
значим интердисциплинарен медицински интерес, а за категоричност 
и прецизност в поставяне на диагнозата, диференциално – 
диагностичното уточняване и в екзактността на лечебния ни 
подход, болната се обсъди и с републикански консултант невролог, 
чието становище беше: „Въз основа на представена медицинска 
документация, проведени разговори с лекуващите лекари, описание на 
клиничното състояние и извършените инструментално – диагностични 
изследвания и лечение, считам че се касае за пациент с данни за 
венозна тромбоза на трансверзалния и на горния сагитален синус, 
настъпила в послеродовия период. Проведените изследвания и 
лечение напълно отговарят на неврологичните стандарти, консенсусни 
документи и международни правила за диагностичното и терапевтично 
поведение в конкретния случай. Предлагам терапията да продължи с 
антикоагуланти – НМХ и преминаване към индиректен – аценокумарол 
по схема. Да се провеждат контролни МРТ до 3-я месец и при промяна 
в състоянието, да се консултира с невролог и неврохирург.”

На 14 – я ден от хоспитализацията, пациентката се изписа:  в добро 
общо състояние, без субективни оплаквания, стабилна хемодинамика, 
нормални лабораторни изследвания, обратно развитие на описаната 
находка в МРТ и минимална терапия за дома (антикоагулант, 
антихипертензивни в ниски дози и аналгетици при нужда). Проследява 
се редовно от невролог и кардиолог и към момента се чувства добре, 
стойностите на АН са в референтни граници на нормата,  продължава 
приемът на синтром, няма рецидив на ЦВТ или на венозна тромбоза.

Обсъждане и литературни данни: 
Американските дружества  на невролози  и на кардиолози, 

представят първото научно обобщение по проблема „ЦВТ” - консенсус 
публикуван в списание “Stroke”, 03.02.2011 г. Документът е резултат 
от работата на мултидисциплинарен експертен комитет от  невролози, 
неврохирурзи, неврофизиолози и кардиолози от САЩ, Канада, 
Мексико, Португалия и Аржентина. Цел на екипа е да се представят 
на клиничната медицинска общност, най – честите причини за поява 
на мозъчна венозна тромбоза, да се предложат диагностични критерии 
и  препоръки за терапевтично повлияване, като се акцентира, че те са 
изключително общи и че всеки клиничен случай изисква индивидуален 
подход и съображения. [13,15]

Регистрираната честотата на ЦВТ е 5 на 1 млн. души/година или 
0,5 – 1% от всички инсулти. Състоянието се предизвиква от кръвни 
съсиреци попадащи в дуралните венозни синуси и засяга с по 
– висока честота  78%, хора на възраст под 45 г., както и бременни 
или жени използващи контрацептиви или хормонозаместителни 
лекарства. Честотата на ЦВТ по време на бременност и постпартално 
е вариабилна според различни проучвания – от 1 на 2500 раждания 
до 1 на 10 000, в Западните страни , цитирани в този гайдлайн. Като 
особено рискови се посочват 3-ят триместър и първите 4 седмици 
след раждането, като 73% от тромбозите възникват непосредствено 
след родоразрешение. Рискът от подобен инцидент при следващо 
раждане е нисък. Препоръките са, при подозрения за ЦВТ да се 
изследват: протромбинов фактор – протеини C и  S, антитромбинов 
дефицит, антифосфолипиден синдром, фактор V на Leiden, мутация на 
протромбин G202 10A, които се обсъждат като най – добре проучените 
рискови фактори. [15]

Според ISCVT (the International Study on Cerebral Venous and 
Dural Sinuses Thrombosis) - мултинационално, мултицентрово, 
проспективно проучване включващо 624 пациента,  при две трети 
от наблюдаваните пациенти се открива непосредствена причина 
или предразполагащи условия за хиперсъсирване, а при 30 – 40% от 
тях, се развива интракраниална хеморагия, която трябва добре да се 
отграничи от тази дължаща се на руптура на мозъчна артерия, защото 
механизмът и лечението на кървенето са много различни. Като най 
– чест и общ симптом на ЦВТ наличен в около 90% от случаите се 
представя главоболието. Препоръчваните диагностични тестове 
за потвърждаване или отхвърляне на диагнозата са: ЯМР и ЯМР 
венография. [9]

Патофизиология: клиничната изява на ЦВТ е по 2 основни 
механизма: 1. Тромбозата на мозъчните вени или синуси повишава 
венозното и капилярно налягане. Така се намалява мозъчната 
перфузия и се предизвикват исхемични увреждания и цитотоксичен 
едем, нарушения в пропускливостта на ХЕБ и свързан с тях вазогенен 
оток, капилярно, съдово разкъсване и паренхимни хеморагии. 2. 
Обструкцията а мозъчните синуси от тромби, нарушава абсорбцията 
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на цереброспинална течност и повишава вътречерепното налягане, 
което допълнително повишава венозното и капилярно налягане и 
задълбочава паренхимните кръвоизливи, вазогенния и цитотоксичен 
едем. [15]

Клиничните  прояви са силно вариабилни и  в зависимост от 
локализацията на тромбозата. Обичайно, според механизма на 
неврологичната дисфункция се разделят на 2 големи групи: 

1. Свързани с повишено вътречерепно налягане и нарушен 
венозен дренаж и 2. Свързани с фокално мозъчно увреждане и венозна 
исхемия, инфаркт или хеморагия. 

Най –общо симптомите са: главоболие, огнищни мозъчни 
прояви, гърчове, ментални промени. Те могат да са налични както по 
единично така и в комбинации. Протичат остро, подостро и хронично. 
Най – честият симптом е главоболието- при 90% от засегнатите и в 
64% започва внезапно, остро или подостро, флуктуира по сила и 
интензитет, може да е локализирано (като след удар с предмет) или 
генерализирано (тип мигренозно). Влияе се от позицията на тялото и 
главата, от кихане, кашляне или прилагане на прийомите на Валсалва. 
При 25% от пациентите с ЦВТ, главоболието се описва като изолиран 
симптом и е сериозно диагностично предизвикателство за лекуващия 
екип. Повишеното вътречерепно налягане се манифестира с едем 
на папилите и визуални нарушения – неясно или двойно виждане. 
Огнищният неврологичен дефицит е около 44% и включва: моторна 
слабост – хемипарези в 40% от случаите; афазия и сензорен дефицит. 
Фокални или генерализирани гърчове (вкл. статус епилептикус) се 
описват при 30 – 40% от болните с ЦВТ. Нужно е диференциално 
диагностично уточняване на произхода им. По –често те са налични 
при тромбоза на сагитален синус и кортикални вени. Най – рядко се 
наблюдава енцефалопатия -  предимно при масивен мозъчен едем, 
обширно венозни инфаркти и паренхимни кръвоизливи предизвикващи 
дислокация: менталните промени се проявяват по – често при по- 
възрастните пациенти. Понякога е необходимо диференциално 
диагностично разграничаване от невроза, депресия и хистерия. Счита 
се, че симптомите са много вариабилни, но наличието им трябва да 
насочи вниманието на клиницистите към развитие на ЦВТ.[9,13,15,16]

За диагностично потвърждение на клиничните предположения 
са нужни лабораторни и образни изследвания. От лабораторните 
изследвания, препоръчителни са: хемопоказатели, биохимия, 
коагулационен статус (особено PT и APTT), D – димер (за изключване 
на ДВТ и БТЕ).[4]

От образните изследвания могат да бъдат прилагани както инвазивни 
(мозъчна ангиография, директна мозъчна венография),  така и 
неинвазивни (КТ, МРТ, позитрон емисоинна томография и ултразвукова 
диагностика – транскраниален Doppler или трансфонтанелна при 
неонатологични и педиатрични пациенти). КТ венография и/или 
ЯМР венография, доказано притежават много висока информативна 
стойност. Обичайно при неконтрастното КТ скениране находката е 
нормална -  в 25% от случаите както е  нормална и физикалната находка. 
Само в 10% от случаите е налице фокална неврологична симптоматика. 
Класическа находка при неконтрастна КТ е признакът“delta” – 
наблюдава се плътен триъгълник в горния сагитален синус, причинен 
от тромба. При КТ венография се визуализира обратен “delta” признак 
– празен триъгълник в горния сагитален синус, който допълва признака 
делта, установен с неконтрастното КТ скениране. КТ венография все 
по-често се използва за диагноза на ЦВТ поради много високата си 
специфичност и чувствителност. Въпреки това е необходимо да се 
има предвид, че ключов момент в КТ и МРТ диагнозата на ЦВТ е 
визуализация на интралуменен тромб. За съжаление това не винаги е 
лесно или възможно поради анатомични вариации, вариабилност на 
сигнала или наличие на артефакти. Това обаче изобщо не изключва 
диагноза церебрална венозна тромбоза. [12,17]

Друг диагностичен метод е лумбална пункция. При провеждането 
й, в 50% от случаите се установява абнормна находка – умерена 
плеоцитоза за сметка на лимфоцити и еритроцити, повишен протеин и 
повишено цереброспинално налягане. [13]

Терапията е медикаментозна (консервативна и инвазивна) и 
немедикаментозна (хирургична). 

Основно медикаментозно лечение, дори и при пациенти с КТ 
данни за мозъчна исхемия или хеморагия, е антикоагулантното. Целта 
на терапията с антикоагулант е да се предотвратят нарастването на 
тромба и развитието на ДВТ и БТЕ и да се осигури реканализация. 
Нефракциониран хепарин трябва да се назначава в началото на терапията 
като се цели поддържане на активното парциално тромбопластиново 
време два пъти над контролната стойност. Лечение може да се 
започне и с нискомолекулен хепарин, субкутанно, двукратно дневно, 

изчислен на кг/телесна маса. В литературата не се посочват данни за 
доказани ползи, рискове или повишена смъртност  от приложение 
на различните видове НМХ. След това пациенттите преминават на 
лечение с индиректен антикоагулант, което продължава средно 4-6 
месеца (по-дълго време се приема при случаи с индентифицирани 
предразполагащи фактори за тромбоза или при рецидиви). [2,3,6,7]

При 9 до 13% от пациентите с ЦВТ, изходът от състоянието не е 
добър, въпреки антикоагулантното лечение. При някои болни се 
налагат инвазивни процедури. Ендоваскуларната тромболитична 
терапия (директна катетърна химична тромболиза, директна механична 
балон асистирана тромбектомия с или без тромболиза), може да 
бъде ефективна при болни, които се влошават въпреки адекватната 
антикоагулация с хепарин, но трябва да се провежда в специализирани 
центрове. Успехът й също варира – от 47 до 100%. Частична или пълна 
реканализация от 3 до 6 месец, се постига при 82,5% от болните. Не 
бяха открити големи рандомизирани клинични проучвания, доказващи 
предимства на фибринолиза пред антикоагулация, както и сравняващи 
резултатите от самостоятелно приложение на двете техники. [11]

С по - ограничено приложение е хирургичното лечение на ЦВТ. 
Изключително нисък брой пациенти имат нужда от декомпресивна 
краниектомия. Тя обаче е животоспасяваща при пациенти с обширен 
венозен инфаркт и значимо повишение на интракраниалното налягане; 
при големи хематоми асоциирани с прогресиращ тежък неврологичен 
дефицит, които са резистентни на медикаментозното лечение. [11]

Допълнително медикаментозно лечение се назначава при наличие 
на гърчове, мозъчен оток, съпътстваща инфекция: Главоболието, 
свързано с повишеното интракраниално налягане, се повлиява добре от 
приложението на аналгетици, дехидратиращи медикаменти, повдигане 
на главата в леглото на 30-40 градуса. При висок процент пациенти, 
главоболието отзвучава бързо, но при част от болните, остава 
резидуално, като при едни е от мигренозен, а при други от тензионен 
тип. [10,17]

Част от пациентите – 2 до 45 - получават остра загуба или нарушение 
на зрението, която се дължи на интракраниалната хипертензия. 
Повлиява се от дехидратиращата терапия и е преходна. При много 
малко пациенти могат да се развият атрофия на n. opticus  и слепота. 
Наблюдава се при късно поставена диагноза ЦВТ, продължително 
високо интракраниално налягане и папилоедем. Това показва важността 
и необходимостта от навременна и прецизна невро – офталмологична 
оценка. [13]

Приложение на аспирин и на кортикостероиди е дискутабилно и 
много противоречиво.

При локални или общи инфекции, назначаване на подходящ 
антибиотик е задължително, както и хирургичен дренаж при локално 
възпаление.

 При наличие на гърчове, задължително се включват антиконвулсивни 
медикаменти. Гърчовете са фокални или генерализирани по обем, 
а по време на изявата си, са ранни и късни (появвяат се след повече 
от 2 седмици от поставяне на диагнозата. Засягат между 5 и 32% от 
пациентите). [15]

При наличие на хидроцефалия се налага неврохирургична 
евакуация на церебро спинална течност чрез  вентрикулостомия или 
вентрикулоперитонеален шънт. [11]

ЦВТ  може да усложни с белодробен тромбемболизъм  или ДВТ(при 
11% от случаите се свързват с висока смъртност). Превантивните 
стратегии са насочени именно към предотвратяване на развитието 
на тези усложнения както и към превенция на рецидиви. Всички 
високо рискови пациенти – с тромбофилия или карцином, трябва да 
получават продължителна терапия с индиректен антикоагулант  (Няма 
общоприети общо валидни схеми. Срокът на прием се определя 
индивидуално,. При част от болните е доживотен.)

Прогноза: Прогнозата е добра за пациенти с ранно диагностицирана 
церебрална венозна тромбоза. Пълно възстановяване се очаква в 
около 70% от случаите. От останалите 30% – при около една трета 
изходът е фатален и две трети остават с постоянни, леки до умерени 
неврологични дефицити, дурални артерио – венозни фистули, рискови 
за бъдещи рецидиви - около 20% са по-късно през живота им. [1,9]

Мета анализ на 1180 пациента с ЦВТ, показва че 30 дневна 
смъртност е с честота 5,6%, като непосредствена причина се посочва 
транстенторниално хернииране предизвикано от обширно венозно 
кървене. В болшинството случаи, възстановяването след ЦВТ е било 
пълно. При 10% от пациентите е останал неврологичен дефицит в 
следващите 12 месеца, при 84% настъпила реканализация до 3-я месец, 
а ретромбоза – при 2,8% от пациентите. Всички пациенти преживели 
ЦВТ имат по- висок риск, сравнени с останалата популация хора,  от 
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поява на последващ ВТЕ – ДВТ и БТЕ, особено през първата година 
след инцидента. [15]

Заключение: 
Бременността е свързана с промени в коагулационната система в 

посока хиперкоагулация, която продължава и в пуерпериума, а това по-
вишава риска от ЦВТ. Като особено високо рискови за поява на това ус-
ложнение, се посочват трети триместър от бременността и първият ме-
сец след раждане. Нашата пациентка попада в този времеви интервал. 
Диагностично – терапевтичният ни опит с ЦВТ е малък и ни създаде 
известни затруднения. Въпреки, че беше предизвикателство за екипа 
ни, клиничният случай ни „осигури” и достатъчно добра възможност 
за: по –задълбочен преглед на литературата, за анализ и по – прецизен 
подбор на диагностичните мероприятия, за по - систематизиран подход 
за терапевтично повлияване, както и за продължително мониториране 
на пациентка с това заболяване. Резултатът от лечението, което прило-
жихме е добър, към момента състоянието на жената е стабилно и няма 
нововъзникнали усложнения или рецидиви свързани с ЦВТ. Считаме, 
че мултидисциплинарният подход е изключително полезен и важен в 
тези случаи, не само за навременното и екзактно поставяне на диагно-
за, но и за оптимално добро повлияване и проследяване на пациентите. 
Уместно е подходът ни при всеки болен да е индивидуален, но съобра-
зен с наличните алгоритми и консенсуси.  
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РЕЗЮмЕ: Синдромът на Даун е много честа генетична 
аномалия. Тя се дължи на наличие на пълно или частично трето 
копие на 21-та хромозома. представен е клиничен случай на седем 
годишно дете с двустранна хабитуална луксация на пателата, 
което е оперирано под обща анестезия. Направен е обзор на 
литературата.

КЛЮЧОВИ ДумИ: синдром на Даун, обща анестезия, атланто-
окципитална нестабилност, тризомия 21. 

SummARY: Down syndrome is a very common genetic abnormality. 
It is due to the presence of a third total or partial copy of the 21th 
chromosome. A clinical case of a seven year old child with bilateral 
habitually luxation of the patella, operated under general anesthesia is 
presented. A review of the literature was made.

 
kEY wORDS: Down’s syndrome, general anesthesia,  

atlantooccipital instability, trisomy 21.

ОпИСАНИЕ НА СЛуЧАЯ: 
Заболяването датира от раждане, с постоянни рецидивиращи 

сублуксации на пателата на двете коленни стави, по-често в лявата 
страна. Детето, момиче на 7 години, постъпва за планово оперативно 
лечение. На родителите е предложена двуетапна операция – на 
първи етап интервенция на лявата патела, а по-късно, след пълно 
възстановяване, и от дясната страна.

По време на консулта с анестезиолог родителите представят 
документи и резултати от проведени в университетска клиника в София 
генетични изследвания. От тях става ясно, че детето е с доказан синдром 
на Даун, регулярна форма на тризомия 21. То е със силно изразена 
задръжка в психомоторното развитие, изговаря само едносрични думи. 
Наличен е документ с експертиза от ТЕЛК и определена инвалидност 
80% с придружител поради силно нарушени възможности за социално 
вграждане. По данни на майката в по-ранна възраст е бил наличен 
малък междукамерен дефект, който се е затворил спонтанно. По повод 
този междукамерен дефект детето неколкократно е консултирано в 
университетска клиника. Проведени са преданестезионни консулти с 
педиатър, офталмолог и оториноларинголог, както и предоперативна 
рентгенологична оценка на шийния отдел на гръбначния стълб.

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.

След премедикация с мидазолам и фентанил 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 27 кг. Извършена е следната операция: квадрицепс 
пластика по Green, екстензивно латерално освобождаване, медиална 
капсулопластика, дистално-латерален advancement на мускул вастус 
медиалис обликвус, дистално реалиниране на пателарното сухожилие 
по Roux-Goldthwait и реконструкция на медиалния пателофеморален 
лигамент със семитендинозус присадък чрез adductor-sling техника. 
Анестезията продължи 275 минути, в рамките на които левият крак беше 
с турникетна исхемия за 100 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. Възстановяването протече 
много бавно – първите признаци на събуждане и реакция на тактилен 
стимул се появиха 35 минути след отчитане на „нула“ за експираторна 
стойност на севофлуран. Детето е изписано от болницата на 28-я 
постоперативен ден. 

ОбЗОР НА ЛИТЕРАТуРАТА: 
 Днес се приема, че заболяването е описано за първи път през 

1866 година от John Langdon Down, а по късно е наречено на негово 
име. 

 Синдромът на Даун (СД) засяга почти всички органи и 
системи – сърдечно-съдова система, дихателна система, централна 
нервна система, скелет, ендокринна система, храносмилателна 
система, хематологични промени, имунологични промени [2, 6, 7, 17]. 

 Аномалиите на сърдечно-съдовата система включват 
септални дефекти (междупредсърден, атриовентрикуларен, 
междукамерен), персистиращ артериален канал, тетралогия на Fallot, 
пулмонална хипертония [2, 6, 7, 12]. Пациентите със СД развиват 
пулмонална хипертония в по-ранна възраст и в по-тежка форма, 
отколкото пациенти с подобни сърдечни аномалии, но без СД [2].

 В специализираната литература има публикации за 
хемодинамични проблеми по време на инхалационен увод в анестезията 
със севофлуран при деца със СД. Съобщава се за брадикардия и 
хипотония [4]. В друго съобщение, включващо 209 деца със СД и 
контролна група от 268 здрави деца, брадикардията и хипотонията били 
дефинирани според възрастта на пациентите. Авторите регистрират 
сигнификантно по-висока честота на инцидентите от брадикардия 
и хипотония в групата със СД, отколкото в контролната група – 57% 
срещу 12%. Според тях, основано на статистическа обработка на 
резултатите, този феномен не зависи от наличието на вродено сърдечно 
заболяване [14].

 В представения от нас случай увода в анестезия протече 
гладко и не се развиха нарушения в хемодинамиката на детето.

 В интересно проучване е изследвана промяната в сърдечната 
честота след третиране на брадикардията с атропин при деца и възрастни 
със СД, сравнени с контролна група деца и възрастни с ментална 
ретардация, но без СД. Употребата на атропин в доза 30-60 мкг/кг е 
довела до промяна в сърдечната честота сходна с тази на пациенти без 
СД. Едновременно с това атропинът е предизвикал по-бърза мидриаза 
при пациентите със СД, но степента и продължителността на зеничната 
дилатация са били същите както при контролната група [19].

 Освен атипичната реакция на атропин, за пациентите със СД 
се съобщават и други офталмологични промени. При деца със СД най-
често се срещат проблеми с рефракцията, налагащи ранно предписване 
на очила. Други прояви са страбизъм, обструкция на назо-лакрималния 
канал, катаракта и нистагъм [28]. При възрастни пациенти със СД 
офталмологичните заболявания са сходни – катаракта, страбизъм, 
проблеми с рефракцията [8, 18].

 В описания от нас случай беше наличен конвергентен 
страбизъм.

 Скелетните аномалии са друг специфичен проблем при 
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пациентите със СД, който е важен за лекарите анестезиолози. 
В литературата има множество съобщения за атланто-окципитална 

/ атланто-аксиална нестабилност при наличие на СД и свързания с 
нестабилността риск от неврологични увреждания [3, 7, 10, 20, 21, 
22, 25, 30]. Първото кратко съобщение за опасност от притискане на 
гръбначния мозък при пациенти със СД, публикувано в българското 
списание «Анестезиология и Интензивно лечение», е от 1996 
година и е направено от професор Саев [1]. Нестабилността в 
шийния отдел на гръбначния стълб при пациенти със СД може да е 
причинена от релаксация на лигаментите, скелетни аномалии или 
комбинация от тези два фактора [11]. При процедури, които изискват 
положение на главата и шията различно от неутрално, се препоръчва 
рентгенологична оценка в латерална проекция на шията и измерване 
на разстоянието между предната вътрешна повърхност на дъгата на 
атласа и предната повърхност на зъбовидния израстък на втория шиен 
прешлен. Това разстояние се определя като преден атланто-дентален 
интервал (ПАДИ). Измерванията трябва да се извършат в три позиции 
- неутрално положение, флексия и екстензия. Приема се, че ако ПАДИ 
е по-голям от 4-5 мм в която и да е позиция, трябва да се подозира 
шийна нестабилност [11,26]. Според други автори стойности от 3-5 
мм са гранични, а разстояние по-голямо от 6 мм подсказва атланто-
аксиална нестабилност [3].

В описания от нас случай в неутрално положение, представено на 
фигура 1, ПАДИ беше 2.4 мм. 

Фигура 1: Латерална проекция на шията в неутрално положе-
ние на пациента от описания случай. ПАДИ е 2.4 мм.

При екстензия на шията на детето ПАДИ нарастна до 4,2 мм 
(фигура 2).

Фигура 2: Латерална проекция на шията в екстензия на пациен-
та от описания случай. ПАДИ е 4.2 мм.

Резултатите от образното изследване на шийния отдел на гръбначния 
стълб ни дадоха основание да приемем, че при нашата пациентка 
не е налична атланто-окципитална нестабилност. Ендотрахеалната 
интубация протече безпроблемно като спазвахме указанията да 
избягваме прекомерна екстензия на шията [3, 7]. Съобразихме се и 
с препоръките за избор на ендотрахеална тръба – интубацията да се 
извършва с по-малка от предвидената тръба поради наличие при част 
от пациентите на субглотична или трахеална стеноза, която понякога 
е недиагностицирана [2, 6]. Ние използвахме интубационна тръба № 
4 с уплътнителен балон. За определяне на очаквания размер тръба 
приложихме обичайната формула за определяне на размера на този тип 
тръби при деца: [(възрастта в години/4)+3] [13].

В литературата са налични съобщения, че при деца със СД често 
се наблюдава висока честота на инфекциите на горните дихателни 
пътища, които протичат по-тежко и с по-голяма продължителност. 
Като причина за този феномен се сочат аномалии в имунната система 
[23].

Ендокринните нарушения при СД най-често се проявяват като 
хипотиреоидизъм [2,6]. Възможно е  при деца със СД той да протича 

субклинично [29]. Пациентите с хипотиреоидизъм са склонни към 
хипотермия и забавено възстановяване от анестезия [6].

Постоперативното възстановяване при деца със СД може да бъде 
удължено поради необичайната чувствителност на тези пациенти 
към различни анестетици [24]. Описан е и случай на удължена 
постоперативна десатурация при дете със СД и междупредсърден 
дефект [27].

ОбСЪЖДАНЕ: 
 Представен е случай на седем годишно дете със СД, 

подложено на планова операция по повод хабитуална луксация на 
пателата. 

В специализираната литература има консенсус, че СД въвлича в по-
голяма или по-малка степен различни органи и системи. Заболяването 
по същество изправя лекарите анестезиолози пред мултисистемни 
проблеми при подготовката на тези пациенти за анестезия и операция. 

Обичайният подход за предоперативна подготовка в педиатрията 
е да се извърши систематичен преглед и оценка на органите и 
системите при отчитане спецификата на детската възраст [5, 15]. 
Литературният обзор показва, че при децата със СД поведението е 
същото – ангажираните от СД органи и системи – сърдечно-съдова 
система, дихателна система, централна нервна система, скелет, 
ендокринна система, храносмилателна система, хематологични 
промени, имунологични промени –  се оценяват по отделно и се търсят 
възможности за стабилизиране и/ или подобряване на състоянието 
им [2, 6, 12, 17, 23, 29]. Предупрежденията за рискове при анестезия/ 
седация при СД традиционно включват трудности с дихателните 
пътища, променена дихателна механика, стомашен рефлукс, сърдечно-
съдови заболявания и невро-мускулни проблеми [9]. 

Подготвяйки представянето на нашия клиничен случай намерихме 
публикация, която допълва традиционния способ за преданестезионна 
оценка на тази специфична група пациенти. Тази по-различна тактика 
се основава на факта, че СД съчетава увреждания и заболявания, които 
са комбинирани по начин, несъществуващ при пациенти без СД [16]. 
Обичайните методи за предоперативна оценка (например ASA-клас) не 
могат да опишат реалния статус и уврежданията на тези пациенти и 
да оценят рисковете, свързани с анестезията и операцията. Авторите 
предлагат нова скала – SPABOS – за оценка на пациентите с ментална 
ретардация и възможни малформации, която включва функционалните 
и ментални промени. SPABOS е съкращение от началните букви на 
думите Sensorial, Psychological, Anatomical, Biological, Operational 
и Surgical [16]. За всеки от изброените показатели е посочено какво 
включва и как се интерпретира. Всеки показател се оценява по четири 
степенна оценъчна скала, а сумата от всички оценки формира SPABOS 
Compliance Score. Рискът за пациентите се оценява като липсващ, 
нисък, умерен, среден, висок и много повишен в зависимост от сбора 
на оценките по всички показатели.

Ние оценихме детето, представено в клиничния случай по-горе, 
чрез SPABOS Compliance Score и констатирахме, че то попада в 
групата с висок риск.

ОбОбщЕНИЕ:
Съвременната медицина повишава преживяемостта и 

продължителността на живота при пациентите с генетични заболявания, 
а техните специфични проблеми поставят пред лекарите анестезиолози 
трудни задачи. Адекватната преданестезионна подготовка, успешното 
провеждане на анестезията и гладкото протичане на постоперативния 
период изискват индивидуален подход към всеки пациент и усилията 
на добре сработен мултидисциплинарен екип.
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