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НАшИЯТ ОпИТ ЗА ЕНДОТРАхЕАЛНА ИНТубАцИЯ НА СЛЯпО 
пРЕЗ СупРАГЛОТИЧНО ОбДИшВАщО СРЕДСТВО ТИп „I-Gel“

Доц. Д-р М. Атанасова, Д-р Вл. Генов, Д-р В. Велчев, Д-р Д. Стойкова
КАИЛ, У М Б А Л   „ С В.  А Н Н А“  гр. С О Ф И Я

Резюме:
1. Въведение
След предварителна дискусия на тема „Алтернатива на 

конвенционалната ларингоскопия“, взехме решение да осъ-
ществим ендотрахеална интубация на сляпо през супрагло-
тично обдишващо средство тип „I-Gel“ като алтернатива на 
конвенционалната ларингоскопия, и да систематизираме и спо-
делим нашият опит в тази област.

2. Материали и методи
Проведохме интубации на сляпо през I-Gel при 100 паци-

ента, на възраст между 21 и 62 години, ASA I – II, подлежа-
щи на планови оперативни интервенции в коремна хирургия. 
Предварително селектирахме пациентите, изключвайки таки-
ва със стигми за трудна интубация – оценявани по скалата на 
LEMON.

3. Техника на анестезия
 При всеки пациент, след съответна подготовка, премеди-

кация и увод в анестезия, пристъпихме към инсерция на I-Gel. 
Верифицирахме правилната позиция на супраглотичното об-
дишващо средство и продължихме с интубация на сляпо през 
него. При неуспех пристъпвахме към оглед с фибро-оптичен 
бронхоскоп през I-Gel, при нужда – коригирахме позицията му,  
след което отново интубирахме пациента на сляпо. Правилната 
позиция на интубационната тръба верифицирахме чрез бело-
дробна аускултация, отчитане на капнограма, а в няколко слу-
чая и с фибро-оптичен бронхоскоп.

4. Резултати
Броят на опитите за интубация на сляпо през I-Gel варира 

между 1 и 3. Времетраенето на инсерцията на интубационната 
тръба варираше между 5 – 20 сек. При 94 пациента интубаци-
ята на сляпо през I-Gel бе успешна. Само при 6 пациента бе 
неуспешна, дори и след фибро-оптична корекция на супрагло-
тичното обдишващо средство.

5. Изводи
Категорично може да заявим, базирайки се на високия про-

цент успеваемост,че ендотрахеалната интубация на сляпо през 
супраглотично обдишващо средство тип „I-Gel“ при пациенти 
с нисък сбор по LEMON, е реална алтернатива на конвенцио-
налната ларингоскопия, осигурявайки: 

1. Сравнително бърза проходимост на дихателните пътища 
2. Сигурност по отношение вентилацията на пациента 
3.  Нисък  риск от травми на меките тъкани в устната ку-

хина и зъбните редици, свързани с конвенционалната ларин-
госкопия 

4. Не на последно място, спокойствие и сигурност на еки-
па, осъществяващ манипулацията.

Summary
1. Introduction
After a discussion on the topic of “Alternatives to conventional 

laryngoscopy”, we decided to attempt blind endotracheal intubation 
through a supraglottic device of the “I- Gel” type, as an alternative 
to conventional laryngoscopy.  As such we have compiled our data 
and we will share our experience in the field.

2. materials and methods
For our research, we performed 100 blind endotracheal 

intubations through a supraglottic device on patients through the 
ages 21-62, ASA I – II, undergoing planned abdominal surgery. We 
screened out patients as to exclude patients with potentially difficult 
intubation under the LEMON classification. 

3. Anesthetic technique 
For every patient we underwent the following algorithm: 

premedication, induction followed by insertion of an “I-Gel” 
device. After confirming the correct position of the supraglottic 
device, we proceeded with blind endotracheal intubation through 
it. After a failed attempt, we verified the correct position of the “I- 
Gel” using a fibro- optic bronchoscope. Afterwards we proceeded 
with another attempt at blind intubation. To verify the correct 
position of the endotracheal tube we used: pulmonary auscultation, 
capnography and, if necessary, fibro- optic bronchoscopy. 

4. Results
On average, the numbers of attempts at blind intubation per 

patient were between 1 and 3. On average the time required for 
a successful insertion of the endotracheal tube was between 5 and 
20 sec. In 94 of our cases the blind intubation was successful. In 
6 of our cases, intubation was not achieved even after fibro- optic 
correction of the position of the “I- Gel”

5. Conclusions
We are certain that based on the high percentage of successful 

blind endotracheal intubations through a subglottic “I- Gel” device 
in patients with a low LEMON score, that this method is an effective 
alternative to conventional laryngoscopy ensuring:

1. Fairly rapid airway management
2. Safe and certain ventilation of the patient
3. Low risk of damaging soft tissues and tееth rows, 

associated with conventional laryngoscopy
4. Last but not least, less stress and more certainty for the 

team performing the manipulation

Ключови думи: интубация, I-Gel, фибробронхоскоп.
Key words: intubation, I-Gel, fiber- optic bronchoscope.

1. Въведение
I-Gel е иновативно супраглотично средство от второ поко-

ление. Пуснато в употреба 2007 година, като от 2012 година 
към индикациите за употреба се прибавя и като подпомагащо 
средство за интубация, предимно с фибро-оптичен бронхоскоп. 

Въведено е в рутинната практика от британския анестезиолог 
Мохамед Насир. Произведено от термопластичен еластомер, 
I-Gel създава нераздуваща се анатомична отливка на фаринге-
алните, ларингеалните и периларингеалните структури, нама-
лявайки риска от компресионна травма.
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Код Описание Размер Тегло Брой в кутия

8205000 I-gel, едър ръст за 
възрастен 5 90+кг 25

8204000 I-gel, среден ръст за 
възрастен 4 50-90кг 25

8203000 I-gel, дребен ръст за 
възрастен 3 30-60кг 25

8225000 I-gel, едър ръст за 
дете 2.5 25-35кг 10

8202000 I-gel, дребен ръст 
за дете 2 10-25кг 10

8215000 I-gel, бебе 1.5 5-12кг 10

8201000 I-gel, новородено 1 2-5кг 10

I-Gel има мек, гелоподобен и неразгъващ се маншет, съз-
даващ точен отливък на периларингеалните структури. Прите-
жава и гастричен канал за поставяне на назо-гастрична сонда 
за изпразване на стомашното съдържимо, както и интегрирана 
ригидна част за захапката. Освен това има и допълнителен ка-
нал за оксигенация. За по-голяма сигурност размерите са обо-
значени и цветово. 

Обобщените данни от честотата на успешно полагане на 
ларингеална маска са съответно: от първи и втори опит – LMA 
Classic 93-99%, ProSeal LMA 87 - 98% , I-Gel 93- 96%.

Успехът при интубация на сляпо през интубационна маска 
след втори опит варират около 88%, а след използване на фи-
бро-оптични техники – 98 %.

2. Материали и методи
След предварителна дискусия на тема „ Алтернатива на 

конвенционалната ларингоскопия“, се взе решение да се проу-
чи ендотрахеалната интубацията на сляпо през супраглотично 
обдишващо средство „I-Gel“, като алтернатива на конвенцио-
налната ларингоскопия, да систематизираме и споделим нашия 
опит в тази област.

След предварително отхвърляне на стигмите, сочещи труд-
на интубация, проведохме ендотрахеални интубации на сляпо 
през I-Gel при 100 пациента, на възраст между 21 и 62 години, 

с ASA I – II, подлежащи на планови оперативни интервенции в 
коремната хирургия, от тях 62 мъже и 38 жени. 

Предварително селектирахме пациентите, изключвайки та-
кива със стигми за трудна интубация – оценявани по скалата 
на LEMON.

Скала на LEmON 

Физикална 
находка

Критерии за лесна 
интубация

Критерии за трудна 
интубация

Външен оглед

-нормални лице и 
врат

-липса на лицева 
или вратна пато-
логия

-абнормална форма на 
лицето
-липса на зъби
-тесен устен отвор
- наднормено тегло
- изпъкнала зъбна редица
- лицева или вратна 
патология

Оценка на 3-3-
2 тест

-устен отвор >3пръ-
ста
- хиоидно- ментално 
пространство >3 
пръста
- щитовиден хрущял 
до пода на устна 
кухина > 2 пръста

-устен отвор < 3 пръста
- хиодно- ментално прос-
транство < 3 пръста
- шитовиден хрущял до 
пода на устна кухина < 2 
пръста

Малампати -клас I или II - клас III или IV

Обстукция -без обструкция -патология на горни 
дихателни пътища

Подвижност на 
врата

-нормални флексия 
и екстензия - ограничена подвижност

цЕЛ
1. Да се определи каква част от пациентите могат да се 

интубират на сляпо през I-Gel
2. Да се определи времето, необходимо за манипулаци-

ята
3. Да се оценят страничните ефекти от интубацията на 

сляпо през I-Gel
4. Да се определят причините, които затрудняват инту-

бацията на сляпо през I-Gel
5. Може ли да се препоръча тази техника за ежедневна-

та практика на анестезиолога?

3. Техника на анестезия
При всеки пациент проведохме преданестезиологична 

консултация, при нужда -консултация с необходимите специа-
листи и предоперативна подготовка спрямо придружаващите 
заболявания. Получи се писмено съгласие от пациентите след 
подробно обяснение на евентуалната манипулация. На всички 
пациенти се назначи гастропротектор от предходния ден. Та-
къв се приложи венозно и 30 мин преди анестезия, заедно с ан-
тиеметик.  Пациентът се транспортира до операционната зала, 
постави се на операционната маса и се мониторираха пулс, 
кръвно налягане, сатурация и телесна температура. Влючиха 
се водно-солеви разтвори. Пациентът се седира и преоксиге-
нира 5 минути, след което се премина към увод в анестезия. 
Стандартно за седация приложихме Мидазолам 0.1мг/кг и.в. 
и Фентанил 2 мкг/кг и.в., а за увод в анестезия – Пропофол 
3 мг/кг и.в. и недеполяризиращ релаксант – Атракуриум или 
Рокурониум 0,6 мг/кг и.в. Последва обдишване на пациента с 
лицева маска. 

След ларингоскопия за оценка на Cormack- Lehane Score, 
пристъпихме към инсерция на I-Gel. 
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Последва обдишване на пациента и оценка правилната 
позиция на I-Gel. Тя се извърши чрез следното - адекватна 
вентилация на пациента, оглед за повдигане на гръдния кош, 
белодробна аускултация, липса на орофарингеално изпускане 
и повишаване на Peak-налягане не повече от 20 cm H2O. След 
това пристъпихме към ендотрахеална интубация на сляпо през 
I-Gel. Предварително намазняваме интубационна тръба и про-
веряваме проходимостта й през I-Gel.

 При усещане на съпротивление при преминаване на ен-
дотрахеалната тръба през I-Gel при интубация на сляпо, се 
приложиха следните маньоври:

- Завъртане на тръбата за преодоляване на извивката, и 
движението й нагоре и надолу в I-Gel

- Натиск върху крикоидния хрущял

При успех, маншетът на тръбата се разду и пациентът се 
обдиша през нея. Правилната й позиция се верифицира чрез 
оглед за повдигане на гръдния кош, белодробна аускултация и 
отчитане на капнограма. 

В няколко случая I-Gel беше премахнат, но в повечето слу-
чаи беше оставен за поставяне на назо-гастрична сонда през 
гастричния му канал и евакуиране на стомашното съдържи-
мо. Също така в няколко случая I-Gel беше оставен до края 
на анестезията като вариант за атравматична екстубация при 
липса на будност на пациента, осигурявайки проходими и про-
тектирани дихателни пътища.

Постоперативно за 24 часа пациентите се проследяваха за 
евентуални усложнения – кървене, болки в гърлото, оток, дис-
фония и т.н.

4. Резултати
Броят на опитите за интубация на сляпо през I-Gel варира 

между 1 и 3. При неуспех пристъпвахме към оглед с фибро-оп-
тичен бронхоскоп през I-Gel, при нужда – коригирахме пози-
цията му,  след което отново интубирахме пациента на сляпо. 
Времетраенето на инсерцията на I-Gel беше 7 сек +/- 2,5 сек, 
докато това за инсерция на интубационната тръба варираше 
между 5 – 20 сек, средно 12,5 сек. При 94 пациента интуба-
цията на сляпо през I-Gel бе успешна. Само при 6 пациента бе 
неуспешна, дори и след фибро-оптична корекция на супрагло-
тичното обдишващо средство.

При 23 пациенти опитите за инсцерция бяха трикратни.  
При 9 от тях установихме незначително кървене в областта 
на аритеноидите при фиброоптичния оглед, като всички бяха 
пациенти, при които приложихме повече от два опита за инту-
бация на сляпо.

 17 пациента в следоперативния период се оплакаха от бол-
ки в гърлото при преглъщане.

Като причини за неуспешна интубация на сляпо през I-Gel 
биха могли да се посочат – анатомични особености на паци-
ентите, неподходящ размер на I-Gel или неправилната му по-
зиция.

5. Дискусия
Бързото технологично развитие във всички сфери на меди-

цината наложи, като естествен процес, търсенето на алтернати-
ви и на конвенционалната ларингоскопия. Видеоларингоскопи-
те, супраглотичните устройства, фибро-оптичните техники са 
все средства, създадени да улеснят анестезиолога в ежедневна-
та му работа и да повишат сигурността за пациента. 

Анализирайки световния опит, установихме, че има твърде 
малко проучвания в тази област, още повече , че те са с ниска 
информативна стойност поради ограничения брой пациенти , 
включени в тях или пък са базирани на проучвания извърше-
ни върху манекени. Ние решихме да осъществим интубация на 
сляпо през I-Gel с оглед масовото навлизане на супраглотични-
те устройства в рутинната практика на анестезиолога, но и да 
докажем лесното и сравнително бързо осъществяване на тази 
техника 

Всяка техника има своите предимства и недостатъци. 
Възможни усложнения на масковата вентилация например са 
лицева травма, засягане на нерви, стомашна инсуфлация на 
въздух, регургитация и аспирация. При СГУ също може да се 
наблюдава голям гастро-езофагеален рефлукс с регургитация 
и аспирация, особено при пациенти с белодробна патология, 
при които се налага вентилация с по-високи налягания.При 
възрастни пациенти процента на малпозиция на СГУ е  значи-
телен. Предимство на I-Gel е осигуряването на добра хермети-
зация и разделяне на гастроинтестиналния от респираторния 
тракт при предварително селектирани и профилактирани па-
циенти; значително по-малко време за инсерция в сравнение 
с други супраглотични устройства и осигуряване на по-добра 
оксигенация от лицевата маска.

Разбира се, в никакъв случай не искаме да налагаме техни-
ката като стандарт, но резултатите показват нейното място като 
опция пред анестезиолога, най-вече поради това, че осигурява 
безопасност за пациента, недопускайки фатални последици.

6. Изводи
Категорично може да заявим, базирайки се на високия про-

цент успеваемост, че ендотрахеалната интубация на сляпо през 
супраглотично обдишващо средство тип „I-Gel“ при пациенти 
с нисък сбор по скалата на LEMON, е реална алтернатива на 
конвенционалната ларингоскопия, осигурявайки: 

1. Сравнително бърза проходимост на дихателните пътища 
2. Сигурност по отношение вентилацията на пациента 
3.  Нисък  риск от травми на меките тъкани в устната ку-

хина и зъбните редици, свързани с конвенционалната ларин-
госкопия 

4. Техниката на извършване на манипулацията е сравнител-
но проста и може да бъде извършвана и от персонал с недос-
татъчен опит

5. Не на последно място, спокойствие и сигурност на еки-
па, осъществяващ манипулацията.
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цел: Да се проследи организацията на работа в спешния 
център на ВМА при работа с пациенти в критично състояние. 
Да се проследят основните групи пациенти в спешно състояние, 
които постъпват в противошокова зала. Да се направят изводи 
и да се обсъдят проблемите на спешния център.

Методи: Използва се ретроспективен анализ.
Изводи:
1. Обикновено при интензивен пациент диагностичният 

и лечебен процес започват паралелно, като най – важно е да се 
поддържат основните жизнени функции.

2. В мирно време най – честите причини, водещи до 
спешно състояние на пациента са: съчетани и политравми (най 
– вече след ПТП и височинна травма), хеморагии и хеморагичен 
шок, безсъзнателно състояние (кома), кардиогенен шок, 
анафилаксия.

3. Екипите на спешния център се сблъскват с някои 
трудности в диагностично – лечебния процес, които ги забавят 
и затрудняват работата им.

4. КАРИЛ (клиника по анестезиология реанимация и 
интензивно лечение) и КИТ (клиника по интензивна терапия) 
са клиниките, в които попадат пациентите, преминали през 
противошокова зала и които изискват интензивни грижи.

Форма: обзор
ключови думи: диагностично – лечебен процес, интензи-

вен пациент, спешен център, противошокова зала

Aim: To study the organization of work at the Emergency de-
partment of MMA in working with patients in critical condition. 
To trace out the main groups of critically ill patients entering in the 
Emergency room. To make conclusions and discuss the problems of 
the Emergency department.

methods: Retrospective analysis is used.
Conclusions:
1. In a critically ill patient, the diagnostic and therapeutic 

process begins in parallel, and it is most important to maintain basic 
life functions.

2. In peacetime, the most common causes of a patient’s 
critical condition are: combined trauma and polytrauma (especially 
after crash and height trauma), haemorrhages and haemorrhagic 
shock, unconscious state (coma), cardiogenic shock, anaphylaxis.

3. The teams in the Emergency department encounter some 
difficulties in the diagnostic and therapeutic process, which slow 
down and hinder their work.

4. The clinic of anesthesia and the clinic of intensive care 
are the places where the patients are received after they have been 
in the Emergency room.

form: survey
Key words: Diagnostic and therapeutic process, patient requir-

ing intensive care, Emergency department, Emergency room

ВМА разполага с един от най–натоварените спешни цен-
трове в София. Денонощният ритъм на работа и мениджмънта 
на пациенти в тежко общо състояние са ежедневие за екипите. 
В мирно време най–честите причини, налагащи интензивна 
грижа са: съчетани и политравми най–вече след пътнотранс-
портно произшествие (ПТП) и височинна травма, хеморагии 
и хеморагичен шок, безсъзнателно състояние (кома), кардио-
генен шок, анафилаксия. Екипите на Отделението за Спешна 
медицинска помощ (СМП) участват в диагностино – лечебния 
процес като терапевти.

 Съчетани и политравми
Травмата е водеща причина за летален изход във възрастта 

до 44 години. Политравмата е механична травматична увреда с 
едновременно засягане на два или повече органа, системи или 
анатомични региона. Терминът „златен час” е въведен с цел 
подчертаване на значението на времевия период, в който паци-
ент с политравма може да бъде успешно третиран при постига-

не на добра хемостаза и приемливи стойности на артериалното 
налягане за период от един час след травматичния инцидент. 
Навременната ресусцитация на политравматизирания пациент 
е от съществено значение за прогнозата при съвместима с жи-
вота травма.[5] Най–честият механизъм на възникване на по-
литравмите е след ПТП и височинна травма. По–рядко в мирно 
време се срещат огнестрелните наранявания, но екипите на 
спешния център на ВМА имат опит и с такива пациенти. Па-
циентите с тежки изгаряния обикновено не попадат в спешния 
център на ВМА, поради близостта на УМБАЛСМ „Пирогов”, 
най–големият център по изгаряния в София.

Пациентите с политравма попадат в противошокова зала. 
Преместването става чрез шийна яка и гръбначна имобилиза-
ция. Специфичното при тези пациенти е, че терапевтичният 
процес започва още преди поставяне на диагноза. Най–важно е 
поддържането на жизнените функции – ABCDE:

- A (airways) – поддържане на проходими дихателни 
пътища. Често при тези пациенти се налага интубация.
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- B (breathing) – вентилация и кислородотерапия.
- C (circulation) – търсене на източник на кървене, хи-

рургична хемостаза, пулс, АН, шоков индекс = пулсова често-
та/систолично АН, поставяне на периферен венозен път, вли-
вания на кристалоидни разтвори, водно – солеви разтвори и 
еритроцитен концентрат (след определяне на кръвна група).

- D (disability) – неврологична оценка – GCS, зеници, 
неврологичен дефицит. Тези пациенти задължително се кон-
султират от неврохирург.

- Е (expositure) – разсъбличане и оглед за наличие на 
травми, поставяне на уретрален катетър.

Диагностичният процес се състои в снемане на анамнеза: 
най–лесно чрез пОМпА - последно хранене, Обстоятелства 
около инцидента, Медикаментозна терапия, придружаващи 
заболявания, Алергии[6]. Обикновено информация за инци-
дента се получава от близките на пострадалия, очевидци и/или 
от екипите на спешна медицинска помощ, които са транспор-
тирали пациетна. Взема се кръв за изследвания – обикновено 
пълна кръвна картина (ПКК), Биохимия – глюкоза, креатинин, 
урея, чернодробни ензими, електролити, CPK, амилаза, ури-
на, определяне на кръвна група по ABO и Rh(D), aPTT, INR, 
КГА, рентгенография на гръден кош, абдоминална ехография, 
електрокардиография (ЕКГ). Често при такива пациенти се 
налага компютърна аксиална томография (KAT нативна) на 
глава, гръден кош или корем и таз, а понякога на повече от 
една област.KAT се предприема при стабилизиране на хемо-
динамиката. Обикновено на пациенти, претърпели ПТП или 
височинна травма се взема кръв и урина за токсико – химичен 
анализ. След първоначалната оценка, започване на терапия и 
поставяне на работна диагноза, пациентите се транспортират 
до клиника – обикновено те се приемат в КАРИЛ (Клиника по 
анестезиология, реанимация и интензивно лечение).

хеморагии и хеморагичен шок
Хеморагиите в мирно време много често се дължат на кър-

вене от гастроинтестиналния тракт (ГИТ).
Хеморагичният шок се дължи се на намаляване на ефек-

тивния циркулаторен обем поради кървене. То може да бъде:
- Външно кървене – съдова увреда, открита фрактура
- Вътрешно кървене – вътрекоремна хеморагия, тазова 

фрактура, ретроперитонеален хематом, хемоторакс, фрактури 
на дългите кости

Пациентите с тежки хеморагии над 1500 мл и с хемораги-
чен шок попадат в противошокова зала. При тези пациенти АН 
е понижено, а пулса повишен (обикновено над 100/мин, а често 
120 – 150/мин). Те са в олиго– или анурия. Те са възбудени, 
объркани или в летаргия.Първо се поставя периферен венозен 
път. При тях за заместване на изгубения кръвен обем се при-
лагат кристалоидни разтвори и еротроцитен концентрат (след 
определяне на кръвна група). По преценка се прави и прясно 
замръзена плазма.

При тези пациенти основните животоподдържащи мерки 
също започват с влизането в противошокова зала. Диагностич-
ният процес върви успоредно с това. Търси се източника на 
кървене с цел дефинитивна хемостаза. При кървене от ГИТ се 
поставя назогастрална сонда. След това се прави опит за ен-
доскопска хемостаза. При всички останали тежки кръвоизли-
ви, както и при неуспех от ендоскопска хемостаза се прилага 
хирургична хемостаза.

Терапевтичните цели в противошокова зала са: буден па-
циент, сърдечна честота над 120/мин, артериално pH над 7.2, 
серумен лактат под 6 mmol/l, наличие на уринен дебит, телесна 
температура над 35ºС. Поставя уретрален катетър.

Много важна част от диагностичния процес е снемането 
на насочена анамнеза. Уточняването на начина на възникване 
на хеморагията, травмата (ако има такава), както и придружа-
ващите заболявания и амбулаторна терапия (най – вече анти-
коагулантна и/или антиагрегантна) са от особено значение за 

изхода от лечението.
Изследванията, които се правят при тези пациенти са: ПКК 

– понякога повече от една (серийни), определяне на кръвна гру-
па по ABO и Rh(D), aPTT, INR, електролити, креатинин, урея, 
чернодробни ензими, кръвногазов анализ (КГА), серумен лак-
тат, ЕКГ, рентгенография на гръден кош, ехография на коремни 
органи, други образни изследвания (при наличие на травма). 
По преценка се взема кръв и за токсико – химичен анализ.

След първоначална оценка, започване на животоподдържа-
щи мерки и при възможност постигане на хемостаза, пациен-
тите се приемат в КАРИЛ или Клиника по интензивна терапия 
(КИТ).

безсъзнателно състояние (кома)
Комата е най – тежкото количествено нарушение на съзна-

нието и води до непосредствена опасност за живота на паци-
ента. Тя е състояние на нереагиране на въздействие на външни 
стимули.[2]

Тези състояния са едни от най – трудните в диагностичен, 
съответно и терапевтичен план. Те налагат много широка ди-
фенренциална диагноза, както и консултации с по – голям брой 
специалисти – хирург, неврохирург, невролог, интернист, ток-
сиколог. Първото нещо, което се прави е оценка по GCS, зени-
ци и неврологичен статус.

Те също попадат в противошокова зала. При тях обикно-
вено диагностичният и лечебният процес вървят синхронно. 
Поставя се периферен венозен път – започват се вливания на 
глюкоза (за по-бърза ориентация и разпознаване на хипоглике-
мия се прави изследване на глюкоза с глюкомер). Обикновено 
такива пациенти се интубират с цел поддържане на проходими 
дихателни пътища, обдишване и предпазване от регургитация. 
Според АН и пулса се назначават водно – солеви разтвори. 
Провеждат се консултации с невролог, неврохирург. При нуж-
да се прави КАT (нативна) на глава (само след стабилизиране 
на хемодинамиката). Прави се консултация с хирург, както и 
ехография на коремни органи за изключване на активно кърве-
не и свободно подвижна течност (СПТ). Прави се ЕКГ и кон-
султация с интернист, а при нужда и с кардиолог. Пускат се 
кръв и урина за токсико – химичен анализ, както и се провежда 
консултация с токсиколог.

Правят се следните изследвания: ПКК, глюкоза, креатинин, 
урея, електролити, чернодробни ензими, определя се кръвна 
група по ABO и Rh(D), КГА. По преценка могат да се изследват 
нива на амоняк.

С лоша прогноза са пациентите с тежка черепно – мозъчна 
травма, субарахноидна хеморагия (САХ) и пространство-зае-
мащ процес (ПЗП), както и пациенти с липсващи корнеални 
рефлекси. С по – добра прогноза са пациенти с кома от мета-
болитна генеза.

Понякога, въпреки множеството изследвания и консулта-
ции, такива пациенти остават с неуточнена етиология на без-
съзнателното състояние на първи етап. Тези пациенти обикно-
вено се приемат в КИТ.

кардиогенен шок
При кардиогенен шок поражението на сърцето е първично, 

най – често обширен остър миокарден инфаркт (ОМИ), ляво-
вентрикулна аневризма, кардиомиопатии, миокардит, клапна 
дисфункция и тежки дисритмии. 

Първо се поставя периферен венозен път. Най – важното 
нещо за поставяне на диагнозата е ЕКГ. Прави се също рент-
генография (белодробен оток), сърдечни ензими – CPK – MB 
и Troponin. Взема се артериална кръв за КГА  – метаболитна 
ацидоза + хипоксемия + хипокапния. Взема се кръв за: ПКК, 
глюкоза, креатинин, урея, електролити, чернодробни ензими. 

След първоначална оценка и диагноза започва лечебния 
процес. Пациентът се затопля, поставя се в ортостатично по-
ложение, подава му се кислород през маска – 12 – 15 l/min. 
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При наличие на болка се обезболява с опиоидни аналгетици. 
Прилага се допамин. При наличие на ОМИ се прави коронаро-
графия по спешност. След това тези пациенти обикновено се 
приемат в КИТ.

Анафилаксия
Настъпва при тежка алергична реакция и се характеризира 

с кардиоваскуларен колапс и тежка дихателна недостатъчност. 
Като най-честа етиологична причина за анафилактичен шок 
се явяват ухапвания от насекоми и лекарствено-индуцираните 
алергични реакции.[7]

Такива пациенти попадат в протившокова зала. Поставя 
се периферен венозен път. Обикновено се налага интубация с 
цел поддържане на проходими дихателни пътища. Много ва-
жно е прекратяване на експозицията към алергена. Вливат се 
венозно водно – солеви и кристалоидни разтвори. Прилага се 
Adrenaline интравенозно, както и Methylprednisolon (125 mg) 
интравенозно.

След първоначално стабилизиране на състоянието тези па-
циенти се приемат обикновено в КИТ.

проблеми в диагностично – лечебния процес
Често екипите на спешния център във ВМА срещат някои 

трудности и проблеми в диагностично – лечебния процес:
1. Рентгенологичен кабинет – наличието на рентгеноло-

гичен кабинет на етажа на спешния център би скъсило времето 
за диагностика на някои състояния. В момента в противошоко-
ва зала се правят рентгенографии с подвижен апарат – Кугел. 
За целта се извиква рентгенов лаборант от 1ви етаж. Пътят на 
лаборанта до залата и обратно до рентгенологичния кабинет 
отнема около 5 до 10 мин.

2. Клинична лаборатория – наличието на лаборатория 
само за нуждите на спешния център би облекчило диагностич-
но – лечебния процес. В момента кръвта, взета в епруветки, 
готова за изследване се носи, най – често от санитар до 2ри 
етаж. Пътят на санитарите от -1ви до 2ри етаж отнема между 
5 и 10 мин.

3. Остарели PC – често болничните компютри се раз-
валят и самоизключват, защото техниката е остаряла и труд-
но поддържа все по – новите болнични програми, а още по – 
трудно, дори невъзможно е да се гледат образни изследвания. 
Например компютърът на СМП е с 980 MB оперативна памет 
(RAM).

4. Неизвестни пациенти – някои пациенти, попаднали 
в спешния център нямат лични документи. Това създава труд-
ности в идентифицирането и снемането на анмнеза, както и 
издирването на близките на пострадалия. С този проблем ус-
пешно се справят полцаите, които дават дежурства в спешния 
център. Средно за около час повечето неизвестни пациенти би-
ват идентифицирани.

5. Липса на електронно здравеопазване. При повече-
то пациенти в критично състояние трудно се снема анамнеза, 
труден е и разпитът на близките, поради емоционалното им 
състояние. Много често именно придружаващата патология и 
амбулаторния прием на медикаменти (например антикоагулан-
ти и/или антиагреганти) имат решаващо значение за преживя-
емостта на такива пациенти. Наличието на електронно здраве-
опазване с база данни за придружаваща патология и прием на 
медикаменти сериозно би улеснил екипите в спешния център.
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ФуНкцИОНАЛЕН кАпАцИТЕТ НА пАцИЕНТИ пРОДЪЛЖИТЕЛНО ЛЕкуВАНИ В 
ИНТЕНЗИВНО ОТДЕЛЕНИЕ СЛЕД СЪРДЕЧНИ ОпЕРАцИИ: 

ОТДАЛЕЧЕНИ РЕЗуЛТАТИ

Филип Абединов *, Георги Царянски #
*УМБАЛ Света Екатерина- София, # УБ Лозенец-София

THE fuNCTIONAL CApACITY IN CARDIAC SuRGERY pATIENTS wITH pROLONGED 
STAY IN INTENSIVE CARE uNIT: LONG TERm RESuLTS

Filip Abedinov, MD *, George Tsaryanski MD, PhD #
*UH St. Ekaterina- Sofia, # UH Lozenec-Sofia

Резюме 
увод: въпреки подобряващите се резултати  при кардиохи-

рургичните пациенти, една малка част от тях се нуждаят от про-
дължително лечение след операцията в интензивно отделение, 
ИО. Информацията за качеството на живот на тези пациенти 
след напускане на болницата е оскъдна. Цел на проучването: 
да се определи  ранната и късна смъртност, функционалия ка-
пацитет и особеностите на ежедневието на пациенти продъл-
жително лекувани в ИО след сърдечни операции. Материал 
и методика: извършено е проучване въз основа на анкета при 
пациенти пролежали 9 и повече дни в ИО след сърдечни опера-
ции в периода януари 2013 до декември 2015. Анкетата е про-
ведена една година след дехоспитализацията. Използване е мо-
дифициран въпросник Duke Activity Status Index. Резултати: в 
проучването са включени 80 пациенти: не са включен почина-
лите, тези с липсващи данни и отказалите участие. Пациентите 
с пролежаване над 9 дни са с висока смъртност след изписване 
от болница до края на първата година 16,09%. С висок физиче-
ски капацитет са 6 (7.5%) от пациентите. Независими в своя-
та физическа активност са 34 (43%) от пациентите, активни в 
дома са 20 (25%), 16 (20%) се нуждаят от социален патронаж и 
само 4 пациенти съобщават за инвалидизация. Сумарно 75.5% 
са с приемлив или по-висок функционален капацитет и смятат, 
че имат подобрение след операцията. Необходимият срок за 
възстановяване е от шест месеца до една година. Заключение: 
извън болничната смъртност на сърдечно оперираните след 
продължително пролежаване в интензивно отделение е висока. 
Функционалният капацитет на три-четвърти от оцелелите една 
до три години след операцията е приемлив или по-висок.

ключови думи: реанимация, сърдечни операции, продъл-
жително пролежаване, функционален капацитет, DASI

Abstract
Introduction: Despite the improvements in the results of 

cardiac surgery patients, a small part of them need prolonged 
treatment in the intensive care unit, ICU. The relevant quality of life 
information for these patients after leaving the hospital is scarce. 
Objective: To determine the early and late mortality, the functional 
capacity and the peculiarities of the daily life in patients with 
long ICU stay one end more than one year after cardiac surgery. 
methods: a survey was performed in cardiac surgery survivors 
with nine or more days ICU stay patients operated on from January 
2013 to December 2015. The survey was conducted at last one year 
after living the hospital. The modified Duke Activity Status Index 
was applied. Results: eighty patients were included in this study: 
the deceased were missing, those with missing data and those who 
refused to participate. Patients with ICU stay equal and above 9 
days had a high mortality rate after discharging from hospital until 
the end of the first year (16.09%). Six patients have a high physical 
capacity (7.5%). Independent in their physical activity are 34 (43%) 
of the patients, active at home are 20 patients (25%), 16 patients 
(20%) need social patronage and only 4 patients report disability. 
Cumulatively 75.5% of patients have acceptable or higher 
functional capacity and believe they had improved after surgery. 
The recovery period is from six months to one year. Conclusion: 
out of hospital mortality rate in patients with long stay in ICU is 
high. The functional capacity of three-quarters of survivors one to 
three years after the operation is acceptable or higher.

Key words: intensive care treatment, cardiac surgery, prolonged 
ICU stay, functional capacity, DASI

Напредъкът в медицинските грижи и въвеждането на по-
широки индикации за  сърдечна хирургия дава възможност на 
пациенти, преди смятани за иноперабилни,  сега да се разглеж-
дат като подходящи за сърдечни оперативни интервенции. Това 
са хора с висок риск за оперативно лечение. Възстановяването 
след хирургията се нуждае от повече време, което води и до 
удължен престой в ИО.  Интензивната грижа след сърдечна опе-
рация е неизменна част от лечението. Мултидисциплинарният 
подход е в основата на оцеляването на тези пациенти. Свързан 
е с въвеждането на нови оперативни техники и технологии, ле-
карствени средства и подобрение на следоперативните грижи. 
Чрез използването на наличните високи технологии животът 
на тези пациенти може да се поддържа по-дълго. Резултатът от 
грижите за възстановяване е разнороден. Част от тях умират по 
време на престоя, а други след продължително лечение биват 
изписвани от лечебното заведение. Дългосрочното пролежава-
не в ИО е свързано с увеличена болнична смъртност, повишена 
заболеваемост, лоша дългосрочна прогноза а по-късно до вло-

шаване на качеството на живот (1). Малко е известно за състоя-
нието на тези хора след това. Скорошни публикации показват 
неблагоприятното въздействие на критичното състояние върху 
статуса на оцелелите възрастни пациенти (2).Тяхната незави-
симост е нарушена за дълъг период от време след дехоспита-
лизация.

Това мотивира интереса ни да направим проучване как се 
справят пациентите с продължителен период на лечение в ИО 
след сърдечни операции с дневните си задължения и какво е 
качеството на живота им. Интерес представлява  срока за въз-
становяване до степен на независимост и усещането за подо-
брение след операцията от гледна точка на пациента. Резулта-
тите могат да предоставят ценна информация на пациентите 
и близките им за степента и темповете на следоперативното 
възстановяване.



11Год. XLVII, кн. 1/2018

ОРИГИНАЛНИ СТАТИИ

Материал и методика: проучването е започнато месец 
юни 2016. Обхваща пациентите оперирани в УМБАЛ „Св. Ека-
терина“ ЕАД за периода 01.01.2013г до края на 2015г. За този 
период в интензивното отделение са приети и лекувани  3619 
пациента след сърдечни операции. Операциите са извършени 
по утвърдените и приети болнични правила на сърдечни опе-
рации и анестезия. За периода на проучването техниките за из-
вършване на сърдечни операции, анестезия и следоперативно 
лечение не са променяни. Следвайки приетия стандартизиран 
протокол за обичайно възстановяване след сърдечни операции, 
пациентите напускат интензивното отделение на третия следо-
перативен ден. Всеки следващ ден в ИО индицира удължен пе-
риод. За това проучване критерии за удължен престой приехме 
величината 9 дни, която е средната стойност на болничен пре-
стой при всички пациенти за изследевания период лекувани над 
3 дни. Приехме критерии за включване в проучването: извър-
шена операция в условията на извънтелесно кръвообръщение, 
ИТК, хипотермия и хипотензия; пролежаване от 9 и повече дни 
в ИО; преживяемост равна или над една година след изписва-
не от болницата и съгласие за участие в изследването. Приех-
ме следните изключващи критерии: пациенти под 18 години; 
операции без ИТК (на биещо сърце); пациенти след сърдечна 
трансплантация; пациенти след операция по повод дисекация 
на аортата; отказ от участие в проучването. От представените 
по-горе 3619 пациенти 329 (8,9%) са пролежали 9 и повече дни 
в ИО. От клиниката са изписани 218 пациенти, починали в ИО 
111 пациента (33,7%). Починали до началото на проучването 
са 35 пациенти (16,09%). От регистъра на болницата са изди-
рени телефони и адреси  на пациентите или близките. След 
това се осъществи връзка по телефона, като след разясняване 
на методиката на изследването и получаване на съгласие се 
проведе интервю. В хода на проучването отпаднаха пациенти с 
променени телефони или адреси. В проучването са включени 
80 пациента. Използвахме валидиран специфичен въпросник 
DASI (Duke Activity Status Index) за оценка на функционалния 
капацитет. Допълнително зададохме два доуточняващи въпро-
са: „След колко време, по ваше мнение се възстановихте?” и 
„Смятате ли, че имате подобрение след операцията?”.

DASI е  инструмент за самооценка  на функционалния ка-
пацитет, която включва 12 основни аспекти на физическата ак-
тивност: лична хигиена, ходене, домакински задачи, сексуал-
ната функция и развлекателни дейности (3). Той е разработена, 
за да се предскаже максимално натоварване на капацитета на 
индивида. Нивото се  изчислява въз основа на получените ре-
зултати от отговорите на 12 въпроса, свързани с ежедневните 
дейности, за което всяка една позиция се преценява с неговия 
известен метаболитен разход и тежест. Положителните отгово-
ри се сумират, за да се определи DASI оценката. Възможните 
оценки варират от 0 (всички «не» отговори) до 58.2 (всички 
«да» отговори); Таблица 1. Оценката на DASI се направи про-
спективно. По време на разговорите по телефона или при кон-
тролните прегледи  се отбелязваха отговорите  на зададените 
въпроси, само от един изследовател, с цел да се намали до ми-
нимум субективния фактор при словесния контакт. Очакваното 
върхово потребление на  кислород се изчислява в зависимост 
от оригиналната формула от Hlatky и съавт. (3):  Максимално 
VO2 = 0.439 DASI + 9.6, докато метаболитен еквивалент (MET) 
се изчислява като: VO2 = ml/kg/min+3,5ml/kg/min = mETS 

данни; име телефон, операция Да Не
можете ли да се грижите за себе си  /хранене, 
обличане, ползване на тоалетна, къпане/ 2, 75 0

можете ли да се разхождате вътре у дома 1, 75 0

можете ли да ходите 1 или 2 пресечки от квартала 2,75 0
можете ли да изкачите половин етаж или 
височина 5, 5 0

можете ли да изтичате къса дистанция 8 0
можете ли да извършите лека домакинска 
работа; миене на съдове или почистване 2, 7 0
можете ли да вършите умерена домакинска 
работа /прахусмукачка, метене, покупки от 
пазар/ 3, 5 0
можете ли да вършите тежка домакинска работа 
/циклене на пода или носене на тежки мебели/ 8 0
можете ли да вършите градинска работа-
събиране на листа с гребло, плевене или косене 
на трева 4, 5 0

имате ли сексуални контакти 5, 25 0
можете ли да участвате в умерена физическа 
активност-голф, боулинг; футбол, тенис на 
двойки 6 0
можете ли да участвате в тежка физическа 
активност-тенис, баскетбол, плуване 7, 5 0

сумата от/ да/ е Duck activity status index (DASI)

VO2 = 00,43 * DASI +9,6

VO2 = ml/kg/min+3,5ml/kg/min = METS

Таблица 1: въпросник Duck activity status index

Статистики: данните са въведени и обработени със статис-
тическия пакет IBM SPSS Statistics 23.0. За ниво на значимост, 
при което се отхвърля нулевата хипотеза бе прието p<0.05. 
Съобразно естеството на данните използвахме подходящи ста-
тистики.; вариационен анализ за оценка на характеристиките 
на централната тенденция и статистическо разсейване; алтер-
нативен анализ за сравняване на относителни дялове; точен 
тест на Фишер и тест χ2 за проверка на хипотези за наличие на 
връзка между категорийни променливи; непараметричен тест 
на Колмогоров-Смирнов и Шапиро-Уилк за проверка на раз-
пределението за нормалност; t-критерий на Стюдънт – за про-
верка на хипотези за различие между две независими извадки; 
непараметричен тест на Ман-Уитни за проверка на хипотези за 
различие между две независими извадки; тестове за чувстви-
телност и специфичност и др.

Резултати: в проучването участваха 80 пациенти, покри-
ли критериите за включване, със средна възраст 65,45±11,50 
години в диапазона 36-84 год, от които 61 (76,3%) мъже и 19 
(23,7%) жени в съотношение 3,2:1 (фиг.1). Възрастовата група 
с най-голяма численост (21) при мъжете е 60-69 години, след-
вана от 70-79 години с 18, а с най-малка (2) – 30-39 години. 
При жените с най-голяма численост (6) е възрастова група 60-
69 години, следвана от 70-79 години с 5, а с най-малка 30-39 
години с две. Във възрастовата група 40-49 години участнички 
в проучването липсват (фиг. 2).
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Фигура 1. Разпределение на изследвания контингент по 
полова принадлежност

Фигура 2. Разпределение на участниците в проучването 
по пол и  възрастови групи

Вида извършени операции, както предоперативното със-
тояние и особеностите на следоперативния период са предста-
вени на таблици 1, 2 и 3.

Показател Брой
N %

Аортно клапно протезиране 21 26,3
Митрал. клапно протезиране 19 23,8

Аорто Коронарен Байпас
0 30 37,5
1 7 8,8
2 8 10,0
3 22 27,5
4 13 16,3
5 0 0,0

Пластика на Митрална Клапа 12 15,0
Пластика на Трикуспидална Клапа 10 12,5

Резекция на Лява Камера 5 6,3
Тромбектомия 3 3,8

Сутура  на Между предсърден Дефект 4 5,0
Отворен гръден кош 1 1,3

Реоперация 3 3,8
Трахеостомия 6 7,6

Таблица 1. Разпределение на участниците в проучване-
то по вид на оперативните интервенции

Показател n %
Диабет на перорална терапия 10 10,0
Диабет на терапия с инсулин 13 12,9

Артериална хипертония
0 14 18,2
1 7 9,1
2 5 6,5
3 51 66,2

NYHA
1 0 0,0
2 1 1,3
3 64 84,2
4 11 14,5

Митрална Инсуфициенция предоператвно 20 25,6
Иинсулт предоперативно 14 17,7

Язва предоперативно 11 14,1
Бъбречна недостатъчност

1 44 56,4
2 23 29,5
3 9 11,5
4 2 2,6

ХОББ
Не 65 82,3
Да 14 17,7

БАХ
Не 54 69,2
Да 24 30,8

Предсърдно мъждене
Не 60 75,9
Да 19 24,1

Таблица 2. Предоперативни показатели на пациентите 
след продължително пролежаване в ИО 

Показател брой

n X SD

Престой в интензивното 
отделение (дни) 80 15,69 7,95

Катетър Сван-Ганц (дни) 80 1,13 2,24
Фракция на изтласкване след 
операцията % 78 39,96 10,78

Хемоглобин след операцията 76 102,28 10,64
Нивото на креатинин преди 
операцията 78 133,03 97,95

ИТМ (kg/m2) 70 28,17 5,10
Нивото на фракцията на 
креатининфосфокиназата 72 115,25 113,34

Продължителност на механична 
вентилация (дни) 80 5,49 7,29

Продължителност на инфузията 
с допамин (дни) 80 14,09 8,99

Наличие на интрааортна балонна 
помпа (дни) 80 3,69 5,30

Нужда от хемофилтрация (дни) 80 1,69 3,64
ИТК/мин 73 111,74 34,93
Kлампаж на аортата/мин 70 59,00 23,83
Реперфузия на тялото 70 42,30 16,84

Таблица 3. Следоперативни показатели, свързани с прес-
тоя в реанимация. Легенда: ИТК извън телесно кръвообръ-
щение, ИТМ индекс на телесна маса.
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Предоперативната оценка по системата EuroScore на из-
следваната група е 13,07. Средния престой в ИО е 15,69 дни. 
До изписването от болницата от изследваната група са почи-
нали 33,7% (111 пациенти). Допълнително до края на 1 година 
са починали 16,06% (35 пациенти). Кумулативната смъртност 
е 49,76% за 1 година от изписването от болницата. Средната 
обща смъртност за изследвания период в болницата е 8,27%. 
Кумулативната смъртност за 1 година е 13.2%. 

   Функционален капацитет. Изследваната група е със сред-
на оценка на DASI - 23,6. Малка част имат висок физически 
капацитет до извършване на тежка физическа работа в гради-
ната, преместване на масивни мебели. Около 43% от пациенти-
те могат да пазаруват в близкия магазин. Една четвърт от тях 
са с възможност да домакинстват, но при осигурени продукти 
и материали. Една пета 20% от тях са зависими от социални 
служби или от близки и роднини за осигуряване на прехрана 
и частично обслужване. Четирима са напълно инвалидизирани 
(ментално или физически) и се нуждаят от тотално обслужване 
за да живеят: Таблица 4

Таблица 4: Функционален капацитет на пациентите с 
продължително пролежаване след сърдечна хирургия

На допълнително зададените въпроси се получиха следни-
те отговори:

„ След колко време по ваше мнение се възстановихте?” 
Отговора при 41 пациенти е след шест месеца (51,25%); при 20 
пациенти от 6 месеца до 1 година (25%); при 19 пациенти една 
година и повече (23,75%)

„Смятате ли, че имате подобрение след операцията?” Отго-
вора при 39 пациенти е  да (48,75%); на 23 пациенти приемливо 
(28,75)%; и на 18 пациенти не (22,5%)

Обсъждане: по допускане лечението в ИО е свързано с об-
служването на критично болни, за които е присъщо да са с ви-
сок риск за смъртност и  отчитането на резултатите естествено 
са свързани с преживяемостта. Това е несъмненно важен пока-
зател, чието тълкуване е недвусмислено. Напоследък обаче по-
ради напредъка в технологиите и грижите все повече пациенти 
след критично състояние и продължителен престой оцеляват и 
ги изписват от болницата. Дългосрочният престой в ИО обаче 
води до увеличена смъртност в болниците, повишена заболе-
ваемост, лоша дългосрочна прогноза а по-късно до влошаване 
на качеството на живота. В публикуваната литература има дос-
татъчно информация за степентта на оцеляване (4,5,6,7,8,9). 
Интерес обаче представлява как тези пациенти след  напуска-
нето на болницата се справят с дневните си задължения. В този 
смисъл въпросите, които си задаваме е дали и в каква степен 
критичното състояние е оказало влияние върху качеството на 
живот в един отдалечен период от време след изписване от бол-
ницата (10,11).

За това отчитането на КЖ на тези пациенти е също толкова 
важно, колкото и параметрите на смъртността или преживя-
емостта. Данните са значително по-трудни за интерпретация 
поради липса на стандартна методология и точна дефиниция 

на продължителен престой. Липсват точни препоръки за пери-
одите на изследване (12,13). Независимо от това нашата мо-
тивация за проучването е да направим своеобразен ”референ-
дум” на пациентите преминали през критичните грижи и да 
получим тяхната лична оценка за състоянието им. Това ще даде 
ценна информация за разпределение на терапевтичните усилия 
в един бъдещ период и би ни помогнало при определени усло-
вия да коригираме интензивните грижи за да подобрим рабо-
тата си.  Постигането на полезен резултат при комплицираните 
сърдечно оперирани пациенти е с много висока цена, за сметка 
на физически дискомфорт, значителен риск от понякога невъз-
вратими физиологични промени, свързани с последваща инва-
лидност. Пациентите с висок риск от продължителен престой 
в ИО са важна болнична субпопулация, тъй като те консумират 
непропорционално  количество средства. Известно е, че тази 
група от хора представлява от 4 до 11% от следоперативните 
пациенти, генерира висока смъртност и консумира до 40% от 
финансовите ресурси и до 40% от легловия фонд на интензив-
ните отделения (14).

  Конкретно при нашето проучване се отчетаха два пока-
зателя; на смъртността и физическия капацитет. Болничната 
смъртност  при пациентите след продължително пролежаване 
е висока 33,7%, като кумулативната смъртност за 1 година дос-
тига до 50%.

Няколко проучвания са изследвали дългосрочните резулта-
ти относно преживяемостта и качеството на живот след про-
дължителен престой в ИО след сърдечни операции. Опитите 
за сравняване на резултатите в публикуваните досега изслед-
вания са възпрепятствани от множеството критерии за включ-
ване и изходните мерки. Например според Lagercrantz и съавт. 
eдна трета от всички пациенти  престояли повече от 10 дни 
и са починали в рамките на 30 дни или преди изписването от 
болницата (15). Преживяемостта за 1 и 5 години е съответно 
62% и 52%.

  Gaudino и съавт. включват 57 пациенти след сърдечна хи-
рургия с повече от 10 дни следоперативно лечение в ИО, които 
са били изписани живи от болницата (16). Сред оцелелите 57 
пациенти, 45 са починали през 7-годишния период на просле-
дяване. Повечето пациенти са имали резултат на Karnofsky по-
малко от 50 и без тенденция към подобрение с течение на вре-
мето. Авторите заключават, че смъртността сред пациентите с 
продължително пролежаване в ИО, които  са били изписани 
живи, е много висока и качеството на живот при оцелелите па-
циенти е ниско. 

Williams и съавт. идентифицират 49 пациенти с постопе-
ративен удължен престой в ИО, по-дълъг от 14 дни (14). Тези 
пациенти са представлявали по-малко от 4% от общата паци-
ентска популация, но те са консумирали една трета от всички 
леглови дни в лечебното заведение за 1 година, а смъртността в 
болницата е била 28,5%. От друга страна, при пациентите, кои-
то са оцелели до изписването от болница, 63% са били живи до 
2 години, а 86% са имали нормално качество на живот. 

При нашето проучване  пациентите не са селекционирани 
по оперативни интервенции. Изследваната група е смесена. Не-
зависимо от това резултатите са съпоставими с тези на Bashour, 
Williams и Lagercrantz. Смъртността в изследваната група е 
висока. Известни са основните проблеми при комплицирани 
пациенти  след сърдечна хирургия в интензивното отделение. 
Те понасят тежестите на продължителната механична венти-
лация, посткардиотомната сърдечна слабост, острата бъбречна 
недостатъчност и последствията от кървенето и масивно кръ-
вопреливане. На фона на тези усложнения високата смъртност 
сред тази популация от пациенти изглежда обяснима.

По отношение на функционалния капацитет данните  из-
глеждат окуражителни. В изследваната група  констатираме, че  
43% от пациентите са  независими от близките или роднините 
си. От тях 6 (8%) могат да извършат интензивна физическа ра-
бота. Двадесет пациенти (25%) се нуждаят от снабдяване с про-
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дукти, но могат да домакинстват сами. Ние допускаме, че при 
възможност да си доставят или приготвят сами храната тези 
хора са независими. Интересен факт се получи по-отношение 
на двама възрастни пациенти след 80 години. Единият от тях на 
81 години след пролежаване от над 40 дни в ИО успява всеки 
ден да прави разходки до 1,5 км дневно в селото, а другият на 
83 години направи интервюто след като беше слязал от колело-
то. Имаме и обратния пример, при който 64 годишен пациент е 
зависим от социалния патронаж и близки и трудно се придвиж-
ва в рамките на собствения дом.

    Ограничение на проучването е липса на данни за предо-
перативно КЖ, което е силен предиктор за следоперативното 
състояние (17). Независимо от това около 70% от  дълго проле-
жалите (оцелели) пациенти при високата кумулативна смърт-
ност за една година от 50%, са с обещаващ резултат. Второто 
ограничение на проучването произтича от липсата на данни за 
КЖ за част от пролежалите в ИО (18).

Те биха могли да променят оценката в положителна или от-
рицателна посока. Структурата на липсващите пациенти е при-
близително еднаква като съотношение на клапно протезиране 
и реваскуларизация на миокарда. Изходната оценка на КЖ е 
трудна, но е от голямо значение за изследване на тежестта на 
критичната болест. Усещането за болка не е изследвано при па-
циентите поради отдалечеността от оперативната интервенция 
– над 1 година и повече. Менталният и емоционален статус не-
зависимо, че също са от значение са обект на други институции 
(19-20). Близките на пациентите и техните болногледачи се ин-
тересуват най-много за степента на тяхната самостоятелност, 
поради което ние фокусирахме усилията в тази посока.

Заключение: продължителният престой в реанимация  и 
преминаването през критично състояние оказват дълготрайно 
въздействие върху ежедневието на оцелелите пациенти. Основ-
ните резултати от това проучване показват, че дългосрочните 
резултати са окуражаващи, което съвпада с резултати на други 
автори (19). Качеството на живот, въпреки впечатляващата на-
чална смъртност е задоволително. Не малка част от пациентите 
се справят самостоятелно, другите живеят близо до роднини 
или в рамките на голяма фамилна къща и се подпомагат от 
близки или социални служби.
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ОбЗОРИ

ОцЕНкА НА ОбЕМНИЯ СТАТуС И ОбЕМНАТА РЕАкТИВНОСТ – 
ФИЗИОЛОГИЧНИ кОНцЕпцИИ И СТАТИЧНИ пАРАМЕТРИ ЗА ОцЕНкА

Г. Георгиев, Ст. Миланов
УМБАЛСМ “Н.И.Пирогов”

ASSESSmENT Of fLuID STATuS AND VOLumE RESpONSIVENESS – 
pHYSIOLOGICAL CONCEpTS AND STATIC pARAmETERS

G. Georgiev, St. Milanov

Резюме: Интравазалното приложение на течности остава 
един от основните инструменти за хемодинамична стабили-
зация. Възможната липса на отговор, както и потенциалните 
негативни последствия от обемната интервенция налагат тя да 
се извършва информирано и контролирано. Обогатяването на 
физиологичните познания и разработването на нови методи за 
оценка на обемния статус и обемната реактивност през послед-
ните няколко деситилетия значително ни доближават до пос-
тигането на тази цел. В първата част на предлагания обзор са 
разгледани основни аспекти на свързаната с течностната инфу-
зия физиология, както и най-често използваните в практиката 
статични параметри за оценка на обемния статус.

ключови думи: интравазална инфузия на течности, веноз-
но връщане, статични параметри за оценка на обемния статус.

Summary: Intravascular fluid infusion remains one of the 
main tools used in the patients’ hemodynamic stabilization. Since 
response to this intervention might be absent and due to its possible 
negative effects, it is important that fluid infusion be done in an 
informed and controlled manner. During the last several decades 
the significant improvement in our physiological understanding and 
the development of new methods for assessment of fluid status and 
volume responsiveness have drawn us nearer to this aim. The first 
part of present review describes basic aspects of relevant physiol-
ogy and some of the static parameters that are most commonly used 
in clinical practice.

Key words: intravascular fluid infusion, venous return, static 
parameters for assessment of fluid status.

Хемодинамичната стабилизация в условията на остро за-
боляване остава ключов проблем, с който всеки лекар се сре-
ща в ежедневната си практика. От практическа гледна точка 
хемодинамичната нестабилност би могла да се дефинира като 
перфузионна недостатъчност, проявяваща се клинично посред-
ством някои от белезите на циркулаторния шок (хипотензия, 
олигурия, периферна цианоза и т.н.) и/или на тежката сърдечна 
недостатъчност (1). Основната цел при ресусцитацията на хе-
модинамично нестабилните пациенти се свежда респективно 
до възстановяване на адекватната кислородна доставка към 
тъканите, за да бъде избегната или лекувана резултиращата ор-
ганна дисфункция. Един от основните инструменти, използва-
ни от съвременната медицина за решаването на този проблем, 
е интравазалната инфузия на течности. Обемното натоварване 
обаче не винаги е ефективно от гледна точка на покачването на 
сърдечния дебит и би могло да доведе до негативни системни 
ефекти, повлияващи хода и изхода от заболяването. Преценява 
се, че само половината от хемодинамично нестабилните паци-
енти в интензивното отделение отговарят на обемен болус със 
значимо покачване на сърдечния дебит (2). Свързаната с об-
емната ресусцитация екстравазация на течности води до едем 
на тъканите, повишава дифузионната дистанция, повлиява 
клетъчния метаболизъм и тъканната репарация. При пациен-
ти с ARDS рестриктивната инфузионна стратегия е свързвана 
с по-кратък престой в интензивното отделение и повече сво-
бодни от вентилация дни (3). Обратно, позитивният течностен 
баланс е сочен като независим рисков фактор за настъпването 
на летален изход при септични пациенти (4, 5). Насред вечния 
дебат рестриктивна срещу либерална инфузионна стратегия 
клиницистът се нуждае от методи, които да разграничават па-
циентите с позитивен отговор на обемно натоварване от тези 
които не биха отговорили или при които рисковете от такава 

интервенция надвишават потенциалните ползи.
 В основата на хемодинамичния отговор на течностна ин-

фузия стои покачването на сърдечния дебит, чийто основни 
детерминанти са сърдечната функция и венозното връщане. 
Сърдечната функция, описвана от сърдечната функционална 
крива (крива на Frank и Starling), разглежда помпеното дейст-
вие (ударен обем, ударна работа или друг техен сурогат) като 
функция от преднатоварването ( дясно- или лявопредсърдно 
налягане, теледиастолен обем). Скритите детерминанти на 
сърдечната функция, променящи позицията на Frank-Starling 
кривата, са сърдечната честота, контрактилното състояние и 
камерното следнатоварване. Позицията на кривата се измест-
ва наляво и нагоре с покачване на сърдечната честота (Treppe 
феномен), покачване на сърдечния контрактилитет или реду-
циране на следнатоварването и обратно надясно и надолу при 
противоположната промяна на тези параметри (6). Ключова 
особеност на сърдечната функционална крива е, че в норма и 
патология тя се състои от два сегмента. Малко повишаване на 
преднатоварването в стръмния сегмент предизвиква значимо 
покачване на сърдечния дебит. Рестриктивният ефект на пе-
рикарда, интерстициалната съединителна тъкан и цитоскелета 
на кардиомиоцитите е причина за евентуалното достигане на 
плато. В зоната на платото голямо покачване на преднатоварва-
нето води до незначително повишение на сърдечния дебит (т. 
нар. пропиляно преднатоварване). Наличието на тези зони във 
функционалната крива на сърцето заема централно място при 
анализа на обемната реактивност.

 Ролята на втората ключова детерминанта на сърдечния де-
бит – венозното връщане е подробно изучена и концептуализи-
рана от американския физиолог Arthur Guyton. Въз основа на 
голямата разлика в сборния им диаметър и дължина венозните 
съдове функционално се подразделят на два компартимента. 
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Венулите и малките вени, със сборно напречно сечение мно-
гократно надвишаващо дължината им, функционират основно 
като резервоар на венозната кръв (т.нар. капацитивни съдове). 
Обратно, големите вени с малко напречно сечение изпълня-
ват основно проводна функция (7). Както малките капаци-
тивни, така и големите проводни вени съдържат в стените си 
значително количество гладкомускулни елементи с предимно 
α-рецепторна реактивност. Тяхната активна контракция обаче 
има коренно противоположни ефекти върху венозното връща-
не. 

 Връщането на венозната кръв към сърцето се поддържа от 
моментния градиент на т. нар. средно циркулаторно пълнещо 
налягане (СЦПН) и дяснопредсърдното налягане (ДПН), меж-
ду които е интерпонирана резистивна компонента. Средното 
циркулаторно пълнещо налягане (налягането измервано в съ-
довата система при краткотрайно преустановяване на помпе-
ната функция на сърцето) е проксималната движеща сила за 
венозното връщане. В концепцията на  Guyton то представлява 
комлексна функция от обема кръв, депониран в капацитивните 
съдове и техния къмплайънс. Депонираният в капацитивните 
съдове обем се подразделя на т. нар стерсиран и нестресиран 
дял, като се приема, че стресираният обем е този, който актив-
но разтяга венозната стена и генерира СЦПН. Промяната на 
СЦПН се обяснява с промяна на общия депониран кръвен обем 
и/или на съотношението между стресиран и нестресиран обем 
(фиг. 1).  Възможността за контракция-релаксация на капаци-
тивните съдове променя съотношението между стресиран и 
нестресиран обем и модифицира съществено отговора на об-
емно натоварване. Така, при пациентите с изходна хиповоле-
мия и частична контракция на капацитивните съдове обемното 
натоварване предизвиква локална и рефлексна адаптация, коя-
то трансформира част от стресирания обем в нестресиран и ре-
дуцира магнитуда на очакваното повишение на СЦПН. Освен 
това покачването на хидростатичното налягане по хода на съ-
довата система (СЦПН и евент. артериално налягане) повишава 
степента на капилярна филтрация. Ефектът се агравира, когато 
прилаганата течност е хипоонкотична и/или при съпътстващо 
нарушение на капилярния пермиабилитет (съпътстващ систе-
мен или локален възпалителен отговор). Повишената капиляр-
на филтрация макар и с известно закъснение не само  редуцира 
ефекта от приложения обемен болус, но и генерира системен и 
евент. пулмонален интерстициален и клетъчен оток. Както нес-
тресираният обем така и обема на екстравазалната течност са в 
крайна сметка част от скрития резерв за реакция на циркулаци-
ята при хиповолемия, който обаче е невъзможно да бъде пряко 
оценен. Индиректната му приблизителна оценка е възможна на 
базата на явните белези на периферен едем и/или течностния 
баланс за предшестващ период. Обемният резерв би трябвало 
винаги да се има предвид при вземането на решения, касаещи 
болусното приложение или инфузията на течности.

а                                                      б  
Фиг. 1. Нарастване на СцпН при а) повишаване на де-

понирания кръвен обем (напр. след обемен болус) и при б) 
нарастване дела на стресирания обем (напр. при приложе-
ние на Noradrenalin)

 В съответствие със закона на Hagen-Poiseuille венозният 
резистанс е правопропорционален на дължината на кондук-

тивните венозни съдове и обратнопропорционален на техния 
радиус, повдигнат на четвърта степен. По този начин малка 
промяна на съдовия радиус повлиява значимо съпротивление-
то на венозното връщане, а нето ефектът от приложението на 
медикаменти с веноконстриктивен ефект (напр. α1-миметици) 
зависи от баланса между предизвиканото нарастване на СЦПН 
(трансформиране на нестресиран в стресиран обем) и повише-
нието на венозния резистатнс. Третият детерминант на съдово-
то съпротивление – кръвният вискозитет е често необоснова-
но игнориран при конвенционалното обсъждане на венозното 
връщане. Бързото приложение на големи обеми хипоонкотич-
на течност (обемна ресусцитация, изпълване на кръговете на 
кардио-пулмоналния байпас, апаратите за екстракорпорална 
оксигенация или естракорпорално очистване) води до значима 
редукция на кръвния вивскозитет и венозния резитанс, които 
би трябвало да се взимат под внимание (8). 

 Дяснопредсърдното налягане представлява дисталната 
компонента на движещия венозното връщане пресорен градие-
нт и същевременно мястото на взаимодействие със сърдечната 
функция. Сърцето активно регулира венозното връщане по-
средством моментната стойност на дяснопредсърдното наляга-
не. Предвид невисоките стойности на СЦПН при физиологич-
ни условия (8-10 mmHg, (9)), малки промени в стойностите на 
ЦВН са в състояние значимо да повлиаят обема на връщащата 
се към сърцето кръв. 

 Венозното връщане се описва от съответна крива съотна-
сяща обема на връщащата се към сърцето кръв и дяснопред-
сърдното налягане. Нейната пресечна точка с абсцисата и 
съответно позиция се определя от СЦПН, а наклонът й от 
венозния резистанс. Кривата се лимитира от евентуалния ко-
лапс на централните венозни съдове при спад на ДПН под или 
нарастване на интраплевралното налягане над нивото на ат-
мосферното налягане. Тъй като обемът на връщащата се към 
сърцето кръв винаги е равен на обема изтласквана кръв, функ-
ционалната крива на сърцето и кривата на венозното връщане 
могат да се насложат върху обща координатна система (фиг.2). 
Така на всяко моментно състояние на циркулаторната систе-
ма съответства определена пресечна точка, чиито координати 
са дяснопредсърдното налягане и сърдечния дебит. Посоката 
на движение на тези два параметъра насочва към водещата 
причина за промененото състояние на системата. Когато дяс-
нопредсърдното налягане и сърдечният дебит се движат в една 
посока, промяната е предизвикана от вариация на венозното 
връщане. Противоположното движение на двата параметъра се 
дължи на променена сърдечна функция (изместване на Frank-
Starling кривата) (10).

Фиг. 2. Наслагване на сърдечната функционална кри-
ва и кривата на венозно връщане върху обща координатна 
система.
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 За отбелязване е фактът, че описаният анализ се извършва 
на нивото на входа на циркулаторната система т.е. на нивото 
на дясното сърце. Функцията на лявото сърце се описва от от-
делна комбинация криви, които незъдължително съответстват 
на тези описващи функцията на дясното сърце. Анализът на 
циркулаторния отговор на течностна инфузия допълнително се 
комплицира от вместването на пулмоналната циркулация меж-
ду дясното и лявото сърце. Независимо от възможните услож-
няващи анализа фактори предложената концептуална рамка 
позволява редица патологични състояния и терапевтични ин-
тервенции да бъдат разгледани в нова перспектива. Публикува-
ни са отлични обзори по темата (7,11).

 Методите за оценка на обемния статус и обемната реактив-
ност се класифицират в съответствие с по-горе резюмираната 
физиологична концепция в две големи категории. Основната 
идея при т. нар. статични параметри е да се характеризира мо-
ментното състояние на сърдечното преднатоварване. Тясната 
физиологична дефиниция на последното, като изходно разтя-
гане (дължина) на саркомера, остава поне към настоящия мо-
мент неприложима в клиничната практика. Опитвайки се да 
заобиколи това ограничение клиницистът обикновено използ-
ва някой(и) от набора сурогатни параметри, локализирани в 
домена на обемите или наляганията. 

 Един от най-старите и най-популярни статични параметри 
за оценка на обемния статус остава централното венозно на-
лягане (ЦВН). Използването му е оправдано от физиологична 
гледна точка, имайки предвид фактът, че при нормални усло-
вия дяснопредсърдното налягане е основният фактор, опреде-
лящ венозното връщане.  С цел стандартизация измервания-
та се правят (трансюсерът за налягане се нулира) на нивото 
на дясното предсърдие (5см под нивото на стерналния ъгъл) 
в края на експириума, като се взема налягането в основата на 
“с”-вълната (12). Един от основните източници на грешки при 
измерването освен евентуалното нарушение на горните усло-
вия е респираторната вариация на интраплевралното налягане. 
Крайнонегативните вариации на интраплевралното налягане 
при спонтанно дишане са в състояние да повлияят венозното 
връщане независимо от дяснопредсърдното налягане (горес-
поменатият колапс на централните венозни съдове). От друга 
страна при пациенти на апаратна вентилация вариабилен и не-
предвидим дял от наляганията в дихателните пътища се преда-
ват към плевралната кухина. Степента на трансмисия логично 
е по-висока при болните с висок белодробен и нисък торакален 
къмплайънс. 

 Използването на вклиненото пулмоартериално налягане 
(ВПАН) като левостранен аналог на ЦВН е много по-пробле-
матично. Налице са множество фактори инвалидиращи до-
пускането, че ВПАН отразява левокамерното теледиастолно 
налягане (истинския сурогатен маркер за левокамерното пре-
днатоварване). Интерпонирането на сегмент от пулмоналната 
циркулация между върха на пулмоартериалния катетър и ляво-
то предсърдие е причина за нормалното дъмпиране на измерва-
ните налягания. Освен това при наличието на значима митрал-
на клапна патология, пулмоартериалните налягания и ВПАН 
се диктуват основно от тежестта на тази патология и допълни-
телни фактори, като времето за диастолно пълнене (сърдечна 
честота) и наличието на предсърдна контракция (предсърдно 
мъждене и трептене), и на практика не отразяват левокамер-
ното теледиастолно налягане (ЛКТДН). Не на последно мяс-
то ЛКТДН зависи от активната релаксация и къмплайънса на 
лявата камера и корелира слабо с левокамерното преднато-
варване в условията на левокамерна диастолна дисфункция. 
Потенциалните грешки при измерване на ВПАН всравнение 
с ЦВН са значително повече (напр. позициониране на върха 
на катетъра извън зона 3 по West, свръхвклинена позиция на 
катетъра и т.н.), а респираторните вариации на интраплеврал-
ното налягане повлияват ВПАН аналогично на ЦВН. Въпреки 
изброените ограничения и извън съмнителната му роля при 

оценката на обемния статус ВПАН остава ценен индикатор за 
риска от развитие на хидростатичен белодробен оток, както и 
полезен инструмент при изясняване генезата на пулмоартери-
алната хипертензия (13).

 Анализът в домена на обемите теоретично стои много по-
близо до дефиницията на сърдечното преднатоварване (теле-
диастолна дължина на саркомера). За съжаление директното 
измерване на дяснокамерния теледиастолен обем (ДКТДО) е 
трудноприложимо в клинични условия, поради сложната гео-
метрия на кухината. Единствените методи, които позволяват 
такова директно измерване (ЯМР вентрикулография, 3D-ехо-
кардиография), са понастоящем или непрактични или слабо 
достъпни и слабо валидирани. Същото в голяма степен важи и 
за индиректното изчисляване на ДКТДО, посредством волуме-
тричен пулмоартериален кактетър. По-простата геометрия на 
лявата камера прави директното измерване на левокамерния 
теледиастолен обем (ЛКТДО) много по-достъпно и приложи-
мо. Ехокардиографското измерване на ЛКТДО може да бъде 
извършено относително лесно, бързо, неинвазивно и при лег-
лото наболния, но е слабо проучено като индикатор за обемния 
статус. Като заместител на теледиастолния обем в клиничната 
практика много по-широко се използва друг статичен ехокар-
диографски параметър – левокамерната теледиастолна площ 
(ЛКТДП). Последната се измерва посредством планиметрия 
в парастернална къса мидпапиларна позиция (трансторакална 
ехокардиография, ТТЕ) или в трансгастрична къса мидпапи-
ларна позиция (трансезофагеална ехокардиография, ТЕЕ) (фиг. 
3а), като стойностите се скалират към телесната повърхност. 
Основните грешки при измерването са свързани с неправил-
на позиция на трансдюсера (равнината на скениране пресича 
междукамерната преграда косо вместо перпендикулярно), не-
правилно/невъзможно очертаване на ендокардната граница 
или неправилно определяне на теледиастолата (14). Подобно 
на други 2D параметри ЛКТДП корелира лошо с ЛКТДО при 
променена геометрия на лявата камера (напр. патологично 
ремоделиране). Освен занижени стойности на ЛКТДП паци-
ентите с изразена хиповолемия често демонстрират хиперки-
нетична лява камера с теледиастолна апозиция на папиларни-
те мускули (“kissing papillary muscles”) (фиг. 3б). Въпросната 
находка обаче има ниска чувствителност и специфичност. Тя 
би могла да се наблюдава и при изразена левокамерна хипер-
трофия, силно повишен контрактелитет и/или тежка перифер-
на вазодилатация (напр. септичен шок). Обратно при болните 
с изходна левокамерна дилатация нормалните или леко зави-
шени теледиастолни обеми/площи не изключват наличието на 
хиповолемия. 

а                                                                 б

Фиг. 3 а) Измерване на ЛкТДп при ТЕЕ от трансгас-
трична къса мидпапиларна позиция; б) Изследване в m-
mode при ТТЕ от парастернална къса мидпапиларна пози-
ция демонстрира ситолна облитерация на левокамерната 
кухина.
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Основният недостатък на статичните методи за оценка 
на обемния статус е свързан с факта, че дори при паралелно 
измерване на сърдечния дебит, те демонстрират единствено 
позицията на равновесната точка върху кривите на венозното 
връщане и сърдечната функция при актуалните циркулаторни 
условия. По този начин изследващият получава ограничена ин-
формация за обемния статус и почти никаква информация за 
обемната реактивност.  Например ниските стойности на ЦВН 
са куплирани с нормални или високи (физическо натоварване) 
сърдечни дебити при всички здрави хора. В проучване прове-
дено от Magder и Bafaqeeh (15) 25% от пациентите с изходно 
ЦВН под 5 mmHg не демонстрират покачване на сърдечния 
дебит при адекватно обемно натоварване. Високото ЦВН тео-
ретично би означавало, че пациентът се намира върху платото 
на нормална или подтисната сърдечна функционална крива и 
не би трябвало да отговаря на обемно натоварване. Въпреки 
това позитивен отговор е възможен при болни с високо ЦВН 
и съпътстваща пулмонална хипертензия, камерна хипертро-
фия или рестриктивна кардиомиопатия. Същото би могло да 
се наблюдава и при повишение на интраплевралното налягане 
(механична вентилация, голям плеврален излив и т.н.), тежка 
трикуспидална регургитация или предсърдно мъждене. Избро-
ените състояния нарушават корелацията между ЦВН и дясно-
камерното теледиастолно налягане.

Както физиологичните разсъждения така и резултатите от 
клинични проучвания показват, че статични индекси като ЦВН 
или ЛКТДП са информативни единствено към екстремните 
си стойности и повече в посока на негативна предикция. Така 
при пациенти на спонтанно дишане стойности на ЦВН над 10 
mmHg са свързани с много малка вероятност за покачване на 
сърдечния дебит при обемно натоварване (15), но ниските му 
стойности не задължително предсказват положителен обемен 
отговор. Обратно стойности на ЛКТДП под 5.5 cm2/m2 биха 
могли да означават значима хиповолемия, особено когато са 
съчетани с качествени промени като тотален инспираторен ко-
лапс на долната куха вена при спонтанно дишане и/или прояви 
на динамична обструкция на изходящия тракт на лява камера. 
В условията на тежка хиповолемия последната често се наблю-
дава и при пациенти без левокамерна хипертрофия или други 
предразполагащи фактори.
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ОцЕНкА НА ОбЕМНИЯ СТАТуС И ОбЕМНАТА РЕАкТИВНОСТ – 
ДИНАМИЧНИ пАРАМЕТРИ И пРАкТИЧЕСкИ пОДхОД

Г. Георгиев, Ст. Миланов
УМБАЛСМ “Н.И.Пирогов”

ASSESSmENT Of fLuID STATuS AND VOLumE RESpONSIVENESS – 
DYNAmIC pARAmETERS AND pRACTICAL AppROACH

G. Georgiev, St. Milanov

Резюме: Интравазалното приложение на течности остава 
един от основните инструменти за хемодинамична стабили-
зация. Възможната липса на отговор, както и потенциалните 
негативни последствия от обемната интервенция налагат тя 
да се извършва информирано и контролирано. Обогатяването 
на физиологичните познания и разработването на нови мето-
ди за оценка на обемния статус и обемната реактивност през 
последните няколко деситилетия значително ни доближават до 
постигането на тази цел. Втората част на предлагания обзор 
разглежда основните динамични методи за оценка на обемния 
статус и обемната реактивност, както и някои практически на-
соки при вземането на решения в процеса на хемодинамична 
стабилизация на болните.

ключови думи: интравазална инфузия на течности, дина-
мични методи за оценка на обемния статус и обемната реактив-
ност, хемодинамична стабилизация.

Summary: Intravascular fluid infusion remains one of the 
main tools used in the patients’ hemodynamic stabilization. Since 
response to this intervention might be absent and due to its possible 
negative effects, it is important that fluid infusion be done in an 
informed and controlled manner. During the last several decades 
the significant improvement in our physiological understanding 
and the development of new methods for assessment of fluid status 
and volume responsiveness have drawn us nearer to this aim. In 
the second part of this review we discuss dynamic methods for 
assessment of fluid status and volume responsiveness as well as 
some practical aspects, concerning the process of hemodynamic 
stabilization.

Key words: intravascular fluid infusion, dynamic methods 
for assessment of fluid status and volume responsiveness, 
hemodynamic stabilization.

Интравазалната инфузия на течности е един от основните 
инструменти за хемодинамична стабилизация. Значителна част 
от хемодинамично нестабилните пациенти обаче не отговарят 
на обемната интервенция с желаното покачване на сърдечния 
дебит, периферната перфузия и кислородната доставка. От 
друга страна редица физиологични аргументи и резултатите 
от серия клинични проучвания предполагат негативен ефект от 
излишното или прекомерно приложение на течности. В търсе-
не на баланс между посочените рискове и ползи са разработени 
редица методи за оценка на обемния статус и обемната реак-
тивност. Тези методи най-общо се класифицират в две големи 
групи – статични и динамични. Статичните параметри частич-
но характеризират моментното състояние на сърдечното пред-
натоварване. Дефинирайки равновесната точка на сърдечната 
функция и венозното връщане при актуалните хемодинамични 
условия, те дават ограничена информация за обемния статус 
и са почти неинформативни относно обемната реактивност. 
Анализът на сърдечната функционална крива насочва към друг 
много по-продуктивен подход. Нарастването на сърдечното 
преднатоварване, постигано чрез интравазално приложение на 
течности, е в състояние да повиши сърдечния дебит само тога-
ва, когато и двете камери се намират върху стръмната част на 
функционалните си криви. Манипулирайки преднатоварването 
и отчитайки постигнатият ефект, клиницистът би локализирал 
минимум две точки и съответно моментната позиция върху 
кривата на Frank-Starling. Тази интервенция е залегнала в ос-
новата на динамичните методи за оценка на обемния статус и 
обемната реактивност.

 Съществуват различни възможности за отчитане на търсе-
ния резултат при целенасочена промяна на преднатоварването. 
Сред тях методите за директно или индиректно измерване на 
сърдечния дебит са най-предпочитани от физиологична гледна 

точка. Използването за целта на балон-плаващ термодилуцио-
нен (Swan-Ganz) катетър остава златен стандарт, но предполага 
значително ниво на инвазивност и потенциал за допускане на 
грешки. Литиевата дилуция и периферната термодилуция са 
относително по-нискоинвазивни методи (наличие на центра-
лен венозен и периферен артериален катетър), основани също 
на принципa на индикаторната дилуция. Друга неинвазивна 
или миниинвазивна алтернатива, демонстрираща отлична ко-
релация с термодилуционно измерения дебит,  е Доплеровото 
измерване. Основните принципи на методиката са следните 
(1):

- В условията на пулсов кръвоток обемът кръв, из-
тласкван от сърцето през тръба в рамките на една сърдечна 
контракция (т. е. ударният обем) се равнява на произведението 
от напречната площ на тръбата и измината от кръвта дистанция 
(т. нар. ударна дистанция).

- Избира се сегмент от централната циркулация с отно-
сително константно напречно сечение, през който преминава 
целият сърдечен дебит. Доплеровото измерване на скоростта на 
кръвотока (обикновено посредством pulse wave Doppler, PWD) 
и изчисляването на напречната площ се прави в този сегмент.

- Тъй като скоростта е първа производна на премест-
ването (дистанцията), интегрирането на Доплеровия сигнал 
за времето на една сърдечна контракция (velocity time integral, 
VTI) се равнява на ударната дистанция.

- Така ударният обем се изчислява като произведение 
от напречното сечение и VTI, а минутният като произведение 
от ударният и сърдечната честота. 

Като място за измерване трансторакалната (ТТЕ) и трансе-
зофагеалната ехокардиография (ТЕЕ) предпочитат изходящият 
тракт на лява камера (фиг. 1). Последният има приблизително 
кръгло сечение, което остава постоянно в рамките на сърдеч-
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ната контракция и за по-продължителни периоди от време (го-
дини в отсъствието на сърдечно заболяване или клапна хирур-
гия). Основните грешки при ехокардиографското определяне 
на сърдечния дебит са свързани с неправилно измерване на 
диаметъра на изходящия тракт (мултиплицирано от повдигане 
на квадрат), непаралелно ориентиране на трансдюсера спрямо 
посоката на кръвотока или субоптимален Доплеров сигнал. За 
разлика от ехокардиографията, продължителният трансезофа-
геален Доплеров мониторинг (ПТЕДМ) измерва скоростта на 
кръвотока в десцендентната торакална аорта, което създава 
условия за допълнителни отклонения и грешки. На първо мяс-
то през десцендентната аорта преминава вариабилна фракция 
(обикновено около 70%) от сърдечния дебит. Освен това на-
пречното сечение на съда се взема от номограма (съобразно 
телесните размери на пациента) и би могло значително да се 
отличава от реалното, особено при съпътстваща аортна пато-
логия. Не на последно място ПТЕДМ по-често подценява ско-
ростта на кръвотока, поради субоптималния ъгъл на инсони-
ране. Както ТЕЕ така и ПТЕДМ са свързани със значителен 
дискомфорт за пациента и изискват дълбока седация, поради 
което се използват основно при интубирани пациенти на меха-
нична вентилаторна поддръжка.

 а                                                          б

Фиг. 1. Доплерово измерване на ударния обем в изходя-
щия тракт на лява камера, посредством ТТЕ. а) определяне 
на диаметъра на изходящия тракт в увеличен образ от па-
растернална дълга ос, б) pwD измерване на скоростта на 
кръвотока от позиция апикална 5 камери.

Третата възможност за апроксимиране на сърдечния 
дебит е основана на методите за анализ на пулсовия кон-
тур. контурът на пулсовата вълна е функция от ударния 
обем, артериалния къмплайънс и импеданс, поради което 
варира не само в зависимост от сърдечния дебит, но и с про-
мените в обема на съдовата система и периферното съпро-
тивление (хормонални и медиаторни въздействия). Така 
потенциалът за грешки при използването на тези методи 
е най-голям при най-нестабилните пациенти, явяващи се 
същевременно основна таргетна група при преценката на 
обемната реактивност. Ефектът от вариациите на артери-
алния къмплайънс и импеданс се минимизира при систе-
мите, функциониращи под външна калибрация (pICCO, 
LIDCO), но като цяло е значим и трудно предвидим.

 Нееобходимо е да се отбележи, че промените в абсолют-
ната стойност на артериалноте налягане са ненадежден 
маркер за ефекта от манипулиране на преднатоварването, 
поради независимата регулация на сърдечния дебит и ар-
териалния тонус. Същото в още по-голяма степен важи за 
параметри на кислородния транспорт като смесената или 
централна венозна сатурация, зависещи от множество до-
пълнителни фактори (кислородотранспортен капацитет на 

кръвта, регионална дистрибуция на кръвотока, клетъчен 
метаболизъм).

 Сред различните методи за въздействие върху сърдечно-
то преднатоварване приложението на обемен болус остава 
беспорно най-старият, най-широко разпространен и същевре-
менно най-лошо стандартизиран. Използването на различни по 
вид инфузионни разтвори би могло да деформира резултатите 
от теста. Независимо, че са много ефективни като плазмаек-
спандери, колоидните разтвори вероятно независимо повлия-
ват сърдечната функция (2). С оглед на това кристалоидните 
разтвори са предпочитани като обемен стресор. Друг фактор, 
повлияващ разделителната способност на теста е количество-
то на използваната течност. От практическа гледна точка всеки 
обем приложен за каквото и да е време би бил информативен, 
стига да предизвика достатъчна промяна в някой от маркерите 
за сърдечното преднатоварване. В този контекст Magder и съ-
авт. (3) определят положителният обемен отговор като покачва-
не на сърдечния дебит с повече от 0.3 l/min/m2 при постигнато 
повишение на ЦВН с 2 mmHg. От друга страна не трябва да се 
забравя, че приложението на обемен болус остава златен стан-
дарт при дефинирането на положителния обемен отговор. В 
редица проучвания последният се дефинира като покачване на 
сърдечния дебит с повече от 15% след бърза венозна инфузия 
(10-15 min) на 500 ml кристалоиден разтвор. Приложението на 
теста в такъв формат би позволило сравнимост на резултатите 
както в практиката, така и за научни цели.

 Съществен недостатък при приложението на обемни бо-
луси е кумулацията на течности, която може да доведе до се-
риозни негативни ефекти, особено в случаите на отрицателен 
отговор (сърцето оперира върху платото на функционалната си 
крива) и/или при патологично повишение на капилярния пер-
меабилитет. Стремежът към елиминиране на този риск е довел 
до разработването на алтернативни методи за временно пов-
лияване на преднатоварването, които не изискват инфузия на 
течности.

 Колебанията на интраторакалното налягане във фазите на 
дихателния цикъл променят условията на натоварване на две-
те камери и стоят в основата на редица популярни динамични 
методи за оценка на обемния статус и обемната реактивност. 
Комплицираният механизъм на взаимодействие между цен-
тралната циркулация и дихателната система, означаван като 
взаимодействие сърце-бял дроб би могъл да се конспектира по 
следния начин (описани са промените в условията на вентила-
ция с позитивно налягане в дихателните пътища) (4):

- По време на инспириум положителното налягане в 
дихателните пътища частично се предава към интраторакал-
ното пространство (интраплеврално налягане като сурогат на 
интраторакалното налягане). Степента на трансмисия е по-
висока при пациенти с висок пулмонален и нисък торакален 
къмплайънс. Инспираторното нарастване на интраторакалното 
налягане води до повишаване на трансмуралното налягане за 
всички вътрегръдни структури, включително сърцето и голе-
мите съдове. В резултат на това дяснопредсърдното налягане 
нараства, редуцирайки пресорния градиент за венозното връ-
щане, а големите интраторакални вени се компресират час-
тично или напълно. И двата описани ефекта в крайна сметка 
водят до редуциране на преднатоварването на дясна камера и 
съответно дяснокамерния ударен обем. Противоположни про-
мени се наблюдават във фазата на експириум. В условията на 
хиповолемия описаните промени са по-подчертани (по-ниско 
изходно интрамурално налягане), а в условията на хиперволе-
мия съответно дъмпирани.
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- Нарастването на наляганията в дихателните пътища 
по време на механичния инспириум компресира малките пул-
монални съдове и генерира два ефекта. От една страна съдър-
жимото на тези съдове буквално се “изстисква” в посока на ля-
вото сърце, повишавайки неговото преднатоварване. От друга 
страна въпросната компресия временно повишава пулмонал-
ното съдово съпротивление и дяснокамерното следнатоварва-
не, като по този начин допълнително редуцира дяснокамерния 
ударен обем. В условията на хиперволемия се подчертава пър-
вият ефект, тъй като доминираща част от пулмоналната цир-
кулация се намира в условията на зона III по West. Обратно в 
условията на хиповолемия се агравира вторият ефект, поради 
преобладаването на зони I и II по West.

- При наличието на запазен перикард къмплайънса на 
едната сърдечна камера повлиява този на другата посредством 
междукамерния септум (междукамерна зависимост). Така по-
вишаването на дяснокамерния теледиастолен обем по време на 
механичния експириум редуцира левокамерният теледиасто-
лен обем и обратно.

- Повишаването на интраторакалното налягане и лево-
камерното трансмурално налягане увеличава пресорния гради-
ент в системната циркулация по време на систола и респектив-
но покачва левокамерната фракция и скорост на изтласкване. 
Повишеното трансмурално налягане в големите интратора-
кални артериални съдове създава ефект на редукция на след-
натоварването при изхода им от гръдния кош и допълнително 
подпомага левокамерното изтласкване. Посочените ефекти са 
особено благотворни за лявото сърце в условията на изразена 
систолна дисфункция.

- Поради времето необходимо за преминаване на кръв-
та през белодробното съдово русло описаните ефекти са отмес-
тени във времето с 2-3 sec. Така резултатът от тях на практи-
ка се наблюдава в рамките на следващата фаза от дихателния 
цикъл. Например левокамерният ударен обем, систолното и 
пулсово налягане обикновено достигат пика си в началото, а 
най-ниската си точка в края на механичния експириум (фиг. 2).

 Първите описани динамични индекси, базирани на вза-
имодействието сърце-бял дроб са вариацията на систолното 
и пулсовото налягане. Вариацията на ситолното налягане 
(ВСН) се дефинира, като разлика между максималното (САН 
макс) и минималното (САН мин) систолно артериално наляга-
не, регистрирани в хода на един респираторен цикъл:

ВСН = САН макс – САН мин / ((САН макс + САН мин)/2)

когато в рамките на дихателния цикъл се интерпони-
ра крайноекспираторна пауза, задаваща базовото ниво на 
САН, става ясно, че ВСН представлява сумарен ефект от 
два феномена (фиг. 2). Разликата между базовото систолно 
налягане и измерената максимална стойност се означа-
ва като Δ up  и е резултат от инспираторното повишаване 
на левокамерното преднатоварване, както и от ефекта на 
интраторакалното налягане върху левокамерното тран-
смурално налягане и следнатоварване. Разликата между 
базовото налягане и минималната измерена стойност се 
означава като Δ down и се дължи на инспираторната редук-
ция на венозното връщане и покачването на дяснокамер-
ното следнатоварване. Нормалната стойност на ВСН е под 
10 mmHg. Стойности по-високи от физиологичната биха 
могли да се дължат на доминиращ Δ down феномен (хипо-
волемия и вероятна обемна реактивност) и/или Δ up  фе-
номен (хиперволемия, систолна левокамерна дисфункция) 

(5). Следователно освен изчисляването на абсолютната 
стойност на ВСН за изясняване генезата на нарушението 
и вземането на терапевтични решения е необходим и визу-
ален анализ на артериалната крива и сравняване на двата 
компонента. препоръчва се използването на запис върху 
хартиен носител.

пулсовото налягане представлява разликата между си-
толното и диастолното налягане и е в пряка зависимост от 
левокамерния ударен обем (6). Така  респираторната вари-
ация на пулсовото налягане (ВПН) отразява интересуващият 
ни резултат от променените условия на натоварване много 
по-директно в сравнвние с ВСН. параметърът се изчисля-
ва по формулата:

ВпН = пН макс – пН мин / ((пН макс + пН мин)/2),

където пН макс е максималното, а пН мин съответно 
минималното пулсово налягане в рамките на един дихате-
лен цикъл. Стойности по-високи от 13% са асоциирани със 
значима вероятност за положителен обемен отговор.

Фиг. 2. Вариация на систолното налягане, нейните ком-
поненти и вариация на пулсовото налягане.

 
Директното измерване на вариацията на на ударния обем 

(ВУО) е логичната следваща стъпка в еволюцията на параме-
трите, основани върху взаимодействието сърце-бял дроб. Така 
почти напълно се елиминира въздействието на фактори като 
артериалния къмплайънс и артериалния импеданс. Сред ме-
тодите използвани понастоящем за измерване на сърдечния 
дебит единствено Доплеровият анализ предлага необходимата 
за целта времева разделителна способност. Имайки предвид 
константния диаметър на левокамерния изходящ тракт, измер-
ването често се опростява до отчитане на вариацията на VTI:

VTIV = VTI max – VTI min / ((VTI max + VTI min)/2),

където VTI max и VTI min са съответно максимални-
ят и минималният VTI в изходящия тракт на лява каме-
ра. Стойности по-високи от 12% са асоциирани със зна-
чима вероятност за положителен обемен отговор. Важен 
допълнителен източник на грешки при измерването (ос-
вен изброените по-горе в текста) е движението на сърцето 
във фазите на сърдечния и респираторния цикъл, което 
променя позицията на зададения pwD обем на интерес и 
ъгъла на инсонация. Магнитуда на грешката би могъл да 
доближава cutoff стойността на параметъра, което налага 
повишено внимание при изпълнението на теста и анлиза 
на получените резултати. Например вариацията в профила 
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на Доплеровия спектър или появата на клик на отваряне 
в pwD кривите в хода на дихателния цикъл предполага 
разместване на обема на интерес и поставя резултатите от 
измерването под въпрос.

 Друга неинвазивна опция с потенциал за оценка на 
ефекта от взаимодействието сърце-бял дроб е фотоплети-
змографията. Методът е залегнал в основата на пулсокси-
метрията и отчита промените в периферния съдов обем. 
В единични проучвания, проведени в експериментални 
(7) и клинични условия (8), респираторните вариации на 
фотоплетизмографската крива колерират добре с тези на 
артериалната пулсова крива. Вариация в амплитудата на 
фотоплетизмографската крива по-голяма от 9% се асоции-
ра с положителен обемен отговор. параметърът е като цяло 
слабо валидиран и страда от общите за фотоплетизмогра-
фията ограничения (артефакти, зависимост от периферния 
съдов тонус и температурата). Освен това комерсиалните 
устройства за мониторинг на пулсовата сатурация са не-
подходящи за количествен анализ на фотоплетизмограф-
ската крива, поради наличието на вградени и специфични 
за производителя филтри и алгоритми за усилване на сиг-
нала. 

 Алтернативна възможност за въздействие върху усло-
вията на сърдечното натоварване е описана в проучване на 
monet и съавт. от 2009 г. (9). при болни на контролирана 
механична вентилация вмъкването на 15 sec крайноекспи-
раторна оклузия на дихателните пътища временно елими-
нира подтискащия ефект на механичния инспириум вър-
ху венозното връщане и повишава преднатоварването на 
двете камери. Резултиращото покачване на пулсовото ар-
териално налягане или измерения посредством анализ на 
пулсовия контур ударен обем с повече от 5% предвижда по-
ложителен обемен отговор с добра чувствителност и специ-
фичност. За отбелязване, значителна част от участващите 
в проучването пациенти са били аритмични и с наличие на 
минимална спонтанна дихателна активност.

 както вариацията на систолното/пулсовото артериал-
но налягане, така и вариацията на ударния обем инкорпо-
рират едновременния ефект на Δ up  и Δ down феномена. 
За разлика от тях други два ехокардиографски параметъра 
– респираторната вариация в диаметъра на долната и гор-
ната куха вена са чисто отражение на Δ down ефекта.

 Респираторната вариация в диаметъра на долната куха 
вена (РВДДКВ) се използва отдавна от кардиолозите като 
надежден полуколичествен метод за оценка на дяснопред-
сърдното налягане. Измерването се извършва на ниво 
преди вливането на хепаталните вени в долната куха вена 
(обикновено 1-2 см от конфлуенса на вената и дясното пред-
сърдие) от субкостална позиция посредством m-mode или 
в увеличен 2D образ (фиг. 3). РВДДкВ е отосително слабо 
валидирана при пациенти на механична вентилация. при-
ема се, че стойности над 12-18% индикират положителен 
обемен отговор. Основни технически проблеми са евенту-
алната недостъпност на вената за изследване (превръзки, 
наличие на газове в чревния лумен) и/или нейното движе-
ние във фазите на дихателния цикъл. Диаметърът на вена-
та се повлиява допълнително от стойностите на интраабдо-
миналното налягане или активна контракция на абдоми-
налната мускулатура, което инвалидира параметъра в ус-
ловията на интраабдоминална хипертензия. Същото важи 
и в случаите на ексцесивна респираторна активност, което 
налага пациентите да бъдат пасивни върху вентилатора по 

време на измерването. предимство на РВДДкВ е фактът, 
че вероятно остава валидна при нарушения на сърдечния 
ритъм.

 Респираторната вариация в диаметъра на горната куха 
вена (РВДГКВ) се измерва при трансезофагеална ехокарди-
ография най-често от бикавална позиция (фиг. 3). посоката 
на респираторната вариацията в диаметъра на вената ло-
гично е противопложна в сравнение с тази на долната куха 
вена (минимален диаметър в края и максимален в нача-
лото на инспириума). параметърът е значително по-добре 
валидиран в интензивната популация и не се повлиява от 
интраабдоминалното налягане. Освен това по-високата му 
cutoff стойност (36%) значително увеличава отношението 
сигнал-шум. 

 а                                                        б

Фиг. 3. Респираторна вариация в диаметъра на а) до-
лната и б) горната куха вена.

 Всички изброени по-горе методи демонстрират общи 
ограничения, свързани с физиологията на взаимодействи-
ето сърце-бял дроб:

- В условията на спонтанно дишане вариацията на 
респираторното усилие, дихателният обем и съответно ин-
трапулмоналното налягане между отделните респиратор-
ни цикли генерира хемодинамичен стресор с променлива 
величина. поради това гореизброените тестове са валидни 
само в условията на пълно отсъствие на спонтанна диха-
телна активност (контролирана механична вентилация 
при пасивен пациент). Освен това твърде ниските колеба-
ния на интрапулмоналното налягане са причина за фал-
шиво негативни резултати. Изисква се обдишване с посто-
янен дихателен обем от 8 ml/kg, което поставя под въпрос 
валидността на тестовете в условията на протективна вен-
тилация (ARDS). Ефектът на позитивното крайноекспира-
торно налягане и различията в параметрите на дихателна-
та механика е непредвидим и слабо проучен.

- Необходимо е пациентите да са в синусов ритъм. 
Редица ритъмни и проводни нарушения променят продъл-
жителността на диастолния интервал и водят до постоянна 
вариация на ударния обем, извън тази обусловена от обем-
ния статус и сърдечната функция.

- при наличие на интраабдоминална хипертен-
зия вариацията на параметрите остава информативна, но 
техните cutoff стойности трябва да бъдат завишени (10). 
Размерът на корекцията остава непроучен, поради което 
тестовете не се препоръчват в случаите на повишено ин-
траабдоминално налягане.

- Измерванията базирани на взаимодействието сър-
це-бял дроб не са валидни в условията на отворен гръден 
кош.

- Описани са редица патологични състояния, гене-
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риращи фалшиво положителни резултати. Например па-
циентите с двукамерна недостатъчност демонстрират по-
изразен Δ up  и Δ down феномен, а ефектът на нарастване на 
пулмоналното съдово съпротивление се агравира в услови-
ята на съпътстваща пулмонална хипертензия/дяснокамер-
на недостатъчност или на статична хиперинфлация (напр. 
ARDS пациент вентилиран с високи дихателни обеми/на-
лягания в дихателните пътища).

 Така изброените ограничения значително стесняват 
фокуса на приложение на параметрите, основани върху 
взаимодействието сърце-бял дроб и стимулират търсенето 
на алтернативни методи за въздействие върху сърдечното 
преднатоварване.

 Идеята за пасивно повдигане на долните крайници (ППДК) 
идва от проучване на Boulain и съавт. от 2002 г. (11), в кое-
то нарастването на термодилуционно измереният сърдечен 
дебит при течностна инфузия корелира с повишението на 
радиалното пулсово налягане при ппДк. прийомът се 
основава на обратима “автотрансфузия” на депонирания 
в долната част на тялото кръвен обем. Ефектът от грави-
тационното мобилизиране на депонирания кръвен обем в 
посока на централната циркулация е напълно обратим. 
Методите за директно измерване на сърдечния дебит (ехо-
кардиография, трансезофагеален Доплер) са предпочита-
ни при отчитане на ефекта от приложението на прийома 
в сравнение с анлиза на пулсовото налягане (12), поради 
елиминиране въздействието на артериалния къмлайънс и 
импеданс. Тестът остава валиден и в условията на аритмия 
или при наличие на спонтанна дихателна активност, но 
ефектът на интраабдоминалната хипертензия не е адекват-
но проучен. правилното изпълнение на прийома изисква 
първоначално повдигане на горната част на тялото до 45О, 
след което леглото на болния се наклонява така, че тулови-
щето и главата да заемат хоризонтална позиция (фиг. 4). по 
този начин се мобилизира не само кръвта депонирана в до-
лните крайници, но и значителна част от спланхникусовия 
резерв. Необходимо е също така измерването на сърдечния 
дебит да се извършва в една и съща точка и достатъчно 
бързо, тъй като ефектът на автотрансфузия се изчерпва в 
рамките на 30-90 sec (13). Тестът е неприложим, когато по-
зицията на болния не може (напр. по време на оперативна 
интервенция) или не бива (напр. повишено вътречерепно 
налягане) да бъде променяна.

Фиг. 4. правилно изпълнение на прийома с пасивно 
повдигане на долните крайници.

 Наличието на разнообразие от методи за оценка на 
обемния статус и обемната реактивност предполага въз-
можност за вземане на информирани терапевтични реше-
ния при различни пациентски контингенти и в различни 
клинични условия. Естествено за да бъдат тези решения 
адекватни е необходимо те да са базирани върху прецизно 
извършени измервания и правилно интерпретирани ре-

зултати. подборът на точния тест при конкретния болен, 
както и правилното му техническо изпълнение не бива да 
бъдат пренебрегвани. На етапа на вземане на терапевтични 
решения клиницистът трябва да си отговори на няколко 
въпроса. първият и най-важен от тях е нуждае ли се паци-
ентът от повишаване на сърдечния дебит? Измерването на 
сърдечния дебит, посредством някой от гореописаните ме-
тоди в съчетание с оценка на периферната перфузия (съз-
нание, кожа, часова диуреза) и параметрите, показателни 
за глобалния баланс между кислородната доставка и кон-
сумация/нужди (смесена/централна венозна сатурация, се-
румен лактат) обикновено са достатъчни, за да се отговори 
на този въпрос. Следващият практически въпрос касае ме-
ханизма на хемодинамичното нарушение. Той може да бъде 
изяснен посредством интегриране на резултатите от раз-
лични диагностични и мониторни методики, сред които в 
по-ново време ехокардиографското изследване заема особе-
но място (13). Ехокардиографията е неинвазивно или мини-
инвазивно (ТЕЕ) изследване, което при леглото на болния 
информира не само относно наличието на хиповолемия/
обемна реактивност, систолна левокамерна дисфункция 
или дяснокамерна дисфункция, но е и в състояние да освет-
ли интимния механизъм на хемодинамичното нарушение 
(напр. перикардна тампонада, остър миокарден инфаркт, 
клапна патология и т.н.). Интравазалното приложение на 
течности е само една от терапевтичните възможности за хе-
модинамична стабилизация. От практическа гледна точка 
решението за приложение на течности е относително прос-
то в случаите, когато анамнезата или клиничната картина 
предполагат значима хиповолемия. пациент в състояние 
на циркулаторен шок с анамнеза и клинични данни за ма-
сивна кръвозагуба или остро начало на септичен шок се 
нуждае от спешна ресусцитация, а не от преценка на обем-
ния статус. Нуждата от формална оценка на обемния статус 
и реактивност възниква в случаите на трудна клинична 
преценка. В тази категория попадат голяма част от пери-
оперативните пациенти и преобладаващата част от болни-
те в интензивното отделение, при които хемодинамичното 
нарушение възниква на фона на предшестваща стабилиза-
ция (14). Оценката на тези пациенти е уместно да започне с 
приложението на някой(и) от методите, които притежават 
висока позитивна или негативна предиктивна стойност. 
Например демонстрирането на тотален колапс на долната 
куха вена при спонтанно дишане или колабираща долна 
куха вена с крайноекспираторен диаметър под 12 mm при 
механична вентилация, съчетано с хиперкинетична лява 
камера с малка теледиастолна площ с или без съпътства-
щи данни за динамична обструкция на изходящия тракт на 
лява камера свидетелства за наличието на тежка хипово-
лемия и необходимост от обемно заместване. Обратно адек-
ватно измерени стойности на вклиненото пулмоартериал-
но налягане над 18 mmHg предполагат, че сърцето се нами-
ра върху платото на функционалната си крива и рискът от 
развитие на хидростатичен белодробен оток е твърде висок. 
Допълнителното интравазално приложение на течности 
при такъв болен е безсмислено и рисковано. Аналогична 
качествена оценка на обемния толеранс би могла да се из-
върши и в рамките на ехокардиографското изследване. по 
нататъшната оценка на обемната реактивност при необхо-
димост се извършва посредством подходящи при конкрет-
ния пациент (вж. гореизброените ограничения) статични 
и/или динамични параметри. както физиологичното об-
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съждане така и резултатите от редица клинични проучва-
ния показват преимуществото на динамичните методи за 
тази цел (13). поради малкия брой лимитиращи фактори 
респективно доказаната валидност при различни условия, 
тестът с пасивно повдигане на долните крайници заслу-
жава позицията на арбитър в трудните за преценка ситу-
ации. крайното решение за приложение на допълнителен 
обем течности изисква цялостна преценка на клиничния 
контекст и всички горепосочени параметри. както често се 
подчертава фактът, че даден пациент е обемно рективен не 
задължително означава , че той се нуждае от обемна интер-
венция. Липсата на необходимост от такава интервенция 
(напр. липса на циркулаторен щок, нормални параметри 
на кислородния транспорт) или възможността за приложе-
ние на алтернативна интервенция със същия краен ефект 
върху сърдечния дебит (инотропна или вазопресорна под-
дръжка, коригиране параметрите на вентилация) особено 
при пациенти със значителен обемен резерв са честа при-
чина за избягване на интравазалната течностна инфузия 
дори при налични индикации за позитивен обемен отговор.
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Резюме:  намаляващата смъртност и повишена морбид-
ност след продължително интензивно лечение включително 
и след сърдечни хирургични операции, СХ води до увеличен 
интерес относно качеството на живот, КЖ на тези пациенти. 
Освен  продължителността на живота интерес представлява 
дневното съществуване на пациента. Неговото състояние след 
преживяно критично състояние оказва влияние и върху семей-
ството, роднините и болногледачите. При тези обстоятелства, 
измерването и определянето на качеството на живот се явява 
една необходима и важна добавка за клиничния опит. Затрудне-
нията  възникват от факта, че до момента няма създаден точен 
набор от въпросници, от които  може да  се избере най-под-
ходящия за прилагане при пациенти след критично състояние 
след СХ и да послужи в клиничната практика. Тъй като от  око-
ло двадесет години се представят в областта на СХ въпросници 
за определяне на КЖ,  интензивната медицина свързана със СХ  
използва инструментите, които се прилагат за проучванията в 
тази област. Правим  преглед на различни въпросници от общ 
характер, както и за специфични заболявания. Обсъдени са 
препоръки за прилагане на проучванията на КЖ в клиничната 
практика след критични състояния, а също така и се дискутира 
ползата им при  взимането на решение.  

ключови думи:   критично състояние, продължителен 
престой, сърдечна хирургия, качество на живот свързано със 
здравето, въпросници

Abstract: Decreasing mortality and increased morbidity fol-
lowing prolonged intensive care after cardiac surgery, CS results 
in an increased interest in the quality of life, QoL of these patients. 
Besides lifetime prolongability, the patient‘s daily existence is of 
increased interest too. His condition after an experienced critical 
condition affects the family, relatives and caregivers. Under these 
circumstances, measuring and determining the QoL is a necessary 
and important addition to clinical experience. The difficulties arise 
from the fact that so far there has not been a precise set of question-
naires from which to choose the most suitable for use in patients af-
ter a critical pos cardiac surgery status and to serve in clinical prac-
tice. They have been present in this field for about twenty years, the 
questionnaires for QoL determination, intensive medicine related 
to CS uses the tools applied to studies in this area. We look at vari-
ous common forms of surveys as well as those applied to disease 
specificity. Recommendations for the application of QoL studies in 
clinical practice after critical conditions were discussed, as well as 
their usefulness in decision making.

Key words: critical illness, prolonged stay in ICU, cardiac sur-
gery, quality of life, questionnaires

 

В последните години смъртността  след сърдечни хирур-
гични операции, СХ намалява. Наблюдава се тенденция за уве-
личение на морбидността поради разширение на контингента 
от по-възрастни пациенти, както и наличието на повече съпът-
стващи заболявания. Допълнително, все повече се увеличават 
пациентите  за повторна сърдечна операция. Това често води до 
увеличение на следоперативните усложнения и необходимост 
от продължително интензивно лечение. Поради натрупаните 
знания, наличието на добро технологично оборудване, подо-
брените грижи и нови медикаменти тези пациенти могат да 
бъдат подържани дълго време в интензивните отделения неза-
висимо, че не всички могат да бъдат изписани у дома. Оценка-
та на резултатите след продължително лечение в интензивното 
отделение, ИО след СХ при повечето проучвания най-често 
включва преживяемост и смъртност. В един отдалечен период 
от време качеството на живот, КЖ може да се влоши. По-дъл-
гата преживяемост постигната с нови технологии трябва да се 
прецени и претегли срещу комфорта на пациента. Dempster and 

Whalen, отбелязват, че ползата от терапията на постоператив-
ните усложнения е с много висока цена за сметка на физически 
дискомфорт, повишен риск от значими, понякога и невъзврати-
ми физиологични промени и продължителен период на хоспи-
тализация [1].

Информацията за периода след изписване е оскъдна. Със-
тоянието на тези пациенти е от особен интерес поради висо-
ките разходи на човешки ресурси и финансиране за тяхното 
лечение. Проучване от клиника в Кливланд съобщава за 142 
пациента с 10 и повече дни престой в ИО [2]. Авторите отбе-
лязват, че дехоспитализацията не е достатъчна за оценка на ре-
зултата от лечението. Препоръчват дългосрочно проследяване 
и оценка на КЖ за по-добро разбиране на лечението при про-
дължително пролежаване в ИО. Williams и колеги съобщават за 
49 пациенти с постоперативен престой след СХ за повече от 14 
дни [3]. Тези пациенти представляват 4% от всички оперирани,  
а са консумирали над една трета от леглодните в ИО и над 40% 
от финансовите ресурси. Смъртността е била 28,5%. Очевидна 
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е необходимостта за натрупване на  данни за да се вземат реше-
ния относно лечението на тези пациенти както и за информа-
ция на близките за очакванията и степентта на възстановяване 
и предстоящото бъдеще [4]. 

КЖ е социална категория. Най-общо  се отнася до благо-
състояние на индивидите и обществото. Това е степента на 
благополучие и лична удовлетвореност, изпитвано от даден 
човек или група от хора. Хората преценяват, че техният жи-
вот върви добре. Чувстват се здрави и пълни с енергия да из-
вършват дневните си задължения. Изпитват удовлетворение от 
изпълнение на дневните задължения и преценяват живота си 
като смислен [5].

Когато КЖ се разглежда в контекста на здраве и болест се 
говори за качество на живот свързано със здравето, КЖСЗ [6]. 
Това не е вече абстрактно понятие,  а научен метод за оценка 
на влиянието на заболяването върху усещането на здравно 
благополучие на засегнатата личност. В англоезичната ли-
тература се съкращава като HRQoL или QoL.

Изследването на КЖ след продължително интензивно ле-
чение не е обичайна практика. Затрудненията произтичат от 
използването на различни инструменти за изследванията. В 
световен мащаб няма консенсусно решение за дефиницията 
на продължителен престой. Срока  варира между 2 и 14 дни. 
В България  в интензивната медицина изобщо, включително и 
след сърдечни операции до момента не е представяно проуч-
ване за КЖ при пациенти след продължително пролежаване. 

Според Kulikowski, КЖСЗ се  описва в три аспекта; социа-
лен, медицински и емоционален [7]. В съвременния  свят ана-
лизът, на лица с хронични заболявания,  набляга все повече на 
„емоционалните преживявания, самочувствие или възможнос-
ти за функциониране в ежедневния живот”.

Например сърдечните заболявания затрудняват и/или огра-
ничават контактите с приятели и близки.   Необходими са до-
пълнителни  финансови средства за обслужване, както и откъс-
ване от работното място за продължителен период от време  на  
пациента и роднините. Tobiasz-Adamczyk в своя анализ считат, 
че така представени сърдечните заболявания предизвикват 
емоционални и психологически проблеми. Оказват сериозно 
влияние по отношение на заетостта; дори може да доведе до 
загуба на работното място, а  в  психологически план – проме-
нят  възприемането на света [8].        

Както споменахме по-горе изследването на преживяемост-
та на критично болните пациенти, се извършва често, но този 
показател не е достатъчен. Важен е въпросът дали критичното 
заболяване има някакво въздействие върху дългосрочния меди-
цински статус и качеството на живот, например след 1 година. 
Въпреки че, този критерии се признава за ценна мярка по отно-
шение на терапевтичните усилия, той не е рутинно включван 
в проучванията.

Степента, с която пациентите оценяват КЖ във връзка с 
тежестта на интензивното лечение или последиците от него 
е допълнение към клиничните данни. Когато проучванията се 
приложат към здравните  заведения, тези резултати предоста-
вят един важен индикатор за относителния успех на интензив-
ните грижи. Thompson отбелязва, че здравните специалисти 
предимно се фокусират върху обективните данни: фракция на 
изтласкване, коронарен кръвоток и т.н. макар че, изследване-
то на КЖ дава възможност за установяване на влиянието на 
здравното състояние оказва на всекидневния живот на пациен-
та особено в отдалечения период на възстановяване [9].

Общите въпросници за КЖ освен за сърдечните са при-
ложими и за други заболявания. Тези проучвания позволяват 

сравнение между групи от пациенти, подложени на съответни 
процедури. Специфични въпросници касаещи КЖ могат да са 
полезни за изясняване на ползата от дадено лечение. По-надо-
лу правим преглед на общите и специфични въпросници, които 
биха могли да ни послужат в практиката на интензивната меди-
цина след сърдечна операции относно избор на инструмент за 
определянето на КЖ.     

Общи въпросници за кЖ
Short form Health Survey, SfHS
Въпросникът съдържа 36 индивидуални точки, които са 

групирани в 8 скали: физическо състояние, социална изолация, 
ограничение поради физически проблеми, ограничение поради 
емоционални проблеми, психично здраве, енергия/жизненост, 
болка и общо усещане за здравословно състояние.

Въпросникът е подложен на екстензивно валидиране и 
обработване да генерира данни включително и сред сърдечно 
болните пациенти. Въпреки че, всяка от тези 8 скали има мак-
симално 50 точки, скалите за физическа и емоционална оценка 
са редни, а не линеарно разпределени числа, което затрудня-
ва статистическата оценка. Независимо от това, Dempster and 
Donnelly идентифицират SfHS като най-реалния, валиден и 
чувствителен въпросник при ИБС пациенти, което се потвърж-
дава и от Al-Ruzzeh сред пациенти подложени на сърдечни 
операции [10-11]. Важно е,  че SfHS е използван и потвърдил  
значителни промени при осемдесетгодишни пациенти, където 
не се е очаквало съществено  удължаване на живота след СХ 
[12]. Flinders Medical Center използват SfHS и документират 
при пациенти сърдечно оперирани със и без извън телесно 
кръвообръщение наличие на депресивен синдром в различните 
групи без разлика в качеството на живот [13-14].

Има разработена и по кратка версия на въпросника SfHS, 
която отнема малко време за изпълнение. 2441 пациенти в про-
грама на сърдечна рехабилитация попълнили и двете версии 
показват сходни резултати в пълната и съкратената форма.    

Nottingham Health profile, NHp
Въпросника е разделен на две части. Първата съдържа 38 

въпроса на „проблеми,    които хората имат в ежедневието” в 
шест направления: физическа подвижност,    енергия,    болка,    
сън,    социална изолация и емоционална реакция [15].     От-
говорите са с да/не форма като значимостта им е определена 
с числено означение. Въпросите са раздробени в отделните 
направления, като сумата от отговорите варира от 0 до 100.     
Нула означава много добро състояние на областта, a 100 много 
лошо.

В литературата се съобщава за сърдечно оперирани осем-
десетгодишни пациенти, които  при 15 месечно и  8 годишно 
проследяване описват сходно състояние [16]. Chocron и съавт. 
показват, че 3 години след операцията, траекторията на NHP 
остава стабилна и че предоперативното ниско ниво на енергия 
се асоциира с лоша преживяемост [17]. Същият автор съобща-
ва, че след аортно клапно протезиране пациентите се чувстват 
по-добре в сравнение  с тези след коронарна хирургия, въпре-
ки че, общото подобрение е очевидно във всички области. Въ-
просникът е широко използван при пациенти след критично 
състояние, с което е валидизиран като успешен инструмент в 
интензивната медицина. Споменатите общи въпросници по-
криват ключовите области на физическите,    социални и емо-
ционални функции. SfHS и NHP се явяват най-добре валиди-
рани в областта на СХ понеже всеки от тях обхваща енергията и 
жизнеността както телесната болка и съня, които са съществен 
аспект след сърдечната операция свързана със стернотомия. 
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Измерване на КЖ със специфични въпросници след кри-
тични състояния след СХ

Хетерогеността в етиологията на сърдечните заболявания: 
исхемични, деструктивни, ревматични, открива  възможността 
за широк спектър от специфични за болестта въпросници за 
КЖ приложими върху пациенти подложени на СХ. Независимо 
от етиологията това, което представлява най-голям интерес за 
критично болните при специфичните въпросници за КЖ след 
СХ е техния функционален капацитет. При тях  важни аспекти 
като когнитивни нарушения, болка от гръдния разрез и пробле-
ми със съня биха могли да се пропуснат.  

Karnofsky scoring
Oценката по системата на Karnofsky се движи от 100 до 0, 

където 100 е „перфектно“ здраве, а 0 е смърт [18]. Скалата е 
използвана и за оценка на физическия капацитет на пациенти 
преживели критично състояние включително и в сърдечната 
хирургия

100 нормално, без оплаквания, няма данни за заболяване

90 извършва нормална дейност, незначителни признаци на 
заболяване

80 нормална активност с усилие, налице са признаци, симптоми 
на заболяване

70 грижи за себе си сам, не може да извършва нормална дейност/
активна работа

60 необходима е помощ от време на време,  но е в състояние да 
се грижи за повечето от личните си нужди

50 изисква значителна помощ и чести медицински грижи

40 инвалид, изисква специални грижи и помощ

30 тежко инвалидизиране, допуска се прием в  болница,  въпреки 
че смъртта не е предстояща

20 много болен, необходим е прием в болница, необходимо е  
активно поддържащо лечение.

10 морибунден, фаталните процеси се развиват бързо

0 смърт

Duke Activity Status Index, DASI
Въпросникът DASI е с 12 компонента, валидиран е в про-

учвания отнасящи се за пикова кислородна консумация при 
функционални изследвания [19]. С този тест е установено, че, 
понижения функционален капацитет е свързан с тежестта на 
коронарното заболяване, наличието на сърдечна недостатъч-
ност, женски пол, напреднала възраст и    ниска фракция на 
изтласкване на лява камера [20]. DASI е използван за оценка на 
функционалното състояние сравняващо байпас хирургия спря-
мо ангиопластика, както и след преживяно критично състояние 
след СХ [21]. DASI за проучване на физическия капацитет след 
сърдечни операции.

Да Не

можете ли да се грижите за себе си: хранене, 
обличане, ползване на тоалетна, къпане 2,75 0

можете ли да се разхождате у дома 1,75 0

можете ли да ходите 1 или 2 пресечки от квартала 2,75 0

можете ли да изкачите половин етаж или височина 5,5 0

можете ли да изтичате къса дистанция 8 0

можете ли да извършите лека домакинска работа: 
миене на съдове или почистване 2,7 0

можете ли да вършите умерена домакинска работа: 
прахусмукачка, метене, покупки от пазар 3,5 0

можете ли да вършите тежка домакинска работа: 
циклене на пода или носене на тежки мебели 8 0

можете ли да вършите градинска работа: събиране 
на листа с гребло, плевене или косене на трева 4,5 0

имате ли сексуални контакти 5,25 0

можете ли да участвате в умерена физическа 
активност: голф, боулинг, футбол, тенис на двойки 6 0

можете ли да участвате в тежка физическа 
активност: тенис, баскетбол, плуване 7,5 0

сума от Duke Activity Status Index

VO2 = 0,43хDASI+9,6=макс.O2 

minesota Living with Heart failure questionnaire, mLHf
Това е един от най-употребяваните специфични  въпрос-

ници за определяне на КЖ  на пациенти със сърдечна недоста-
тъчност и е предназначен за употреба в клиничната практика 
[22]. Съдържа 21 въпроса,  които са представени като усещане 
на анкетирания как сърдечната недостатъчност повлиява  фи-
зическия,    социално-икономическия и психологическия ас-
пект на неговия живот.  Приемливи психометрични промени в 
параметрите са установени при пациенти подложени на клап-
но протезиране сравнени със SFHS. Валидността е подкрепе-
на  в изследвания за оценка на диспнеята и умората. Високата 
чувствителност се подкрепя от скорошни мета-анализи, което 
подкрепя MLHF като фаворит пред други тестове за сърдечна 
недостатъчност. Друго приложение на въпросника представя 
симптоматични промени след хирургия и  PTCA на LAD за из-
олирано стеноза на проксималната част.

Има съществено многообразие от инструменти за изслед-
ване на пациенти след сърдечни операции. Поради широката 
си употреба и относително удобство и бързина за работа при 
пациенти след критични заболяване, най-често гореописаните 
въпросници са най-популярни. Общите инструменти се прила-
гат към широк спектър от популации и поради това са по-малко 
отговорни за промените в специфичните условия. Въпреки че 
все още няма консенсус кой инструмент да се използва за из-
мерване на QоL след лечение в интензивно отделение, SFHS и 
NHP се считат за валидни и надеждни за такива пациенти. NHP 
е валидиран за европейските популации, но някои все още се-
вероамерикански автори считат SFHS за инструмент за първи 
избор при критично болни пациенти.

Срок на проследяване и рискове
Колко дълго е «дълго» и кога да се направят мерки за 

функционални резултати? Период от една година вероятно е 
твърде кратък, защото физическите ограничения все още са 
склонни да доминират над емоционалните проблеми и физи-
ческата активност не винаги се възстановява за този срок [23]. 
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Една година може да е твърде кратка, за да се свикне с повече 
ограничения в ежедневния живот [24]. Когато периодите на 
проследяване достигат до 1 година, на преден план изпъкват 
емоционални проблеми. Общоприето е, че реалната тежест на 
критичните заболявания се наблюдава до 6 месеца след изпис-
ването от медицинско отделение [25]. Проследяването на една 
или две години може да бъде срока, след който вероятността за 
допълнително подобрение да не се очаква повече. Поне това се 
наблюдава в повечето изследвания на QоL [26].

Друг важен момент е групата, с която се извършва сравне-
нието. Терминът излекуване не е подходящ за тези хора още 
повече, ако те са в напреднала възраст. Подобрение в състоя-
нието може да се определи чрез КЖ. Тези пациенти са с хро-
нично заболяване и е неподходящо сравнението със съответна-
та здрава популация. Ако се сравняват неподходящи групи се 
получават сериозни промени в резултатите [27].

Ако говорим за интензивно лечение дългосрочното КЖСЗ 
трябва да бъде сравнено с това преди постъпване в ИО, за да се 
разграничи дали влошеното състояние е резултат от тежестта 
на основното заболяване, влошено състояние при приемане в 
ИО, възраст, пол или настъпили усложнения. Кой фактор ще 
окаже влияние е труден отговор и литературата окончателно 
не е убедителна по този въпрос [28]. Дългосрочният ефект  на 
различните променливи върху КЖСЗ е специфичен и може да 
бъде точно последствие от тежко критично заболяване [29].

Предишни проучвания подкрепят хипотезата, че премор-
биднато състояние на пациентите има голям ефект върху това 
след критичното състояние [30]. Установено е, че ако преди 
постъпването в ИО, КЖСЗ е ниско, то може да отразява здра-
вен проблем преди приемането, вместо да бъде функция на ин-
тензивно лечение [31].

В ретроспективни проучвания отклонението при допитва-
нето може да добави известна несигурност към резултатите от 
проучването, тъй като оценката се основава на спомените от 
престоя в интензивното отделение. Въпреки това, въпросникът 
SFHS и NHP, попълнен от пълномощници, може надеждно да 
оцени КЖСЗ на критично болни пациенти при приемане в ин-
тензивно отделение [32].

Приложение на понятието Качеството на Живот в клинич-
ната практика

Клиничното  приложение на въпросници след преживяване 
на критично състояние логично е свързано с възстановяването. 
Данните информират пациентите, близките и болногледачите 
за границите, до които може да достигне възстановяването 
след изписване от болницата и създава реалистични очаквания. 
Например болката, умората, трудностите със съня, депресията, 
ограничения в придвижването  и намалената социална актив-
ност са обичайни при непосредствения преход от тежките ус-
ловия на болнично възстановяване към домашна обстановка. 
Още повече, че в къс период от време усещането за КЖ е по-
влияно повече от физическите функции,   отколкото от емоции-
те[33]. Физическите възможности се  подобряват  като линейна 
функция  постоянно, докато менталния статус  се подобрява в 
началото, след което възстановяването се забавя[33-34]. Сни-
жението на очакваните  показатели  в хода на    възстановява-
не биха могли да информират за необходимост от последващи 
процедури  и кардиологични контроли.

Стандартните  благоприятни функционални изследвания, 
които не показват подобрение в  КЖ, биха подтикнали  към  
психологическа  оценка, определена от познатия вреден ефект 
на депресията  при КЖ  след критично състояние [33]. Паци-
ентите една година след напускане на болничното заведение 

имат големи различия по отношение на резултатите за КЖ. 
Това се дължи на няколко важни фактора: различия в дизайна 
на проучванията, инструментите за изследване на КЖСЗ, сро-
ка за проследяване и обема респондери. В зависимост от сте-
пента на възстановяване след тежкото заболяване те отговарят 
положително при подобрение  и дори при липса на съществена 
промяна.  Приемането на инвалидност е по принцип по-високо 
сред по-възрастните пациенти и тези с хронично-рецидивира-
щи заболявания, а ако имат и добър социален статус това  уле-
снява възприемането.

Заключение
Употребата на генерични и специфични въпросници за КЖ  

е обещаващ метод с много приложения  в клиничната практи-
ка на интензивните отделения след СХ. Най-важният въпрос 
за пациентите и близките е степента на независимост или 
възможността да се движат свободно. Липсата на стандартни 
правила за методологията изисква по-нататъшни изследвания, 
което да стане основа за оптимизиране на лечението. Опита 
натрупан в областта на КЖСЗ показва, че  валидността на из-
следването е висока, когато са спазени следните изисквания: 
достатъчно дълъг срок [1-5г], обхващане на максимален брой 
пациенти [>70%], употребата и на двата вида валидирани въ-
просници, наличие на данни за КЖ преди операцията.
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СЛуЧАй НА пАцИЕНТ С ОСТЪР кОРОНАРЕН СИНДРОМ (ОкС) 
В СпЕшНИЯ цЕНТЪР НА ВМА
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A CASE Of ApATIENTwITH AN ACuTE CORONARY SYNDROmE (ACS) 
AT THE EmERGENCY DEpARTmENT Of mmA

Grigorov, N. 1; Vaseva, V.2; Dimov, D.3; Manoilova, Y. 1; Grigorova, B.;
1Department of  Emergency medicine and abdominal surgery, Emergency unit; 2Department of Military Medicine; 3Department of 

Disaster medicine and toxicology; Military Medical Academy – Sofia;

цел: Да се покаже вероятната връзка между провеждана 
химиотерапия и увреждания на сърцето.Да се подчертае не-
обходимостта от последващи инструментални и биохимични 
кръвни изследвания в случай на пациент с налична клинична 
симптоматика на остър коронарен синдром (ОКС), при който в 
началото на оплакванията изследванията не показват отклоне-
ния от нормата.

Методи: Ретроспективен анализ.
Изводи:
1. Взимане под внимание на кардиотоксичните ефек-

ти на една провеждана химиотерапия и оценяване на всички 
рискови фактори и сърдечно-съдовия риск при всеки отделен 
пациент.

2. При пациенти с налична клинична симптоматика на 
ОКС нормалните резултати от първоначалните изследвания 
не бива да изключват диагнозата и следва да се повторят през 
следващите часове с оглед да се диагностицира и лекува паци-
ентът адекватно.

Форма: обзор
ключови думи: диагностично – лечебен процес, остър ко-

ронарен синдром (ОКС), биохимични сърдечни маркери, елек-
трокардиография, спешно отделение.

Aim: The aim of this clinical case report is to highlight the 
importance of further instrumental and biochemical examinations 
in case of a patient with clinical symptoms even when in the 
beginning these examinations show no abnormalities.

methods: Retrospective analysis is used.
Conclusions: 
1. It is essential to take into consideration the cardiotoxicity 

of chemiotherapy as well as to assess all risk factors and the 
cardiovascular risk by each patient.  

2. When it comes to patients with clinical constellation of 
ACS, normal results of examinations at the beginning should not 
exclude the diagnosis and should be repeated in the next hours in 
order to treat the patient adequately.

form: Survey
Key words: Diagnostic and therapeutic process, Acute 

coronary syndrome (ACS), biochemical cardiac markers, 
electrocardiography, Emergency department

ВМА разполага с един от най–натоварените спешни цен-
трове в София. В мирно време най–честите случаи на пациен-
ти, търсещи медицинска помощ в него, са случаите на:  остър 
коронарен синдром (ОКС), съчетани и политравми, най–вече 
след пътнотранспортно произшествие (ПТП) и височинна 
травма, хеморагии и хеморагичен шок, безсъзнателно състоя-
ние (кома), кардиогенен шок, анафилаксия. Екипите на Отде-
лението за Спешна медицинска помощ (СМП) участват в ди-
агностично – лечебния процес като терапевти. Представя се 
следният клиничен случай от практиката на спешния център:

На 09.03.2018г. в 15ч. в отделение „Спешна медицинска по-
мощ“ на ВМА постъпва 68-годишен пациент с клинична кар-
тина на остър коронарен синдром (ОКС) – тежест и болка зад 
гръдната кост и задух. Оплакванията на пациента са започнали 
около 3ч. предната нощ, като той е имал вегетативна симпто-
матика, гадене, повръщане и болка в епигастриума. Пациентът 
е опериран по повод на карцином на дебелото черво с изведе-
на илеостома през декември 2017 г. и провежда химиотерапия. 
Поради това той отлага търсенето на медицинска помощ до 15 

ч. на 09.03.2018г., тъй като свързва оплакванията си с провеж-
даната химиотерапия[1]. 

Страничните диспептични оплаквания при провеждана 
химиотерапия не бива да отклоняват вниманието на лекаря от 
реално съществуващ и развиващ се остър коронарен синдром. 
От друга страна е важно да се отбележи значителният ефект на 
химиотерапевтиците върху увреждането на сърдечно-съдовата 
система. Сърдечните и злокачествените заболявания са сред 
най-честите причини за смърт в развития свят. През послед-
ните години се забелязва все по-голямо съвпадение на двете 
болести при един и същ пациент. Сътрудничеството между 
кардиология и онкология е от жизнено важно значение за га-
рантиране, както на успешното и надеждно лечение, така и на 
продължителността и качеството на живот на пациента. Карди-
отоксичността е един от най-сериозните и нежелани странични 
ефекти на химиотерапията. Въпреки че много видове ракови 
заболявания могат да бъдат излекувани, сърдечните проблеми 
като страничен ефект, намаляват продължителността и ком-
форта на живот на някои пациенти. Не при всички пациенти, 
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лекувани с химиотерапевтици, се наблюдават сърдечно-съдови 
заболявания като нежелана реакция. Съществуват определени 
рискови фактори, допринасящи за това. Една група са факто-
рите, свързани с лечението: видове, дози и методи на прило-
жение на химиотерапия, дали е прилагана лъчетерапия преди 
или след това. Някои химиотерапевтични лекарства може да 
предизвикат конгестивна сърдечна недостатъчност (при 25% 
отпациентите), а други да предизвикат хипертония (при око-
ло 50% от пациентите). Най-честите сърдечни заболявания, 
които възникват по време на лечението или след това, са кон-
гестивна сърдечна недостатъчност, артериална хипертония, 
сърдечни аритмии, остър инфаркт на миокарда и перикардит. 
Втора група са факторите, свързани с пациента: възраст, на-
личие на сърдечно-съдови заболявания (например артериална 
хипертония,прекаран инфаркт на миокарда, сърдечна недос-
татъчност, миокардити, кардиомиопатии, ритъмно-проводни 
нарушения и др.) или наличие на рискови фактори за проява 
на такива(напр.дислипидемия, намалена двигателна активност, 
наднормено тегло, тютюнопушене, прием на орални хормонал-
ни контрацептиви и др.). Наличните сърдечно-съдови заболя-
вания на пациента трябва да се дефинират преди започване на 
лечението на злокачественото заболяване с оглед планирането 
и проследяването на лечението да бъдат направени в съответ-
ствие с вида и схемата на лекуване на сърдечната болест. Тези 
сложни взаимодействия между двете групи заболявания налага 
все по-тясно сътрудничество между специалностите онкология 
и кардиология, поради което в световен мащаб се наблюдава 
все по-голяма колаборация между тях и обучаване на специа-
листи по онкологична кардиология или кардиоонкология[7].   

В отделението „Спешна медицинска помощ“ на ВМА са 
снети анамнеза и статус на пациента. Обективно състояние: 
ДС – везикуларно дишане двустранно без хриповаходка. ССС 
– РСД. Ясни сърдечни тонове. Корем – мек, палпаторно небо-
лезнен. Илеостома. Крайници – без отоци. RR 150/90; 90/70 
Fr81 ЕКГ – синусов ритъм, вертикална позиция на сърцето.
ST-елевация до 1-2 mm във II, III, aVF. Взета е кръв за ПКК и 
биохимичен анализ: Левкоцити (WBC): 6.9 10^9/l ; Еритроцити 
(RBC): 4.33 10^12/l L ; Хемоглобин (HGB): 130.0 g/l ; Хема-
токрит (HCT): 0.388 l/l L ; MCV: 89.6 fl ; MCH: 30.0 pg ;MCHC: 
335.0 g/l ; RDW-CV: 15.8 % ; RDW-SD: 51.2 fl ; Тромбоцити 
(PLT): 330.010^9/l ; MPV: 8.5 fl ; PDW: 10.4 ; Гранулоцити 
(Gran) %: 59.9 % ; Лимфоцити (Lym) %: 25.2 % ; Моноцити 
(Mo) %: % ; Еозинофили %: % ; Базофили %:; MID%: 14.9 ; 
LUC%: % ; Гранулоцити (Gran) #: 4.2 10^9/l ; Лимфоцити #:1.7 
10^9/l ; Моноцити #: 10^9/l ; Еозинофили #: 10^9/l ; Базофили 
#: 10^9/l ; MID#: 1.0 ; LUC#: 10^9/l ; CH : ; CHCM: ; HDW: ; 
PCT: 0.28 ; IG #: ; IG %:; NRBC %: ; NRBC #: ; P-LCR: 15.6 
%.; Аланинаминотрансфераза (ALT) - 28.5U/L; Аспартата-
минотрансфераза (AST)-27.9U/l; Глюкоза– серум - 10.33 
mmol/l; Калий – серум - 4.8 mmol/l; Креатинин – серум - 137.0 
µmol/L; Креатинфосфокиназа (СК) – МВ - 18.0U/l; Креатин-
фосфокиназа (СК)-  серум - 58.0 U/l; Натрий – серум - 143.0 
mmol/l; С- реактивен протеин (CRP) - 20.9 mg/l; Тропонин – 
0.04 ng/ml. Въпреки изразената клинична симптоматика на 
пациента, първоначалните изследвания (проведени часове 
след началото на оплакванията) показват сърдечни маркери 
тропонин и креатинфосфокиназа-MB в границите на нормата. 
Проведена е електрокардиография (ЕКГ), която първоначал-
но  показва ST-елевация от само около 1-2 mm във II, III и aVF 
отвеждания. На пациента е назначена и проведена терапия с 
две впръсквания на изокет спрей под езика и 5000 Е хепарин 
i.v. Двадесет минути по-късно е проведена отново електрокар-
диография, на която ST-елевацията вече е 3 mm във II, III и 
aVF отвеждания. Пациентът е изпратен в болница „Пирогов“ 
за ангиография и по-нататъшно лечение. Впечатление правят 
както нормалните стойности на маркерите за сърдечна некроза 
тропонин и CK (MB) в продължение на около 6-7 часа след 
началото на оплакванията на пациента, така и много бързо за-

дълбочаващата се ST-елевация в ЕКГ в рамките на около 20 
минути

[1, 3].
Изводите от този клиничен случай обхващат няколко ас-

пекта. На първо място влизането в съображение на ефекта на 
една провеждана химиотерапия върху състоянието на сърдеч-
но-съдовата система, като задължително трябва да се вземат 
предвид всички рискови фактори при конкретния пациент. От 
друга страна трябва да се отбележи несъответствието между 
изразената клинична картина и нормалните стойности на сър-
дечните маркери дори и часове след появата на симптомите. 
Подчертава се необходимостта от проследяване на състояние-
то и повтарянето на изследванията с оглед да не се пропусне 
диагнозата остър коронарен синдром, за да може пациентът да 
се лекува адекватно. 
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