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Абстракт
Въпросът за професионалното изгаряне при медицинските 

специалисти в последните години добива все по-широко раз-
пространение. От една страна поради активните здравно-поли-
тически промени, от друга – поради персистиращите пробле-
ми, свързани с натовареността, текучеството, недостигът на ка-
дри, дефицити в заплащането и удовлетвореността от работата. 
Не се откриват в литературата актуални публикации по темата 
сред професионалната общност от медицински специалисти 
анестезиология и реанимация у нас, което прави проучването 
иновативно, актуално и необходимо.

Цел: Да се определи типа Burnout и се установят специ-
фики на личностното функциониране при лица, работещи  в 
клинични звена по анестезиология и интензивно лечение

Материал и методи: Проучването обхваща общо 102 лица, 
като от тях 72 лекари и медицински сестри работещи в клини-
ка и отделения по анестезиология и интензивно лечение и 30 
лекари и акушерки от АГ клиника към четири многопрофилни 
болници за активно лечение в Северна България. Използвани 
методики са MBI, Скала на Спилбъргър (STAI), Дългосрочна 
мотивация на индивидуално поведение и Отчужденост от ра-
ботата. 

Резултати: Проучването доказва наличие на Burnout, свър-
зан с професионалната дейност. Преобладава личностната над 
ситуативната тревожност. При половината от анкетираните 
отсъства отчужденост от работата. Над 80% са дългосрочно 
мотивирани, но наличието на редукция на личните постиже-
ния провокира поведенческите решения за достигане на дъл-
госрочните цели. 

Изводи: Изводите обобщават резултатите и статистически-
те анализи. Професионалното изгаряне се свързва с ефектите 
от действието на устойчиви стресори. Работещите в тези кли-
нични звена системно са пренатоварени, тревожно личностно 
реактивни, емоционално изтощени, по-скоро лоялни към рабо-
тата, отговорни и неотчуждени от професията.  

Ключови думи: анестезиолози, реаниматори, медицински 
специалисти, Burnout, психо-социални специфики

Abstract
The issue of occupational burning in medical professionals has 

become widespread in recent years. On the one hand, due to active 
health political changes, on the other - due to persistent problems 
related to workload, turnover, staff shortages, pay deficits and job 
satisfaction. Current publications on the topic in the professional 
community of medical specialists anesthesiology and resuscitation 
in Bulgaria are not found in the literature, which makes the study 
innovative, relevant and necessary.

Aim: To determine the type of Burnout and to determine the 
specifics of personal functioning in persons working in clinical 
units of anesthesiology and intensive care.

Material and Methods: Material and Methods: The study cov-
ers a total of 102 persons, of which 72 doctors and nurses working 
in clinics and departments of anesthesiology and intensive care and 
30 physicians and midwives AG clinic at four Hospital for Active 
Treatment in Northern Bulgaria. Methods used are MBI, Spielberg-
er Scale (STAI), Long-Term Motivation for Individual Behavior, 
and Alienation from Work.

Results: The study proves Burnout related to professional 
activity. Personality over situational anxiety prevails. Half of the 
respondents were absent from work. Over 80% are long-term mo-
tivated, but the presence of a reduction in personal achievement 
provokes behavioral decisions to achieve long-term goals.

Conclusions: The conclusions summarize the results and sta-
tistical analyzes. Occupational burning is associated with the ef-
fects of the action of persistent stressors. Those working in these 
clinical units are systematically overworked, anxiously personally 
reactive, emotionally exhausted, rather loyal to work, responsible 
and estranged from the profession.

Keywords: anesthesiologists, resuscitators, medical special-
ists, Burnout, psycho-social specifics

 

Въведение
Редица фактори оказват влияние върху личността и ка-

чеството на работата на медицинските специалисти, условно 
диференцирани в две групи: екзогенни и ендогенни. Използ-
вайки екологичния концептуален модел, екзогенните фактори 
се откриват в микро-, мезо-, макро- и хроносистемите. Към ен-

догенните фактори се причисляват биологични, поведенчески, 
психологически, емоционално-волеви, личностни, професио-
нално-трудови и пр. 

През последните десетилетия необходимостта психичното 
здраве да бъде включено сред най-важните приоритети на об-
щественото здраве получава все по-голямо признание в Европа 
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и света (1).  
В Националната здравна стратегия 2020 е посочено, че е 

висок делът на работещите в условия на стрес (ниска автоном-
ност, работа в условията на недостиг на време, сменна работа, 
удължен работен ден и др.), като на тези фактори не винаги се 
обръща нужното внимание (1). 

В Стратегията категорично се посочва, че една от основни-
те политики е развитието на човешкия капитал в системата на 
здравеопазването. Човешкият капитал изразява съвкупността 
от персоналните знания, умения, компетентности, способно-
сти, здравословно състояние и работоспособност, мотивация и 
трудово поведение (1). 

Психичното здраве на работещите в интензивните звена за 
лечение в болници с държавно участие на капитала е фокусен 
прицел по-скоро в теоретичен, нормативен и стратегически ас-
пект, отколкото в практически. Работата в тези структури дъл-
го време се явява синоним на „стандартното отношение към 
смъртта” (7). 

Сравнително отдавна и понастоящем в публичното прос-
транство активно се популяризира, обсъжда, дебатира темата 
за стреса, в частност – стреса на работното място, с което ин-
тереса (вкл. научен) бива насочен към психичнното явление 
Burnout. Особено за рискови професионални общности, чиито 
труд носи обществено-полезен резултат. Инициират се проуч-
вания основно в сферата на образованието и социалната поли-
тика, и спорадично – в сферата на здравеопазването (17).

Значимостта на професионалното изгаряне се свързва с 
негативни последствия в кариерното и квалификационното 
развитие, производителността, удовлетвореността, принад-
лежността и обвързаността с работата, както и с психичното и 
соматично здраве (2,3). Освен тях, и с: контрол и управление на 
времето, планиране на работата, справяне с конфликти, работ-
на организация, справяне с трудни ситуации (6), (10).

 Бърнаут е свързан с повишените нива на тревожност и де-
пресия, но не е идентичен с тях.

Върху психо-емоционалния статус на медицинските спе-
циалисти в звената за интензивни грижи влияние оказват фак-
тори като: проследяване на пациенти с потенциален екзитус, 
провеждане на спасителни мероприятия, смърт на болен, во-
дене на разговор с близките на пациент в критично състояние, 
рязко влошаване състоянието на пациент, физическа умора, 
крясъци, стенания, жалби, необходимост от вземане на спешни 
решения, нозокомиални инфекции, дефицит на персонала, из-
вънредния труд, честа превключваемост от една патология към 
друга (4), (5), (13).

 Bajaj и кол. се позовават на проучване от Embriaco и кол., 
което показва, че 46,5% от 959 специалисти в интензивно лече-
ние, интервюирани за един ден, са били носители на професио-
нално изгаряне висока степен. (7) 

Сред контент-анализ на общо 182 проучвания с инвентара 
MBI,  Rotenstein, L.S., M. Torre и кол. , идентифицират съобще-
ния за разпространение на общо изгаряне при 67,0%, 72,0%съ-
общения за разпространението на емоционалното изтощение, 
68,1% (124)- за разпространението на деперсонализация и 
63,2% съобщения за разпространение на притъпено  чувство за 
лични постижения сред медицински специалисти. (14), (122), 
(131), (115).       

Проведено проучване за изясняване на удовлетвореността 
от работа, удовлетвореността от живота и изгаряне при 193 
френски анестезиолози от осем френски държавни болници 
показва ниски нива на емоционално изтощение и деперсонали-
зация, но високи нива на редуцирани постижения. Резултатите 
показват разлики според професионалния статус – лекарите 
анестезиолози съобщават за по-високи нива на деперсонали-
зация и редуцирани постижения, в сравнение с  медицинските 
анестезиологични сестри и младите анестезиолози, които имат 
по-високо ниво на емоционално изтощение (8). 

Makara-Studzińska M. и кол. доказват, че лицата с висока 

самооценка са по-издръжливи на стрес от тези с ниска (11). 
Не са единици научните публикации, насочени към търсене 

на подходи за засилване на личния потенциал и изграждане на 
работещи стратегии за отговор на хроницифициращите стресо-
ри от работната среда (9), (16).

 Една от стъпките е тренинг за развитие на умения за реша-
ване на проблеми, което контекстно има отношение към  пови-
шаване на чувството за самоефективност.

Други проучвания (2013г.) са  насочени към изследване 
влиянието на организационното лидерство върху Burnout  при 
лекарите, при което взимат участие 2813 медици. Предмет на 
изследването е връзката между лидерските качества и профе-
сионалното изчерпване. От анкетираните се изисква да оценят 
лидерските качетва на своя ръководител по 12 направления, 
като всяка положителна оценка намалява риска от възникване 
на професионалния Burnout и повишава степента на удовлет-
вореност от собствената работа. Независимо от това, дори в 
работна среда с висока удовлетвореност, 40% от лекарите отбе-
лязват симптоми на психическо изгаряне. (15) 

С усъвършенстване на технологиите, интегрирането на 
иновативни методи на овладяване и лечение на болния, раз-
ширяването на научно-концептуалния подход с фокус към 
пациента, към неговите особености и потребности, към ефек-
тивното общуване в клинична среда, към високите стандарти 
и качество на работата, се промени и функционалната роля на 
медицинския специалист. 

Как медицинските специалисти функционират успешно 
при наличие на Burnout и кои са спецификите на личността, 
които обезпечават професионалната ефективност, са едни от 
въпросите, чиито отговори бяха потърсени при анализа на ре-
зултатите.

Материали и методи
Проведено е анонимно анкетно проучване сред медицин-

ски служители от четири многопрофилни болници за активно 
лечение в Северна България, локализирани в два областни и 
два общински центрове.  

Обхванати са общо 102 лица, като от тях 72 лекари и ме-
дицински сестри, работещи в клиника и отделения по анесте-
зиология и интензивно лечение и 30 лекари и акушерки от АГ 
клиника. Спазени са всички принципи и изисквания за провеж-
дане на проучването.

Представените резултати и анализите към тях са основани 
на използвани валидизирани и адаптирани пет методични ин-
струмента, както и демографски характеристики. Данните на 
70 лица (КАИЛ и АГ) са получени от проучване по научно-из-
следователски проект към МУ-Плевен (12/2015). 

Материалът не е публикуван в други научни издания.
MBI (Maslach Burnout Inventory – Human, Services Survey 

for Medical Personnel -  MP) е инструмент за установяване на-
личието на Burnout, предназначен за медицински служители, 
представен от 22 айтема чрез три дименсии: емоционално 
изтощение, деперсонализация и редукция на личните пости-
жения. Всеки от трите скали се представя в три нива – ниско, 
средно и високо (12). 

Самооценъчната скала на Спилбъргър (STAI- State-Trait 
Anxiety Inventory) съдържа 40 твърдения, 20 от които са пред-
назначени за оценка равнището на ситуативната тревожност и 
20 – за оценка равнището на личностната тревожност. За всеки 
въпрос са възможни четири варианта на отговор – Ликертов 
тип. 

Методиката за оценка на дългосрочната мотивация на ин-
дивидуалното поведение (α Кронбах=0.78) съдържа 10 двойки 
твърдения с общо 7 вариации на скалата за оценка.

Методиката за оценка на отчуждението от работата съ-
държа 10 твърдения, всяко от които се оценява по 7-степенна 
скала, с обособени три равнища: отсъствие, натрупващо се и 
наличие на отчуждение от работата (α Кронбах=0.84).
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Проучването включва социо-демографски данни като пол, 
възраст, семейно положение, трудов стаж, специалност, кли-
нично звено, честота на извънредния труд, при строго спазване 
на принципа за конфиденциалност и доброволност на участи-
ето.

Резултати
Разпределение по професионален статус на общо 72 анке-

тирани в двете клинични звена КАИЛ и ОАИЛ е както следва: 
22 (31%) са лекари и 50 (69%) са медицински сестри. От АГ 
клиника са анкетирани общо 19 (63%) акушерки и 11 (37%) 
лекари. Техните резултати по методики са използвани за из-
вършване на сравнителен анализ.

Разпределението по честота на давания извънреден труд в 
звената по анестезиология и интензивно лечение е идентич-
но при четирите болници (фиг.1): общо 54 (75%) дават често 
(14/26%), много често (27/50%) и винаги (13/25%). Сред ме-
дицинските служители от АГ клиника извънредният труд се 
полага често (12/54%), много често (6/24%) и винаги (5/22%) - 
общо 22 (73%) анкетирани. Данните показват, че работещите в 
клиничните звена по анестезиология и интензивно лечение са 
системно натоварени с даване на извънредни дежурства.

Фиг.1. Разпределение по честота на извънреден труд 
(в брой)

Резултатите от методиката MBI обхващат 102 медицински 
лица, като е потърсено сравнение между здравните специали-
сти от звената по анестезиология и интензивно лечение и тези, 
работещи в АГ клиника (фиг.2, 3, 4; табл.1). 

Средните и високи нива на емоционално изтощение сви-
детелстват, че лицата, попаднали в тези групи демонстрират 
емоционална неангажираност, несъпричастност, емоционална 
откъснатост по отношение на околните, пациентите и близките 
им. Работата не се възприема през емоциите, не въздейства и 
не носи удовлетворение (фиг.2).

Лицата с високи нива по скалата емоционално изтощение 
ще са склонни към отказ при неуспех, проблеми със самоор-
ганизацията, самоуважението, уравновесеността, удовлетворе-
ността от работата и живота (5).

 При анкетираните служители от клиниката по АГ натруп-
ванията са в ниските и средни нива, подобно резултатите на 
работещите в трите ОАИЛ.

И за трите наблюдавани групи резултатите по скала „депер-
сонализация” са кумулирани в ниските и средни нива (фиг.3). 
Средните нива предполагат, че съществува потенциален риск 
към преминаване във високите. При високите нива лекувания 
се възприема единствено като обект на манипулации и лечение. 
Работата с хора е безинтересна, не носи удовлетворение, не се 
възприема като социална ценност. 

Фиг. 2. MBI - Емоционално изтощение по  клинични 
звена и нива (в брой)

Фиг. 3. MBI - Деперсонализация по клинични звена 
и нива (в брой)                      

При скалата „редукция на личните постижения” резултати-
те на анкетираните от КАИЛ и ОАИЛ бележат натрупвания в 
средните и високите нива – валидно за 63 лица (88%). Общо 31 
(43%) попадат в средните и 32 (44%) във високите нива. Уста-
новява се професионално изгаряне (Burnout) при двете групи 
здравни специалисти (фиг.4).

Фиг. 4. MBI – Редукция на личните постижения по 
клинични звена и нива (в брой)
Таблица 1 представя резултатите по клинични звена, скали 

и нива в брой и относителни дялове.

Табл. №1. Сравнение на резултатите от MBI (HSS - MP)
КАИЛ ОАИЛ АГ

скали нива брой % брой % брой %

Емоционално 
изтощение

ниско 6 14 15 47 14 47
средно 18 45 10 31 12 40
високо 16 41 7 22 4 13

Деперсонализация
ниско 18 45 13 41 13 43
средно 15 38 14 44 14 47
високо 7 17 5 15 3 10

Редукция на 
личните 
постижения

ниско 6 14 3 9 7 23
средно 17 43 14 44 11 37
високо 17 43 15 47 12 40

Таблица 2 представя разпределението на резултатите от те-
ста за отчуждение от работата. Явлението не се отчита при 42 
(58%), натрупващо се е при 22 (31%) и е налично при 8 (11%) 
от здравните специалисти от КАИЛ и ОАИЛ.

Табл. №2. Разпределение на резултатите от теста за 
отчуждение от работата

Frequency Percent
липсва 42 58,3
натрупващо се 22 30,6
наличие 8 11,1
Total 72 100,0

Резултатите от теста за дългосрочната мотивация на инди-
видуалното поведение, представени в таблица 3, показват, че 
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13 (18%) от анкетираните са с ниска мотивация, 44 (61%) са със 
средна и 15 (21%) са с висока мотивация. Дългосрочните цели 
се свързват с генерализираните очаквания и имат компенсатор-
на функция при снижаване на мотивацията за труд. Дългосроч-
ната професионална перспектива може да бъде разглеждана 
като и като стратегия за откъсване от действителността..

Табл. №3. Разпределение на резултатите от теста за 
дългосрочна мотивация

Frequency Percent

ниска 13 18,1
средна 44 61,1
висока 15 20,8
Total 72 100,0

Резултатите от методиката на Спилбъргър се отнасят до 32 
медицински специалисти от ОАИЛ, трудово заети в три МБАЛ 
(табл.4 и 5). Ситуативната тревожност се свързва с конкретни 
ситуации, отношения, събития, което я прави индивидуално 
различна по време, интензитет и дълбочина. 10 (31%) от ан-
кетираните имат ниско равнище, а 15 (47%) – средно. Едва 7 
(22%) са високо реактивни по отношение на трудовата дина-
мика (табл. 4). Попадналите в средния диапазон спорадично 
екстраполират състояния на неувереност, безпокойство, неси-
гурност, загриженост или нервност.

Табл. №4. Тест STAI - ситуативна тревожност

Frequency Percent
Valid

Percent
Cumulative

Percent

Valid

ниско равнище 10 31,3 31,3 31,3

средно равнище 15 46,9 46,9 78,1
високо равнище 7 21,9 21,9 100,0
Total 32 100,0 100,0

Личностната тревожност е сравнително устойчива харак-
теристика на личността и е израз на предразположеността към 
тревожно възприемане на широк спектър ситуации и отноше-
ния, отразено в поведението и реакциите. За разлика от пър-
вия тип, този тип тревожност персистира в професионалната 
и жизнената сфера, особено в случаите, при които отношения, 
ситуации и реакции се възприемат като опасност за  престижа, 
самооценката и самоуважението. Различни причини могат да 
доведат до тревожността, но при всички случаи ефектите от 
нея саботират в ефективността и качеството на професионал-
ната дейност. В средно равнище са регистрирани 23 (72%) от 
случаите, във високо -7 (22%) (табл.5).

По литературни данни, системната тревожност често от-
ключва депресивна симптоматика, която, свързана с професио-
налната дейност в интензивна и рискова среда, отключва емо-
ционално изгаряне като средство за психологическа защита.

Табл. №5. Тест STAI - личностна тревожност

Frequency Percent
Valid 

Percent
Cumulative 

Percent

Valid

ниско равнище 2 6,3 6,3 6,3

средно 
равнище 23 71,9 71,9 78,1

високо 
равнище 7 21,9 21,9 100,0

Total 32 100,0 100,0

При статистическата обработка (Spearman Rank 
Correlations) на данните за 72 медицински специалисти, рабо-
тещи в КАИЛ и ОАИЛ се установи:

Съществува статистически значима връзка между показа-

телите по скали „емоционално изтощение” и „деперсонализа-
ция” (r=.34, p=0.03), „емоционално изтощение” и “редукция на 
личните постижения” (r=.34, p=0.03), „деперсонализация” и 
“редукция на личните постижения” (r=.33, p=0.04).

Дългосрочната мотивация е в отрицателна сигнификативна 
връзка с емоционалното изтощение (r=-.22, p=0.1) и редукция 
на личните постижения (r=-.31, p=0.05). Няма статистически 
значима връзка с деперсонализацията. Така лицата, които по-
падат в средните и високите нива на емоционалното и профе-
сионалното прегаряне, ще имат ниска или отсъстваща инициа-
тива за поставянето на дългосрочни цели. Което от своя страна 
ги прави ориентирани към цели, непосредствено свързани с 
ежедневната работа и с житейската събитийност.

Дългосрочната мотивация е в статистическа зависимост от 
отчуждеността от работата (r=.46, p=0.003), т.е. мотивиранос-
тта за постигане на дългосрочни цели се явява като компенса-
торна на наличната отчужденост от работата.

Редукцията на личните постижения се повлиява от често-
тата на извънредния труд (r=.22, p=0.1). С повишаване на въз-
растта се регистрира по-висока честота на извънредния труд 
(r=.37, p=0.01).

Деперсонализацията и отчуждеността от работата са в 
положителна статистическа връзка (r=.46, p=0.004). Отчуж-
деността от работата покачва нивата на регукция на личните 
постижения (r=.28, p=0.05) – води до професионално изгаряне.

Изводи
	 Всяка една от скалите от методиката MBI е положи-

телно корелира с останалите, което предполага, че здравните 
специалисти, които имат налице емоционално изгаряне и де-
персонализация са предразположени или вече имат професио-
нално изгаряне. 
	 Получените резултати показват ефектите от действи-

ето на устойчиви стресори, водещи до дистрес – предходното 
състояние преди възникването на емоционално или професио-
нално изгаряне. 
	 В сравнение с резултатите от методиката при друга 

група здравни специалисти (от АГ клиника), които имат ниски 
и средни нива на професионално изгаряне, работещите в кли-
никата и три отделения по анестезиология и интензивно лече-
ние показват средни и високи нива на Burnout. 
	 С нарастване на възрастта се увеличава риска от 

Burnout и нараства трудовата натовареност.
	 Здравните специалисти, работещи в КАИЛ и ОАИЛ 

дават често, много често и винаги извънреден труд. Увеличе-
ната честотата води при някои здравни служители до Burnout. 
	 82% от анкетираните лица са със средна и висока 

дългосрочна мотивация, което показва тенденция към генера-
лизиране на бъдещи цели и очаквания. В известен смисъл дъл-
госрочната проекция може да се разглежда като защитен меха-
низъм срещу настоящите професионални трудности и трудови 
проблеми. 
	 При 58% от лекарите и медицинските сестри от зве-

ната по анестезиология и интензивно лечение от липсва отчуж-
деност от работата, но при 42% тя е в процес на генерализация 
или вече е налице. 
	 Здравните специалисти от интензивните звена демон-

стрират в различен диапазон – от средна към висока личностна 
тревожност (93%) валидно за  72% и по-слабо изразена ситу-
ативна тревожност. Личностната тревожност бива демонстри-
рана по отношение на широк кръг и разнообразни по вид ситу-
ации и отношения, възприемани като негативни индикатори за 
оценка на персоналния престиж и компетенции.

 
Заключение
За лекарите – анестезиолози и реаниматори и здравните 

специалисти от звената по анестезиология и интензивно лече-
ние Burnout синдрома се явява резултат от системното дейст-
вие на редица стресори (обективно съществуващи и субектив-
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но възприемани като заплаха, натиск или дразнители) (18). Тъй 
като не се доказва статистическа зависимост на резултатите от 
пола, семейния и професионален статус, трудовия стаж, при-
емаме, че стресорите по-скоро са свързани с икономически, 
социални, психологически и организационни проблеми, които 
на екстернално ниво дестабилизират самоконтрола, самоефек-
тивността, самоактуализацията и мотивацията за кариерно 
развитие, валидно за голяма част от анкетираните. Наличието 
на професионално изгаряне, личностна тревожност и умерена 
към висока дългосрочна мотивация кореспондират с отсъстви-
ето на отчужденост от работата, което може да даде обяснение 
за устойчивото отношение към избора на професия и отстоява-
нето на професионалните позиции, приети вече като компонен-
ти на ценностната система. 

Обобщените специфики на личностното функциониране 
при разглежданата група лица поставя въпроса за адекватност-
та на стратегиите – отговор на предикторите за възникване на 
Burnout, въпроса за навременната идентификация на пробле-
мите, въпроса за персоналната и екипна превенция и рехаби-
литация. 
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ЗАВИСИМОСТ МЕЖДУ ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТТА НА ПРЕСТОЯ В СПЕШНО 
ОТДЕЛЕНИЕ И ПРЕЖИВЯЕМОСТТА НА ПАЦИЕНТИТЕ 

С БЕЛОДРОБЕН ТРОМБЕМБОЛИЗЪМ 

П. Стефановски
УМБАЛ –Плевен, Клиника Анестезиология и интензивно лечение

CORRELATION BETWEEN DURATION OF ER STAY AND SURVIVABILITY OF 
PATIENTS WITH PULMONARY EMBOLISM

P. Stefanovski
UMBAL Pleven, Department of Anesthesiology and Intensive Care

Резюме. 
Едно от най-важните нещата в Спешно отделение е период-

ът на „златния час“ –времето, през което може да бъде спасен 
човешкия живот.Ние си поставихме за цел да установим има 
ли връзка между продължителността на престоя на болните 
с Белодробен тромбемболизъм ( БТЕ) в Спешно отделение и 
преживяемостта им. За изпълнение на тази цел проведохме 5 
годишно ретроспективно проучване, при което използвахме 
данните от амбулаторните листове, история на заболяването,  
аутопсионните протоколи и информационната система на ле-
чебното заведение. Данните бяха обработени статистически 
с методите на корелационния анализ и проверка на хипотези 
на параметрични и непараметрични показатели. Установихме 
следното : продължителният престой на пациентите с БТЕ в 
Спешно отделение води категорично до по-голяма смъртност 
и съответно от липса на ефект от лечението. Наложително е 
цялостно преразглеждане на вътреболничната политика за 
консултации, както и алгоритмите за поведение при БТЕ с цел 
намаляване престоя на пациентите в „Спешно отделение“ и 
възможно най-бързото приемане на пациентите  в болницата и 
започването на дефинитивната терапия. 

Ключови думи : БТЕ, престой в Спешно отделение, смърт-
ност, преживяемост

Summary. One of the most important things in the ER is the 
period of the “golden hour” – the period of time, during which you 
can save a human life. We are aiming to find out whether there’s 
a connection between duration of stay of patients with PE in the 
ER and their survivability. To achieve that goal we conducted a 
retrospective study, covering a 5-year period, using information 
from ambulatory sheets, case-history, results from autopsies and 
the information system of the hospital. The data was processed 
statistically with the methods of correlation  analysis, as well as 
testing of hypotheses of parametric and nonparametric indicators. 
We discovered the following: the prolonged stay of patients with PE 
in the ER definitely leads to increased mortality and respectively to 
lack of effect of the therapy. A complete review of the hospital rules 
for consults is necessary, as well as of the behavioural algorithms 
for PE, aiming for the reduction of stay in the ER, immediate 
admittance of patients to the hospital and beginning definitive 
therapy.

Keywords: PE, stay in the Emergency room, mortality, survival

Увод. 
Белодробният тромбемболизъм ( БТЕ) представлява оклу-

зия на артериалното русло на белодробното кръвообращение ( 
ствол, дясна или лява белодробна артерия и/или техни клоно-
ве) от  тромб с различен калибър, които се образуват във вените 
на големия кръг на кръвообращението ( тромбоза на дълбоките 
вени (ДВТ)  – долните крайници, илео-кавалния сегмент, таза, 
системата на долната куха вена ) , рядко – от басейна на горна-
та куха вена, и най-рядко от дясното предсърдие или дясната 
камера на сърцето.

Запушването на малкия кръг на кръвообращението от ме-
ханична пречка  особено на ствола води до рязко ограничение 
на кръвотока в белите дробове, като заболяването може да про-
тича мълниеносно и да доведе до смърт, а може да продължава 
дни, месеци и дори години, като има неспецифична клинична 
картина ( признаци на „остро“ или „хронично белодробно сър-
це“  , неопределена гръдна болка, хипотния със синкоп и др.) 
или да протича безсимптомно ( при поражение на белодробни-
те артерии с или среден калибър. 

В различни изследвания, проведени в Европа и САЩ чес-

тотата на венозен тромбемболизъм, стандартизирани по въз-
раст и пол , е от 71 до 117 случая на 100 000 души. [5]and recurs 
frequently. VTE is a complex (multifactorial Във Франция с ди-
агноза БТЕ ежегодно се хоспитализират 100 000 души [1], в 
Англия и Шотландия – 65000 [11], а в Италия 60000 души [9]
diagnosis and treatment, pulmonary embolism (PE всяка година. В 
САЩ, само сред средите на бялото население хоспитализации-
те от БТЕ са 250000 болни [10], а честотата на всички епизоди 
на БТЕ ( първични, рецидиви, фатални и нефатални случаи ) 
в САЩ надвишават 900 000 годишно [5]and recurs frequently. 
VTE is a complex (multifactorial .В Русия, по данни на Минис-
терство на здравеопазването са регистрирани 240 000 случая 
на хоспитализации от ДВТ и 100 000 на БТЕ.[14]Съществено 
влияние върху разпространението на БТЕ оказват фактори като 
етнос, възраст, пол , рискови фактори. По данни на изследова-
телите на проучването ICOPER [3] общата смъртност в течение 
на 3 месеца сред всички случаи от БТЕ е 17,4 %.[3]Значимост-
та на проблема се илюстрира с резултатите на няколко големи 
мултицентрови проучвания[4,6,11,12], които показват, че БТЕ 
е  основна причина за смъртта [2] или има важно участие в та-
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натогнезата на хоспитализирани болни при на 15 %, като този 
показател е постоянен вече в течение на над 40 години ! [5]and 
recurs frequently. VTE is a complex (multifactorial За същия този 
период честотата на точното диагностициране на БТЕ приживе 
също не се променя – 30 %. [15]

В спешната медицина отдавна е дефинирано и въведено 
понятието „златен час“[8] – времето, през което след получа-
ването на инцидента е възможно и най-ефективно оказването 
на помощ на пациента и приложеното лечение с най-висока ве-
роятност би предотвратило смъртта. [8]Може би най-доброто 
определение на „златния час“ е дал травматологът Р.А.Коули , 
който е работил по времето на Първата световна война като во-
енен хирург и главен лекар на военната травматология в меди-
цинския център на университета в Балтимор, щата Мериленд. 
Днес учебното заведение с гордост цитира думите на Коули  : 
„ Между живота и смъртта има един златен час. Ако вие сте 
тежко ранен , имате не повече от 60 минути за да обивеете.
Разбира се, не е задължително да умрете след час, това може да 
ви се случи след три дни или след две седмици, но независимо 
от това във вашето тяло за този период вече се е случило нещо 
непроправимо „[7]

Според Кенет Ууд  и сътрудници около 30 % от всички слу-
чаи от БТЕ в спешните отделения умират в рамките на първия 
час след инцидента. [13] 

Фиг.1  Смъртност от БТЕ ( по Wood KE. Major 
pulmonary embolism: review of a pathophysiologic approach
to the golden hour of hemodynamically significant pulmonary
 embolism., Chest 121 (2002) - [13] ) 

В настоящето проучване ние си поставихме за цел да про-
верим има ли зависимост между продължителността на прес-
тоя на пациента в Спешно отделение ( СО, СПО) и преживяе-
моста на пациентите с БТЕ.

 Изследването на зависимостта между продължител-
ността на престоя в СПО и преживяемостта на пациентите про-
тича при следната последователност:

•	 Анализ на разпределението на починалите пациенти 

според продължителността на престоя в СПО;
•	 Анализ на разпределението на починалите пациенти 

в рамките на първия час от престоя в СПО;
•	 Анализ на разпределението на живите пациенти спо-

ред продължителността на престоя в СПО;
•	 Анализ на разпределението на живите пациенти в 

рамките на първия час от престоя в СПО;
•	 Анализ на зависимостта между продължителността 

на престоя в СПО и изхода от лечението /преживяемостта на 
пациентите /посредством хи-квадрат метода и корелационните 
коефициенти на взаимна свързаност.

Анализ на разпределението на починалите пациенти спо-
ред продължителността на престоя в СПО

Разпределението на починалите пациенти според продъл-
жителността на престоя в СПО е представено на фиг. 1., от 
която ясно се вижда, че 54,5% от починалите пациенти са с 
престой в СПО до 1 час. Средното време за престой на пациен-
тите, които са починали в отделението е 1:41 часа, а вариацията 
в продължителността на престоя е 0,085 часа. Коефициентът 
на вариация е 121,55%, а това означава че различията между 
продължителността на престоя на отделните пациенти и сред-
ната продължителност на престоя са значителни. От фигурата 
ясно се вижда, че броят на починалите пациенти в рамките на  
първия час от приемането в СПО е най-висок, от което след-
ва, че той е най-рисков, защото пациентите биват докарани в 
тежко общо състояние и времето не стига за осъществяване на 
всички необходими диагностични процедури. С увеличаване 
на продължителността на престоя броят на починалите паци-
енти намалява. Такъв вид емпирично разпределение, при кое-
то най-голям брой случаи се съдържат в първия интервал, в 
статистическата теория е известно като L- разпределение. При 
него средната аритметична, модата и медианата се намират в 
първата интервална група, поради което не е удачно измерване 
на асиметрия и ексцес. 

Фиг. 2. Разпределение на починалите пациенти 
според продължителността на престоя в часове

Посочените особености на полученото емпирично разпре-
деление са в основата на допълнителното анализиране на раз-
пределението на починалите пациенти в първия час от престоя 
им в СПО. От представеното на фиг. 2. разпределение ясно се 
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вижда, че по време на първия час от престоя в отделението най-
голям е броят на починалите пациенти до 30 минути от прие-
мането им – 18 от 24 починали пациенти (75%) през първия час 
на престоя в СПО. От анализа на разпределението на почина-
лите пациенти в първия час от престоя са получени следните 
резултати: средната продължителност на престоя е 0:26 часа, 
стандартно отклонение 0:007 часа и коефициент на вариация 
39,75%.

Фиг .3. Разпределение на починалите пациенти 
в първия час от престоя

Графичният образ на това разпределение показва, че раз-
пределението на починалите пациенти в първия час на престоя 
е умерено асиметрично със слабо изразена дясна положителна 
асиметрия – моментният коефициент на асиметрия е 0,1342. 
При нормалното (симетрично) разпределение коефициентът на 
асиметрия е равен на 0, а когато е от 0 до 0,3 е умерено асиме-
трично.

Анализ на разпределението на живите пациенти според 
продължителността на престоя в СПО

Разпределението на живите пациенти според продължител-
ността на престоя в СПО е представено на фиг. 3., от която ясно 
се вижда, че 28% от живите пациенти са с престой в СПО до 
1 час. Средната продължителност на престоя на пациентите, 
за които лечението е успешно и са изписани, е 4:08 часа, а ва-
риацията в продължителността на престоя е 0:56 часа. Коефи-
циентът на вариация е 324,22%, а това означава че различията 
между продължителността на престоя на отделните пациенти 
и средната продължителност на престоя са много големи. На 
фигура 3 ясно се вижда, че броят на живите пациенти с про-
дължителност на престоя в СПО до 1 час е най-висок, от което 
следва, че той е най-важен за успешния изход от лечението, 
защото краткият престой след поставяне на диагнозата БТЕ 
води до бърза хоспитализация и започване на дефинитивното 
лечение . Колкото повече се забавя започването на специфич-
ното лечение, толкова повече намаляват шансовете на паци-
ента да преживее. Като цяло данните показват, че най-много 
пациенти – 122 бр. или 61% от всички живи пациенти с БТЕ, 
са с продължителност на престоя между един и три часа. Броят 
на пациентите намалява с увеличаване на продължителността 
на престоя. Отново е налице емпирично разпределение, което 
по форма е най-близко до L- разпределението, при което най-
голям брой случаи се съдържат в първата интервална група 
и постепенно намаляват. При това разпределение модата е в 

първата интервална група (до 1 час), медианата в третата ин-
тервална групата (над 2 до 3 часа), а средната аритметична в 
петата интервална група (над 4 до 5 часа). 

Фиг. 4. Разпределение на живите пациенти според 
продължителността на престоя

От извършения анализ на емпирично разпределение на 
броя на живите пациенти според продължителността на прес-
тоя се стигна до извода, че познавателната същност на анализа 
и неговата практическа полезност ще се повиши, ако допъл-
нително се изследва разпределението на живите пациенти по 
интервални групи за групата на пациентите с продължителност 
на престоя до 1 час. От емпиричното разпределение, предста-
вено на фиг. 4. се вижда, че с продължителност на престоя до 1 
час са 56 пациенти, като най-голям е броят на живите пациен-
ти с продължителност на престоя до 25 минути от приемането 
им – 38 от 56 живи пациенти (67,9%) с продължителност на 
престоя в СПО до 1 час. Получени са следните резултати от 
анализа на емпиричното разпределение: средна продължител-
ност на престоя е 0:22 часа, стандартно отклонение 0:010 часа 
и коефициент на вариация 63,5%. 

Фиг.5. Разпределение на живите пациенти по 
интервални групи за продължителност 
на престоя до 1 час
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Фиг. 4. Разпределение на живите пациенти според продължителността на 
престоя

От извършения анализ на емпирично разпределение на броя на живите 
пациенти според продължителността на престоя се стигна до извода, че 
познавателната същност на анализа и неговата практическа полезност ще се 
повиши, ако допълнително се изследва разпределението на живите пациенти
по интервални групи за групата на пациентите с продължителност на престоя 
до 1 час. От емпиричното разпределение, представено на фиг. 4. се вижда, че 
с продължителност на престоя до 1 час са 56 пациенти, като най-голям е 
броят на живите пациенти с продължителност на престоя до 25 минути от 
приемането им – 38 от 56 живи пациенти (67,9%) с продължителност на 
престоя в СПО до 1 час. Получени са следните резултати от анализа на 
емпиричното разпределение: средна продължителност на престоя е 0:22 часа, 
стандартно отклонение 0:010 часа и коефициент на вариация 63,5%. 
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продължителност на престоя до 1 час
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Фиг.3. Разпределение на починалите пациенти в първия час от престоя

Графичният образ на това разпределение показва, че разпределението 
на починалите пациенти в първия час на престоя е умерено асиметрично със 
слабо изразена дясна положителна асиметрия – моментният коефициент на 
асиметрия е 0,1342. При нормалното (симетрично) разпределение 
коефициентът на асиметрия е равен на 0, а когато е от 0 до 0,3 е умерено 
асиметрично.

Анализ на разпределението на живите пациенти според 
продължителността на престоя в СПО
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престоя на пациентите, за които лечението е успешно и са изписани, е 4:08
часа, а вариацията в продължителността на престоя е 0:56 часа. 
Коефициентът на вариация е 324,22%, а това означава че различията между 
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Представеното на фиг. 4 емпирично разпределение на жи-
вите пациенти с продължителност на престоя до 1 час може да 
бъде определено като асиметрично - моментният коефициент 
на асиметрия е 0,3103 и показва, че е налице изтегляне на дяс-
ното рамо на кривата на разпределението, т. е. налице е умере-
на дясна (положителна) асиметрия.

Анализ на зависимостта между продължителността на 
престоя в СПО и изхода от лечението /преживяемостта на па-
циентите/

В дисертацията е изследвана връзката между продължи-
телността на престоя в СПО и изхода от лечението /преживяе-
мостта на пациентите/. Признакът фактор е продължителнос-
тта на престоя в СПО, представен с девет групи, а признакът 
резултат е изхода от лечението или преживяемостта на пациен-
тите, представена в две групи „Живи пациенти ” и „Починали 
пациенти”. В таблица 1 е представено разпределение на паци-
ентите според използвания метод за анестезия и наличието на 
усложнения. Разпределението на пациентите според продъл-
жителността на престоя и преживяемостта им е представена 
в таблица 1.

Таблица 1
Разпределение на пациентите според 
продължителността на престоя и преживяемостта

Преживяемост

Продължителност на 
предстоя (часа)

Починали пациенти 
(бр.)

Живи 
пациенти(бр.)

          до 1 24 56

над 1 до 2 9 33

над 2 до 3 4 33

над 3 до 4 1 23

над 4 до 5 2 11

над 5 до 6 1 11

над 6 до 7 0 8

над 7 до 8 2 2

над 8 до 9 1 4

44 181

Стойността на 2χ за изследваната връзка е 19,12656. Кое-

фициентът на Крамер е 28590,V = . По скалата на корелацион-
ните коефициенти тази стойност показва наличие на умерена 
корелационна зависимост между продължителността на прес-
тоя в СПО и изхода от лечението /преживяемостта на пациен-
тите/. Когато се изследва връзка, при която има различен брой 
определения по фактора и резултата коефициентите на взаимна 
свързаност на Крамер, Чупров и Пирсън никога не достигат до 
1, което още веднъж подчертава силата и значимостта на из-
следваната връзка, а именно, че продължителността на престоя 
в СПО има важно, определящо значение за изхода от лечението 
/преживяемостта на пациентите/.  Коефициентът на Чу-
пров 16510,K =  показва наличие на слаба до умерена корела-
ционна зависимост между между продължителността на прес-

тоя в СПО и изхода от лечението /преживяемостта на 
пациентите/.

 Коефициентът на Пирсън 27490,C =  показва наличие 
на умерена корелационна зависимост между между продължи-
телността на престоя в СПО и изхода от лечението /преживяе-
мостта на пациентите/.

Изводи : 
В проведеното от нас проучване установихме, че продъл-

жителният престой на пациентите с БТЕ в Спешно отделение 
води категорично до по-голяма смъртност и съответно от липса 
на ефект от лечението. Наложително е цялостно преразглеж-
дане на вътреболничната политика за консултации, както и 
алгоритмите за поведение при БТЕ с цел намаляване престоя 
на пациентите в „Спешно отделение“ и възможно най-бързо-
то им приемане в болницата и започването на дефинитивната 
терапия. 
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ИЗМЕРВАНЕ НА ТЪКАННАТА ОКСИГЕНАЦИЯ

Р. Маринова, Ат. Темелков, К. Цветанова* , Ф. Абединов**
УМБАЛ „Алекасандровска:, *МУ-Плевен, **УМБАЛ „Св. Екатерина

MONITORING OF TISSUE OXYGENATION

Marinova R., Temelkov At., Tzvetanova K.*, Abedinov F.**
UMHAT “Alexandrovska”, *MU Plven, **UMHAT “St. Ekaterina”

Резюме: 
През последните години тенденцията в интензивното 

лечение е въвеждането на неинвазивен мониторинг. При 
пациенти със сепсис и септичен шок ранното и адекватно 
обемно заместване е от ключово значение. Предлага се 
нов неинванивен метод за мониториране на тъканната 
оксигенация, основан на инфрачервената спектроскопия. 
Счита се, че измарването на тъканната оксигенация е по-
адекватно за водене на обемозаместителната терапия, в 
сравнение с инвазивния хемодинамичен мониторинг при 
пациенти със сепсис през първите 24-48ч от приемането в 
интензивно отделение. 

Abstract:
In the recent years intensive care medicine the tendency is 

to use non-invasive monitoring. For the patients with sepsis and 
septic shock early resuscitation is crucial. A new non-invasive 
monitoring based on the infrared spectroscopy is proposed 
for tissue oxygenation monitoring. It is considered that tissue 
oxygenation monitoring is better for fluid therapy guidance 
compared to hemodynamic monitoring in patients with sepsis and 
septic shock during the first 24-48h.

Въведение:    
При пациентите със сепсис ранното започване на адекватно 

обемно заместване е от ключово значение. Хемодинамичният 
мониторинг (особено неинвазивният) често е късен белег 
за дехидратация. Особено при пациентите с тежък сепсис и 
септичен шок редистрибуцията на течности и вазодилатацията 
затормозяват работата на сърдечно-съдовата система. 
Измерването на тъканната оксигенация-неинвазивно по метода 
на NIRS с INVOS монитора може да се използва за водене на 
обемната терапия особено през първите 24-48ч от приемане на 
пациенти със сепсис в интензивно отделение.

    Пациентите със сепсис са трудни за диагностична оценка 
по отношение тежестта на заболяването и адекватността 
на терапията. Измерването на тъканната оксигенация при 
пациентите със сепсис може да е предиктивно по отношение 
прогнозата и хода на заболяването (ефикасността на 
терапевтичния план).

 Изложение:
Сепсисът, дефиниран като наличие на инфекция и 

последващ системен възпалителен отговор (1) е често 
срещана патология. Засяга между 50 и 95 на 100 000 човека 
в САЩ и е причина за около 2% от хоспитализациите (2, 
3). Ранното разпознаване на характеристиките, свързани с 
хемодинамичните промени и навременното възстановяване на 
органната перфузия са много важен фактор за превенция на 
органната дисфункция или недостатъчност и за осигуряване 
на по-добра преживяемост (4). Патогенезата на синдрома на 
полиорганна недостатъчност при сепсис (MODS-multiorgan 
disfunction syndrome) все още не е напълно изяснена. Този 
синдром често се наблюдава при пациенти със сепсис на фона на 
привидна хемодинамична стабилност. Органната дисфункция 
може да се дължи на директна увреда на клетъчната функция, 
цитопатична хипоксия или преразпределяне на кръвния поток, 
както между органите на системно ниво, така и между органите 
на микроциркулаторно ниво.(5). Клинични доказателства през 
последните години преполагат, че ранното разпознаване на 
тежък сепсис и адекватната ресусцитация, водена за постигане 
на добра централна венозна кислородна оксигенация (ScvO2 
) e свързано със значимо по-ниски нива на полиорганна 
недостатъчност и смърт (6). 

    Няколко индикатори за тъканна хипоксия са въведени в 
клиничната практика, като най-популярни са: нивото на лактат, 
pH, доставката на кислород, DO2, и кислородната консумация 
VO2 , централна венозна кислородна оксигенация (ScvO2 ), 
смесената венозна кислородна сатурация (SvO2) (7). Посочените 
показзатели изискват инвазивен мониторинг или постоянно 
вземане на кръвни проби. (8, 9). Освен това в някои проучвания 
при животни е доказано, че кислородното съдържание в 
скелетните мускули е значимо редуцирано при сепсис, но не е 
изяснено как микроциркулацията и регулационните нарушения 
при сепсис се отразяват на пространствената хетерогенност на 
тъканната оксигенация (10).

Съвременен метод за оценка на тъканна хипоксия 
представлява неинвазивната оксиметрия на принципа на 
отразената инфрачервена спектроскопия. 

Отразената инфрачервена спектроскопия (near-infrared 
spectroscopy-NIRS) използва компютърен анализ на отразения 
инфрачервен спектър от 700 до 2500 nm, за определяне 
насищането  (оксидацията) на хемоглобина с кислород в 
тъканите. 

Принципът, залегнал в основата на регионалната 
оксиметрия, първоначално само церебрална, е основан на 
теоретичната рамка, описана от Norris и по-късно от Jobsis през 
70-те години. (11, 12). Изследователите описват, че отразените 
инфрачервени вълни пенетрират в тъканите, включително 
кости и мускули и определени хромофори (напр. Цитохром 
оксидаза  C) абсорбират светлина в този спектър. През 
1985г. Ferrari et co. демонстрират, че светлината излъчвана с 
дълнина на вълната специфична за пиковата абсорбция на 
хромофораоксихемоглобин (920nm) и на общия хемоглобин 
(720 nm) може да се използва за измерване на мозъчната 
оксигенация при хора (13). Фиг 1.
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Фиг. 1: 
церебрална 
оксиметрия

Церебралната оксиметрия придобива широка популярност, 
особено в педиатричнат кардиохирургия (14, 15). Днес  на 
разположение са редица монитори за церебрална и тъканна 
оксиметрия (INVOS, FORESIGHT, EQUANOX, CerOx, NIRO, 
TOS-96 и др.). 

 Тези методики са приложими не само за измерване на 
церебрална оксигенация, но и за други места в организма, като 
крайници, Мониторирането на тъканната оксигенация може да 
осигури важни клинични данни по отношение снабдяването с 
кислород и кислородните нужди в почти реално време, като 
по този начин алармира за необходимост от терапевтични 
мероприятия за предотвратяване на тъканна хипоксия. (18). 
По отношение на церебралната оксигенация мониторингът 
предоставя възможност за измерване на мозъчния кръвоток и 
авторегулацията  при леглото на пациента (16. 17). 

Повечето проучвания за приложението на NIRS са 
фокусирани върху церебралния мониторинг на оксигенацията. 
Принципът за пенетрацията на светлината в тътканите и 
абсорбция от хромофорите е приложим за редица части от 
тялото (19). Мускулите на палеца(тенара) са идентифицирани 
като стравнително хомогенен компартимент, отразяващ 
светлината. Редица проучвания показват, че дисталните част 
на крайниците отговарят с ранна вазоконстрикция при наличие 
на хиповолемия (20, 21). Следователно мониторирането 
на тенарната тъканна оксигенация може да е от полза за 
детектиране на ранна хиповолемия при паценти, които все още 
са хемодинамично стабилни и да сигнализира за започване 
на таргетна терапия преди стандартните маркери за обмен 
статус (22). Тъканната оксигенация, измерена посредством 
NIRS предшества с 90 мин покачването на нивата на лактат 
при пациенти с хиповолемичен шок и е най-ранен маркер 
за перфузионен дефицит (23). Други потенциални места за 
измерване на тъканната оксигенация са бъбреците и червата 
(24-26). Някои нови проучвани подкрепят използването на 
тъканната оксигенация за измерване на реноваскуларната 
реактивност по време на хеморагичен шок (27, 28). Тъканната 
оксигенация може да се мониторира и интраоперативно за 
ранно откриване на тъканна хипоксия по време на коремна 
хирургия-черва, панкреас, бъбреци (29). Ограничения в 
известна степен за използването на NIRS тъканната оксиметрия 
на висцералните органи поставят количеството на муслулната 
маса и мастната тъкан, поради съдържанието на миоглобин, 
който отразява светлината по различен начин, в сравнение с 

хемоглобина. 
    В няколко изследвания с животни с хеморагичен шок 

тъканната оксигенация кореспондира с доставката на кислород. 
(30, 31), тъй като в ранните етапи на хеморагичния шок не 
се наблюдават значими регионални промени в доставката на 
кислород. При пациентите с тежък сепсис, от друга страна 
глобалната кислородна консумация значимо нараства. Счита 
се, че тъканната оксигенация в тези случаи адекватно корелира 
с тежестта на сепсиса и може да е водеща за ресусцитационните 
мероприятия.

Заключение: Мониторирането на тъканната оксигенация 
по принципа на NIRS е нова методика, обект на търсения и 
дискусии.

     По отношение на церебралната оксигенация се е наложила 
като приможима в кардиохирургията и неонатологията.

    Новите проучвания при пациенти със сепсис са свързани 
с използването на тъканната оксигенация за ранно започване 
на ресусцитация. Счита се предиктивна и за тежестта на 
състоянието. При пациенти с тежка политравма тъканната 
оксигенация през първите часове е значимо предиктивна за 
развитието на MODS. 
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РЕЗЮМЕ: Познаването на причините за вариабилитета в 
отговора на конкретния пациент към даден медикамент или съ-
битие в периоперативния период би позволило да се доближим 
до концепцията за персонализирана медицина, а защо не и за 
персонализирана анестезия. Наред с изследване на известните 
досега фактори, имащи отношение към различията при отдел-
ните пациенти, напоследък науката се фокусира в откриване на 
причините на молекулярно и генетично ниво. Огромен тласък 
на тези усилия изиграва завършването на изследването на чо-
вешкия геном през 2003 година. Целта на автора е да представи 
вече известни факти от анестезиологичната практика в светли-
ната на фармакогеномиката. Направен е опит да се резюмира 
фармакогенетичнита информация за медикаменти и събития, 
имащи отношение към периоперативния период.

КЛЮЧОВИ ДУМИ: фармакогенетика, фармакогеномика, 
анестезия

SUMMARY: Knowing the reasons for the variability in a pa-
tient’s response to a medication or event in the perioperative period 
would allow us to get closer to the concept of personalized medi-
cine and why not personalized anesthesia. Along with research into 
the known factors relevant to variability in individual patients, sci-
ence has recently focused on identifying the causes at the molecular 
and genetic levels. A major booste to these efforts is the completion 
of the human genome in 2003. The purpose of the authors is to pres-
ent already known facts from anesthesiology practice in the light of 
pharmacogenomics. An attempt has been made to summarize phar-
macogenetic information on medications and events relevant to the 
perioperative period.

KEYWORDS: pharmacogenetics, pharmacogenomics, anes-
thesia

УВОД.
Знанията за съществуващи различия между хората по от-

ношение на реакции спрямо субстанции в храната или реакции 
спрямо лечението датира от древността. Питагор е описал фа-
визма - хемолитична анемия след консумация на бакла, извест-
на днес като глюкозо-6 фосфат дехидрогеназа недостатъчност 
(1). Терминът фармакогенетика е използван за първи път от 
Friedrich Vogel през 1950 година при изследване на ефектите на 
антипирин върху еднояйчни и разнояйчни близнаци (1). През 
90-те години на миналия век е описан цитохром CYP 2D6, обу-
славящ генетичен полиморфизъм, който влияе на метаболизма. 
Следват години на интензивна работа и много открития в об-
ластта на гентичния полиморфизъм с приложение в онкология-
та и имуносупресивната терапия.

ОСНОВНИ ПОНЯТИЯ.
Фармакогеномиката използва информацията от съвкуп-

ността на гените на индивида (генома), за да избере най-под-
ходящите медикамент и/ или дозировка. Тази сравнително 
нова наука изучава как индивидуалните генетични различия, 
наречени полиморфизъм, влияят върху фармакокинетиката 
и фармакодинамиката, т.е. комбинира знанията в областта на 
фармакологията с информация в областта на човешкия геном, 
наречена геномика.

В зависимост от генетичната съвкупност някои лекарства 

действат повече или по-малко ефективно при отделните хора. 
По същия начин медикаментите оказват повече или по-малко 
странични ефекти при различни пациенти. Фармакогенетика-
та дава възможност за развитие на персонализирана медицина 
чрез подбор на точния медикамент в точното време, чрез фо-
кусиране в откриване на генетични варианти, влияещи върху 
фармакокинетиката и фармакодинамиката.

Според съобщение на националния институт за изучава-
не на човешкия геном в САЩ, предназначено за пациентите, 
(National Human Genome Research Institute (NHGRI)) - «В близ-
ко бъдеще лекарите ще имат възможност рутинно да използват 
информацията от генома, за да изберат лекарствата и дозите, 
предлагащи най-добрата възможност да ви помогнат.»

Досегашната практика ‹›проба-грешка›› отстъпва място на 
персоналния подбор на точния медикамент за отделния инди-
вид още в самото начало на лечението. Примерите за това вече 
са много. На базата на известни генни варианти антивирусни-
ят медикамент abacavir (Ziagen) влияе по-добре или не на HIV 
серопозитивни. При карцином на млечната жлеза медикамен-
тът trastuzumab (Herceptin) e показан при пациентки с опреде-
лен генетичен профил, водещ до хиперпродукция на протеин, 
наречен HER2. На базата на известни генетични варианти, 
свързвани с възможността да се метаболизира mercaptopurine 
(Purinethol), използван при лечение на остра лимфобластна 
левкемия, могат да се избегнат тежките странични ефекти и 
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увеличения риск от инфекция. При пациенти с генна вариация, 
причиняваща като резултат намален клирънс на медикамен-
та irinotecan (Camptosar), част от химиотерапевтичната схема 
при карцином на дебелото черво причинява тежка диария и 
висок риск от инфекция, което налага намаляване на дозата. 
Тези и още много примери - медикаментите erlotinib (Tarceva), 
gefitinib (Iressa), cetuximab (Erbitux), panitumumab (Vecitibix), 
за чието правилно приложение се препоръчват генетични те-
стове, доказват интереса и успехите на фармакогенетиката в 
областта на онкологията.

Фармакогенетиката може да допринесе за бързото иден-
тифициране на точния медикамент за повлияване на хората с 
разстройство на менталното здраве. Пример за това е иденти-
фицирането на хора с различна чувствителност към препарата 
citalopram (Celexa), познат като представител на голям клас 
антидепресанти, наречени селективни инхибитори на серото-
ниновия re-uptake (SSRI).

Геномът е пълният набор от дезоксирибонуклеинова кисе-
лина на организма (ДНК), химично съединение, съдържащо 
генетичните инструкции, необходими за разработване и на-
сочване на дейностите на всеки организъм. ДНК молекулите 
са изградени от две усукани, сдвоени нишки. Всяка верига е 
изградена от четири химически единици, наречени нуклеотид-
ни бази. Основните са: аденин (А), тиамин (Т), гуанин (G) и 
цитозин (С). Основите на противоположни нишки се сдвояват 
кaто A винаги се сдвоява с T, а C винаги се сдвоява с G. Човеш-
кият геном съдържа приблизително 3 милиарда от тези базови 
двойки, които се намират в 23 двойки хромозоми в ядрото на 
всички наши клетки. Всяка хромозома съдържа стотици хиля-
ди гени, които носят информацията за синтеза на протеини. 
Всеки от известните 30 000 гена в човешкия геном отговаря 
за около три протеина. Един от най-големите проекти в изсле-
дователската история на човечеството – проектът за изучаване 
на човешкия геном, стартирал в началото на последното де-
сетилетие на миналия век, е завършен  през април 2003 годи-
на, когато International Human Genome Sequencing Consortium 
обявява пълната версия на последователността на човешкия 
геном. Човешкият геном е достъпен за обществеността и пре-
доставя почти цялата информация, необходима за изследвания 
с негова помощ. Според NHGRI: «Предизвикателството пред 
изследователите и учените сега е да определят как да прочетат 
съдържанието на всички тези страници и след това да разберат 
как частите работят заедно, и да открият генетичната основа 
за здравето и патологията на човешките заболявания. В това 
отношение изследванията, базирани на геноми, в крайна смет-
ка ще дадат възможност на медицинската наука да разработи 
високоефективни диагностични инструменти, да разбере по-
добре здравните нужди на хората въз основа на техните ин-
дивидуални генетични състави и да проектира нови и високо-
ефективни лечения за болести» (2).

Хромозоми. Генетичната информация се съдържа в по-
голямата си част в хромозомите, локализирани в клетъчното 
ядро, и в по-малко количество - в митохондриите. Хромозо-
мите представляват плътни компактни структури, образувани 
от намотки на двойноспирална структура на ДНК, съдържаща 
захарна основа - дезоксирибоза и пуринови и пиримидинови 
бази. Последователността на подреждането на базите определя 
последователността на синтез на аминокиселини, като за всеки 
белтък, произвеждан в клетката, съществува определен локус в 
хромозомата, наречен ген.

Според Проекта за човешкия геном съществуват около 30-
40 хиляди гени (3). Съществува ДНК, която има структурна 

или регулаторна функция (или е в неактивна форма) и не коди-
ра синтеза на белтъци (4). Това са т. нар. екзони, докато участъ-
ците по протежение на един ген, ангажирани с кодиращи син-
теза на белтъци функции, са наречени интрони. Процесът на 
транскрипция (синтез на РНК), последващ синтез на белтъци, 
е подробно описан и твърде интересен, но не е във фокуса на 
този обзор.  Всяка промяна в последователността на нуклео-
тидните бази, описани по-горе, се нарича мутация. Мутаци-
ите могат да доведат до делеция на един или повече гени, до 
дублирането им, или до образуване на нови гени. Последиците 
от мутация, засягаща единична базова двойка нуклеотиди, мо-
гат да варират, според това кои бази участват и според место-
положението им в гена, от никакъв ефект до основен ефект в 
синтеза на протеина. Счита се, че разнообразието на видове-
те се дължи именно на генните мутации, т.е. непрекъснатото 
изменение в човешката форма по отношение на физическите 
и физиологичните характеристики до голяма степен се дължи 
на многото възможни комбинации от замествания на основни 
двойки нуклеотиди, натрупани в генофонда на човека чрез ево-
люцията на нашия вид.

В контекста на клиничната генетика терминът «мутация» 
има по-тясно значение и обхваща вариантите, които са причина 
за класическите генетични нарушения. Описани са варианти 
на единичен нуклеотид (SNP, single-nucleotide polymorphism), 
които нямат отношение към промяна на фенотипа. На базата 
на натрупани данни за над 3 милиона SNPs биоинформатиката 
може да предскаже дали промените в синтеза или мястото на 
една или друга аминокиселина може да доведе до промяна във 
функцията на съответния белтък.

Фармакогеномиката се занимава с откриването на генетич-
ните детерминанти на вариабилността във фармакодинамиката 
и фармакокинетиката на даден медикамент. Клинично значи-
мият фенотип за фармакологична вариабилност обуславя реак-
цията на отделния пациент към медикамента. Фармакодинами-
ката описва променливостта по отношение на терапевтичния 
и нежеланите ефекти на дадено лекарство при равни концен-
трации на мястото на ефекта, докато фармакокинетиката се фо-
кусира върху вариабилността във времето от постъпването до 
появата и продължителността на  действието му.

ФАРМАКОГЕНОМИКА И АНЕСТЕЗИЯ.

Фармакогеномика на опиоидите.
Опиоидите и в частност морфин, едни от най-широко из-

ползваните медикаменти за лечение на острата и хронична 
болка, демонстрират вариабилност в широк диапазон в дози-
рането при отделните пациенти (5). При 10%-30% от паци-
ентите обичайните концентрации не постигат желаното ниво 
на обезболяване, като в същото време се наблюдават засиле-
ни странични ефекти. Тази вариабилност заедно с различната 
перцепция и сензитивност у индивидите може да се обясни 
с генетичната хетерогенност и произтичащите от нея ефекти 
върху фармакодинамиката и фармакокинетиката на опиоиди-
те. Генетичното влияние върху фармакодинамиката се свързва 
с вариабилитета при мю-рецепторите (в брой и функция) и с 
факторите, влияещи върху невротрансмисията като катехол-о-
метилтрансферазата (COMT).

Опиоидни рецептори. Опиоидните рецептори са G-про-
теин свързани рецептори и притежават важна роля в моду-
лацията на болковите възприятия. Свързването на агониста 
с рецептора активира рецепторния G-протеин, което води до 
инхибиция на ноцицептивния стимул към гръбначния мозък 
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и активиране на низходящите инхибиторни пътища. Известни 
са няколко рецептора, свързани с опиоидната аналгезия, като 
най-добре проучени са мю-, делта-, и капа-рецепторите с коди-
ращи гени съответно - OPRM1, OPRK1 и OPRD1. Мю-рецеп-
торите са няколко типа - µ1, µ2 и µ3, като първите се свързват 
с ефекта на аналгезия, вторите - с ефекта на еуфория, потиснат 
чревен мотилитет, миоза, спазъм на сфинктерите, а третият 
подтип има отношение към освобождаване на NO. Активира-
нето на ĸ-рецепторите води до аналгезия, седация, дисфория 
и инхибира освобождаването на АДХ, а активирането на δ1- и 
δ2-рецепторите има отношение към физическата зависимост. 
Ролята на четвъртия тип рецептори - OPRL1, се свързва с раз-
витието на толерантност, депресия, безпокойство. Докумен-
тирани са много варианти на мю-рецепторния ген (OPRM1), 
като най-често идентифицираният e SNP е 118A>G с алелна 
честота от 2 до 40 % при различните етноси (6). Ефектът на 
118A>G се обяснява с нарушено свързване на мю-рецепторите 
с ендогенните бета-ендорфини и екзогенните опиоиди. Много 
автори посочват връзката на алела с необходимостта от по-ви-
соки дози опиоиден аналгетик, което се наблюдава с по-висока 
честота при хомозиготни индивиди, но през последното десе-
тилетие се появяват сериозни клинични проучвания с противо-
речиви резултати. Според Janicki няма сигнификантна връзка 
между алела SNP 118A>G и постоперативната консумация на 
морфин при пациенти, подложени на лапароскопски интер-
венции (7), но авторът посочва връзка между високите дози 
на опиоид и хроничната болка при хомозиготи. Klepstad, при 
проучване върху карциномно болни, съобщава за повишена 
опиоидна употреба при хомозиготни индивиди (8). В обширен 
метаанализ за значимостта на OPRM1 118A>G в лечението на 
болката, освен слабата протекция срещу гаденето и леко зави-
шените изисквания към дозата, Walter не намира доказателства 
за  неговото клинично значение (9,10). Интересно е влиянието 
на гена, регулиращ синтеза на COMT, ензим участващ в мета-
болизма на катехоламините норепинефрин, епинефрин и допа-
мин, върху възприемането на болката. Понижената активност 
на COMT води до увеличена болкова сензитивност. Според 
проучване при 207 карциномно болни полиморфизмът на гена 
Val158Met, обуславящ вариациите в активността на COMT, 
има отношение към различната ефикасност на морфина (11). 
Предполага се, че намалената активност на COMT, водеща до 
увеличени нива на катехоламините и на увеличена болкова сен-
зитивност, води от своя страна до активиране на ендогенната 
опиоидна система (11).

Бета-арестин. Клиничният отговор към опиоидите зависи 
от вариабилитета на бета-арестин, регулаторен протеин с роля 
в десенсибилизацията на опиоидните рецептори след продъл-
жителна експозиция на агонисти. Полиморфизмът на бета-ар-
естин-гена се свързва с лош толеранс към морфин, изискващ 
замяната му с друг медикамент при карциномно болни (12).

Транспортни системи. Фармакокинетиката на опиоидите 
описва тяхната абсорбция, дистрибуция и елиминация, които 
от своя страна са свързани с транспортни белтъци, улеснява-
щи преминаването им през биологични мембрани в органите 
(бъбреци, черен дроб, кръвно-мозъчна бариера и т.н.). Поли-
морфизмът на транспортните системи може да бъде причина за 
вариабилитет при приложението на опиоиди. Пример за това е 
силния полиморфизъм на гена ABCB1, кодиращ P-гликопроте-
ин, чиито субстрат са опиоиди като морфин, фентанил, суфен-
танил, метадон (13). Проведени са клинични проучвания при 
две от най-често срещаните SNP - на позиции 3435 и 2677 на 
гените, кодиращи P-гликопротеина. В едно от тях е установена 

връзката между повишената концентрация на морфин в ликво-
ра и хомозиготите по отношение на алела 3435, докато в друго 
проучване съчетанието между двата полиморфизма се свързва 
с по-висока честота на опиоидните странични ефекти (14, 15).

Метаболизъм на опиоидите. Метаболизмът на опиоидите 
е свързан с цитохром P450. Гените, кодиращи синтеза на ензи-
мите, регулиращи глюкоронидацията на опиоидите до активни 
метаболити, имат отношение към концентрацията им, а следо-
вателно и към клиничния ефект. Съществуват данни за висок 
полиморфизъм на гена на цитохром P450 ензим CYP2D6 (над 
100 алела), променящ метаболизма на слабите опиоиди като 
кодеин, дихидрокодеин, трамадол, оксикодон и хидрокодон до 
по-силни аналгетици - морфин, дихидроморфин, оксиморфон 
(16). Известни са няколко фенотипа според вариантите на ге-
нна експресия: лоши метаболизатори (около 5-10% от бялата 
раса) - индивиди с два неактивни алела; такива с поне един 
нефункционален алел - интермедиерни метаболизатори (10-
15%); екстензивни метаболизатори (65-80%) – с поне един 
функционален алел; ултрабързи метаболизатори (10-15%) (17). 
Количественото разпределение на фенотиповете показва етни-
чески различия.

Много проучвания демонстрират зависимостта между по-
лиморфизма на гена, отговорен за синтеза на CYP2D6, и кли-
ничния ефект на кодеин (18, 19). Има проучвания, чиито резул-
тати не посочват корелация между полиморфизма на CYP2D6  
и ефекта на кодеина, което може да се обясни с ефекта на друг 
кодеинов метаболит, а именно кодеин-6-глюкоронид, чиито ме-
таболизъм е независим от CYP2D6 и оказва ефект върху ЦНС 
(20).

Трамадолът оказва обезболяващия си ефект чрез метаболит 
- опиоиден агонист М1 (О-деметил трамадол) по пътя на мо-
дулация на норадренергични и серотонинергични моноаминни 
пътища, като О-деметилацията се регулира от CYP2D6. При 
проучване върху пациенти, подложени на коремни операции, 
медикирани с трамадол в постоперативния период, лошите ме-
таболизатори и тези пациенти без ефект са получили допълни-
телни дози обезболяващи (21).

Метаболизмът на оксикодон е по-сложен и се свързава 
както с О-деметилиране (11% от постъпилия пер ос медика-
мент) с участието на CYP2D6, така и с N-метилиране с учас-
тието на CYP3A. Според Somogyi, взаимодействието по линия 
на CYP2D6 - CYP3A, както и генетичният полиморфизъм на 
CYP2D6 оказват сигнификантно влияние върху фармакокине-
тиката на оксикодон (22).

Генетично обусловената вариабилност в метаболизма на 
фентанил се свързва с друг алел, а именно CYP3A. При проуч-
ване върху ефектите на трансдермален фентанил е установена 
повишената му абсорбция при CYP3A5 хомозиготи, водеща до 
увеличени странични ефекти (23). Според същото проучване 
полиморфизмът на ген ABCB1 вариант 1236TT се асоциира с 
намалена нужда от допълнително обезболяване. Според Searle 
и Hopkins, генният полиморфизъм OPM1 и CYP2D6 има най-
голямо значение за периоперативния опиоиден ефект (24).

Както е известно във фаза 2 на метаболизма на някои опио-
иди участва уридин дифосфат-глюкоронилтрансфераза (UGT). 
Ензимът е отговорен за метаболизирането на морфин до мор-
фин-6-глюкуронид и морфин-3-глюкуронид и има отношение 
към метаболизма на кодеин. Генния полиморфизъм UGT2B7 
според  Sawyer корелира със серумната концентрация на мор-
фин и на морфин-6-глюкоронида (25).

Фармакогеномика на мускулни релаксанти.
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Още през 1957 година Kalow и Gunn описват наследствени 
вариации на холинестеразата, касаещи метаболизма на сук-
цинилхолин. Апнеята, предизвикана от сукцинилхолин, вари-
ра в широки времеви граници. Този факт, известен на всички 
анестезиолози, се обяснява с полиморфизъм в метаболизма 
на сукцинилхолин. Клиничните ефекти на някои релаксанти, 
като сукцинилхолин и мивакрон, се обясняват с активността 
на плазмената холинестераза (псевдохолинестераза, бутирил-
холинестераза) като към настоящия момент са известни повече 
от 20 генетични варианти, дължащи се на мутации. Повече от 
98% от хората са хомозиготи по отношение на нормалния ге-
нотип на холинестеразата. При тях доза от около 1 до 1,5 мг 
сукцинилхолин причинява парализа на мускулите с продължи-
телност около 5 минути. Останалите, хетерозиготи или хомози-
готи по отношение на атипичните гени (автозомно рецесивни), 
се групират в зависимост от тежестта на псевдохолинестераз-
ната недостатъчност. Levano систематизира псевдохолинесте-
разата според генетичните вариации както следва: три вариа-
ции с промяна в активността (А- atypical, F- fluoride resistant, S 
-silent) и три вариации с промени в концентрацията на псевдо-
холинестеразата, но със запазена активност (H, J и K) (26). Чес-
тотата на алела при мутация тип А (A209 G) при хомозиготите 
възлиза на 0,3-0,1% за цялата популация, а при хетерозиготите 
на 4%, при което е описана намалена активност на бутирилхо-
линестеразата и парализа повече от два часа. Сравнително ряд-
ка честота на алела е описана при мутация F (C728 T, G1169 T) 
- хомозиготи са 0,0001% от популацията с продължителност на 
блока около един до два часа. Хомозиготите с честота в попула-
цията 0,1% - 0,008% по отношение на мутация тип S, при които 
е описана продължителност на блока около и над 3-4 часа се 
отличават с липсата на активност на псевдохолинестеразата. 
При мутации тип H (G 424 A) , J (A1490 T) и K (G1615 A) се 
наблюдава редукция в концентрацията съответно 10, 33 и 66%. 
При хомозиготите тип К със сравнително висока честота - 1,5% 
е наблюдавана продължителност на парализата под един час.

Фармакогеномика на бензодиазепини.
По голямата част от тази немалка група медикаменти се 

метаболизира в черния дроб чрез CYP ензимите, чиито поли-
морфизъм оказва влияние върху ефекта на бензодиазепини-
те. Хомозиготите c CYP3A4/5 демонстрират повишена с 50% 
ензимна индукция на мидазолам (27). Метаболизмът на диа-
зепам до нордиазепам се свързва с CYP3А4 и до темазепам с 
CYP2C19 полиморфизъм (28). От своя страна нордиазепам се 
метаболизира до оксазепам, което отново се свързва с CYP3А4 
полиморфизъм. Повишени плазмени нива на диазепам са ус-
тановени при м1-вариант на CYP2C19 и още по-високи нива 
при хомозиготите с този полиморфизъм (29). При хомозиготни 
индивиди спрямо А-алела на CYP2C19 G681 полуживотът на 
диазепам е удължен четирикратно в сравнение с този при хо-
мозиготи спрямо  G-алел, водещо до удължена седация.

Фармакогеномика на инхалационни анестетици.
Както при всички анестетици елиминацията им се осъ-

ществява посредством метаболизъм и екскреция. Метаболи-
змът включва реакции от първи тип (катаболни) - хидролиза 
и оксидация, и реакции от втори тип (анаболни) - глюкорони-
дация и метилиране. Екскрецията се осъществява посредством 
бъбреците, хепатобилиарната система и белите дробове. Освен 
основната елиминация през алвеолите, инхалационните анес-
тетици претърпяват биотрансформация посредством ензима 
CYP2E1. С изключение на метоксифлуран, с ензимен метабо-

лизъм в по-висока степен, повечето инхалационни анестетици 
имат ензимен метаболизъм от 20 до 50% за халотан, 2% за се-
вофлуран, 1% за изофлуран и 0,1% за десфлуран (27, 30). В 
проучване при 114 деца в предучилищна възраст, подложени 
на тонзилектомия или аденотомия, е установена връзка между 
възбудата при излизане от анестезия със севофлуран, райски 
газ и GABRγ2-полиморфизма, която обаче не е сигнификантна 
(31). В проучване при здрави жени с рижа коса, носителки на 
меланокортин-1 рецепторен алел (MC1R), е изследвана връз-
ката между наличието на алела и необходимата концентрация 
на десфлуран за потискане на отговора на електрически болков 
стимул (32). В сравнение с жените с тъмна коса, тези с рижа 
коса са показали необходимост от 20% по-висока доза десфлу-
ран. При същата субпопулация (жени с рижа коса) с генети-
чен полиморфизъм MC1R се съобщава за резистентност към 
подкожно приложен лидокаин (33). Продължителната експо-
зиция на двуазотен окис се асоциира с различни усложнения 
сред които мегалобластна анемия, агранулоцитоза, остра де-
миелинизация с последваща невропатия. Счита се, че причи-
ната за това е инактивацията на витамин В12 от райския газ. 
Установена е обаче остра демиелинизация след краткотрайна 
експозиция на двуазотен окис при деца носители на вариация 
на кодиращия ген 5,10-метилен тетрахидрофолат редуктаза 
(MTHFR) (34).

Малигнена хипертермия.
Малигнената хипертермия (МХ) е автозомно доминантно 

фармакогинетично нарушение, засягащо скелетната муску-
латура, характеризиращо се с хиперметаболитен отговор към 
изпаряеми анестетици и деполяризиращия мускулен релак-
сант сукцинилхолин. Класическите признаци са: хипертермия, 
тахикардия, тахипнея, увеличена продукция на въглеводо-
роден двуокис и повишена кислородна консумация, ацидоза, 
хиперкалиемия, мускулна ригидност, рабдомиолиза (всички 
свързани с хиперметаболизма) поради абнормна калциева хо-
меостаза. Бързото освобождаване на калциеви йони от саркоп-
лазматичния ретикулум, тригерирано от гореизброените аген-
ти, в крайна сметка води до тежък кардиоциркулаторен колапс.

Две генни мутации са свързани с развитието на малигне-
на хипертермия - RYR1 - дефект на райанодиновия рецептор 
и CACNA1S. От около познати 400 разновидности на RYR1, 
локализиран в хромозома 19q13.1 поне 34 се считат за свър-
зани с малигнената хипертермия. В около 1% от случаите е 
установена мутация CACNA1S (35). Знае се, че някои гене-
тични разстройства са свързани с малигнената хипертермия 
(36). При 15% от децата, развили масетерна мускулна ригид-
ност след увод с халотан и релаксация със сукцинилхолин се 
наблюдават клинични признаци на малигнена хипертермия, 
диагностицирани по промени в артериалните кръвни газове 
(37). Според други автори при мускулна биопсия на пациен-
ти, развили масетерна мускулна ригидност, вероятността за 
проява на МХ е 50% (38). Наследствената миопатия (Central 
Core Disease, CCD), рядко непрогресиращо заболяване в дет-
ската възраст с предимно автозомно доминантно унаследяване 
(малка група демонстрира автозомно рецесивно унаследяване), 
се манифестира с проксимална мускулна слабост и миотония. 
Хистологичните проби от засегнатите мускули показват нали-
чието на преобладаващи мускулни влакна тип I и оформени 
ядра с липсваща оксидативна ензимна активност (39). Същи-
те пациенти при хистологичен анализ с кафеин-халотан (тест 
при МХ) показват положителни резултати. Съществуват още 
миопатии, суспектни за развитие на МХ при наличен тригер 
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- King-Denborough синдром, MmD (Multyminicore Disease) и 
центронуклеарна миопатия.

Постоперативно гадене и повръщане.
Постоперативното гадене и повръщане се причинява пре-

димно от инхалационните анестетици и опиоидите. Купиране-
то на постоперативното гадене и повръщане е свързано с ан-
тагонизиране на 5-хидрокситриптамин 3 (5-HT3) рецепторите. 
Според Kim при 35% от пациентите ефектът на ондансетрон 
е незадоволителен, поради което е проведено проучване, из-
следващо връзката на ефекта на ондансетрон и полиморфизма 
на рецепторния ген Y129S and -100_-102AAG при 245 паци-
енти, подложени на лапароскопска холецистектомия. Авторите 
считат, че този полиморфизм е фармакогенетичен предиктор 
за ефекта на ондансетрон (40). Върху постоперативното гаде-
не и повръщане в ранния постоперативен период освен полът, 
възрастта, анамнеза или не за тютюнопушене, вида и продър-
жителността на оперативната интервенция, според Nakagawa 
значение има генният полиморфизъм на допаминовия D2 ре-
цептор DRD2Taq IA (41). Генният полиморфизъм на мю-опи-
одните рецептори (OPRM1) и COMT, които имат отношение 
към вариабилитета на морфиновия ефект, оказва по индирек-
тен път влияние върху постоперативното гадене и повръщане 
(42). Счита се, че върху постоперативното гадене и повръщане 
влияние оказват генният полиморфизъм на мускариновите аце-
тилхолинови рецептори субтип 3 и CYP2D6, последният чрез 
моделирането на метаболизма. 

Фармакогеномика на локални анестетици.
Съществуват основно два типа локални анестетици по от-

ношение на химичнта структура – естерен и амиден тип. Ме-
таболизмът на амидните анестетици лидокаин и бупивакаин се 
свързва с CYP3A4, а този на ропивакаин - с CYP1A2 (27). Ефек-
тът на лидокаин се свързва и с мутацията 395N>K на SCN9A 
кодиращ натриевия канал ген, водеща до повишена резистент-
ност (27). Както бе споменато вече, според проучване на Liem, 
жени с рижи коси и с ген меланокортин-1 рецептор (MCR1) са 
с намалена ефективност към подкожен лидокаин (33).

ОБОБЩЕНИЕ.
Идеята за персонализираната медицина навлиза с бърз 

темп в практиката на лекарите. Прецизната медицина отчита 
генетичния профил и вариации, свързани с метаболизма на 
лекарствата. Колкото повече технологиите се усъвършенстват, 
толкова по-бързо фармакогеномиката ще навлиза и в анесте-
зиологията. Скринингът за генетичните вариации във връзка 
с метаболизма ще заеме полагащото се място в предоператив-
ните тестове на пациентите в близко бъдеще, което безспорно 
ще има финансов и социален благоприятен ефект. В документ, 
изработен от членовете на образователен форум на Третата го-
дишна среща на International Society of Pharmacogenomics (ISP) 
през 2004 година, се посочва необходимостта от подходящо 
образование на студенти, медици, пациенти: «Постигането на 
тази стъпка е жизненоважно за гарантиране на успешното при-
лагане на персонализираната медицина в медицинската прак-
тика по-късно, в крак с появата на най-новите инструменти за 
геномна диагностика, в полза на отделния пациент и на обще-
ството като цяло» (43).
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РЕЗЮМЕ 
Възникването на раневи инфекции пряко повлиява 

общия статус на пациента, влошава прогнозата за изхода на 
заболяването, но същевременно има и чисто икономическо 
изражение в нарастване на разходите за болничния престой и 
провеждането на адекватна терапия. Голямото многообразие от 
инфекции на меките тъкани и кожата затруднява създаването на 
единна и общоприета класификационна система, обединяваща 
локализацията на засегнатите анатомични области, клиничната 
тежест на заболяването и неговия темп на прогресия. 

Цел. Настоящият литературен обзор има за цел: да 
представи различни класификации на инфекциите на меките 
тъкани и кожата, намиращи широко приложение в практиката 
и да разгледа най-честите клинични форми на мекотъканните 
инфекции, с оглед на честотата и тежестта им на протичане.

Ключови думи: инфекции на кожата и меките тъкани, 
инфекция на хирургичното място, остри и хронични раневи 
инфекции.

ABSTRACT
The occurrence of wound infections directly affects the general 

status of the patient and worsens the prognosis for the disease 
outcome. At the same time it has a purely economic expression in 
increasing the cost of the hospital stay and the adequate treatment. 
The great variety of skin and soft tissue infections makes it difficult 
to create a unified and generally accepted classification system, 
based on the affected anatomical areas, the clinical severity of the 
disease and its rate of progression. 

Aim. The aim of this literature review is: to present various 
classifications of skin and soft tissue infections that are widely used 
in practice and to look at the most common clinical forms of soft 
tissue infections in terms of their frequency and severity.

Keywords: skin and soft tissue infections, surgical site 
infection, acute and chronic wound infections.

ВЪВЕДЕНИЕ 
Инфекциите на кожата и меките тъкани (ИКМТ) са обща 

дефиниция за всички инфекции засягащи кожата, подкожните 
тъкани, фасциите и мускулите, независимо от тяхната 
анатомична локализация. Клиничната картина се определя от 
тежестта на процеса и варира от леко изразена повърхностна 
инфекция до тежък некротизиращ фасциит, представляващ 
сериозен медико-социален проблем [37; 50]. 

В терапевтичен аспект, адекватният подход при тези 
състояния е изключително важен. Своевременното поставяне 
на правилна диагноза и предприемането на оптимални 
терапевтични мерки имат водещо значение за крайния резултат. 
Прилагането на комплексен подход, включващ хириргична 
обработка и целенасочена антимикробна терапия, а при 
необходимост и реанимационни мероприятия, често е метод на 
избор.

1. КЛАСИФИКАЦИИ НА ИНФЕКЦИИТЕ НА 
КОЖАТА И МЕКИТЕ ТЪКАНИ

Създаването на единна класификационна система 
обединяваща всички състояния дефинирани като ИКМТ е 
изключително трудна задача. Задълбочен литературен прочит 
демонстрира наличието на внушителен брои класификационни 
системи, чието създаване е провокирано от натрупания през 
годините опит.

Една от класификациите (1998г.), намираща широко 
международно приложение разделя ИКМТ на усложнени и 
неусложнени. В нея като водещ критерий е възприет степента 
на тъканната увреда, тъй като последната определя до голяма 
степен прогнозата [39]. Неусложнените ИКМТ включват 
повърхностни инфекции (импетиго и фурункули, кожен абсцес, 
целулит), принципно характеризиращи се с добра прогноза. 

Лечебният алгоритъм включва хирургична обработка и 
емпирична антимикробна терапия. Антимикробната терапия се 
основава на данни за локалната етиологична структура на най-
честите причинители и тяхната резистентност. Според същата 
класификация, за усложнени ИКМТ се приемат дълбоките 
мекотъканни инфекции, като некротизиращи инфекции, 
инфектирани рани, инфектирани изгаряния и големи абсцеси. 
Тези състояния се свързват с висок риск от прогресия в 
животозастрашаващи инфекции. Първостепенно значение в 
тяхното лечение има стартирането на своевременна и адекватна 
емпирична антимикробна терапия. Същевременно, вземането 
на решение за хиругична обработка в обем съобразен с общото 
състояние на пациента и локалния статус е неизменна стъпка от 
общия лечебен подход. Ето защо цитираната класификационна 
система е намерила добро практическо приложение [41]. 

В анатомичен аспект, според дълбочината на 
мекотъканното засягане ИКМТ могат да бъдат класифицирани 
като повърхностнни и дълбоки. Първите засягат епидермиса 
и дермата (еризипел, импетиго, фоликулит, фурункул и 
карбункул), а дълбоките ангажират тъканите, разположени под 
дермата (целулит, фасциит, усложнени абсцеси,  мионекроза) 
[38].

През 2014г. е предложена актуализирана класификация на 
ИКМТ, с оглед оптимизиране на прилаганите лечебни схеми 
[49]. Обсъжданата класификация акцентира върху разделянето 
на ИКМТ на гнойни и негнойни, като същевременно се отчита 
и тежестта на клиничната картина (лека, умерена и тежка), и 
наличието на тъканна некроза.

През 2015г. е публикувана друга класификация на 
ИКМТ, която предлага нова дефиниция, разделяща ИКМТ 
на три основни групи: инфекции на хирургичното място,  
ненекротизиращи ИКМТ и некротизиращи ИКМТ [47]. В 
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предложената схема, инфекциите на хирургичното място се 
разделят на две подгрупи: инфекции на разреза и инфекции, 
обхващащи анатомичен орган и/или анатомичен орган/
кухина. Инфекциите на разреза се разделят, от своя страна на 
повърхностни (обхващащи кожа и подкожни тъкани) и дълбоки 
(засягащи мускулите и фасциите). 

Всяка от предлаганите класификации има ключови 
ограничения, както по отношение на провежданото лечение, 
така и в предоставянето на насоки за разработването на нови 
терапевтични подходи. 

Мултидисциплинарен консенсус (2018г.) на Международна 
конференция, проведена под патрожа на Световната общност 
по спешна хирургия (World Society of Emergency Surgery, 
WSES) и Европейската общност по хирургични инфекции 
(the Surgical Infection Society Europe (SISE), препоръчва 
инфекциите, включващи некроза на тъканите, да бъдат 
оценявани като отделна група от останалите състояния [48]. 
Същият Консенсус предлага класификацията на ИКМТ, да 
бъде базирана върху различни класификационни системи, 
включително променливи като анатомична локализация, 
етиология, степен на прогресия, дълбочина на инфекцията 
и тежестта на клиничното протичане. В предлаганата 
класификационна система, пациентите с ИКМТ се разпределят 
в четири класа:

Клас 1: Пациенти със симптоми на ИКМТ, но без симптоми 
на системна токсичност или съпътстващи заболявания; 

Клас 2: Пациенти със симптоми на системна интоксикация 
или без системни увреди, но с налични съпътстващи 
заболявания (например захарен диабет, обезитас), които биха 
могли да бъдат причина за настъпване на усложнения и за 
забавяне на оздравителния процес;

Клас 3: Пациенти с налични симптоми на системна 
интоксикация;

Клас 4: Пациенти в септично състояние и 
животозастрашаваща инфекция (например некротизиращ 
фасциит).

Консенсусът достига до заключението, че наличието на 
некроза, анатомичното разпространение, характеристиките на 
инфекцията (гнойна или негнойна) и клиничното състояние на 
пациента трябва винаги да се оценяват независимо [48].  

2. СПЕЦИФИЧНИ КЛИНИЧНИ ФОРМИ НА 
ИНФЕКЦИИТЕ НА КОЖАТА И МЕКИТЕ ТЪКАНИ

2.1 Инфекции на хирургичното място
Факторите, повлияващи развитието на инфекция на 

хирургичното място, се отнасят към три основни групи: фактори 
от страна на микроорганизма (патогенност и вирулентност), 
фактори от страна на макроорганизма (коморбидност, имунен 
статус, възраст и др.) и хирургични фактори, включващи 
типа на хирургичната интервенция, наличието на импланти и 
степента на тъканна увреда [3; 19; 22; 34; 36].

Класификацията на хирургичните рани оформя следните 
по-важни групи: повърхностни рани на хирургичния разрез 
(включващи само кожата и подкожието); дълбоки рани на 
хирургичния разрез (включващи фасции и мускулна тъкан; 
засягане на орган и/или анатомични пространства [4; 8].

Честотата на възникване на инфекции на хирургичното 
място варира между 2 и 5% [21; 26]. Мащабни проучвания, 
обобщаващи честотата на инфекции при различни типове 
хирургични операции докладват твърде различни нива – 
3.4% (5129 операции), 4.7% (62 939 операции) до 9.4% 
(1770 операции) [1; 20]. При чистата хирургия е отчетена 
значително по-ниска честотата на инфектиране (1 – 4) [20; 42], 
в противовес на значително по-високата честота при наличие 
на контаминация (до над 40%) [20]. В ортопедичната хирургия, 
честотата на инфекциите е ниска (2 до 6.8%) [7; 23]. 

Хирургичните раневи инфекции (с изключение на чистите 
оперативни процедури), са полимикробни и включват 

участието на аероби, факултативни анаероби и анаероби, като 
интраабдоминалните инфекции се причиняват най-често от 
микробиотата, обитаваща резецирания орган [2; 11-13; 15; 46]. 
Най-висока степен на ендогенна контаминация се отчита при 
хирургията на глава и шия, а също и на колона. Понастоящем, 
въпреки документирана честота на изолираните ендогенни 
анаероби при хирургични инфекции на рани, като най-чести 
причинители на инфекции на хирургичното място се приемат 
Staphylococcus aureus, коагулаза-негивните стафилококи, 
Enterococcus spp., Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa и 
Enterobacter spp. [36]. Други автори приемат полимикробната 
етиология на инфекцията (аеробно-анаеробни) при почти 
всички хирургични инфекции. Като причинители на инфекции 
са установени Bacteroides spp., Peptostreptoptococcus spp., 
Clostridium spp., Fusobacterium spp., Prevotella spp. [15-16]. 

1.2. Инфекции на рани при ухапване 
При ухапвания от хора, честота на инфектиране на раните 

варира от 10 до 50%, в зависимост от тежестта и локализацията 
[27]. При ухапвания от животни, като правило, честотата на 
инфектиране на раните и по-висока (до 20% при ухапвания от 
кучета; 30 до 50% от котки) [27]. 

Голямото разнообразие в оралната микробиота при 
хората и животните, включващо и потенциални патогени 
определя инфекциите на раните от ухапване най-често 
като полимикробни (в над 70% от случаите), причинени 
едновременно от аероби и анаероби. Като чести причинители 
се съобщават S. aureus, Peptostreptococcus spp., Prevotella 
spp.,  Porphyromonas spp. и Bаcteroides spp. [11]. По-рядко 
изолираните Pasteurella multocida, Capnocytophaga canimorsus, 
Bartonella henselae и Eikenella corroens също се сочат като 
потенциални патогени [25].

1.3. Инфекции на рани при изгаряне
Инфектирането на раните при изгаряне е тежко усложнение 

и е основна причина за летален изход (в до 75% от случате) 
[45; 51]. Увредените тъкани са силно податливи на микробна 
контаминация от бактериите, обитаващи дихателната система 
и гастро-интестиналния тракт [51]. Редица проучвания 
съобщават като чести причинители на инфекция в термично 
увредените тъкани P. aeruginosa, S. aureus, E. coli, Klebsiella 
spp., Enterococcus spp. и Candida spp. [6; 33; 45; 51]. Съобщава 
се също за честота на анаеробите около 11 и 31% от общия 
брой на изолатите, включващи най-често  Peptostreptoptococcus 
spp., Bacteroides spp. и Propionibacterium acnes [18; 40; 44]. 
Докладвана е висока честота на изолиране на Bacteroides 
spp. (82%) от рани на пациенти, развили септичен шок, което 
предполага значителната роля на тази група анаероби за 
прогресията до септично състояние [40]. 

1.4. Инфекции при пациенти със захарен диабет 
При пациенти със захарен диабет, раните по плантарната 

повърхност на ходилото са силно податливи на инфекция, 
като основни причини са смесената микробиота на раната [24] 
и затрудненото функциониране на полиморфонуклеарните 
гранулоцити в локуса на инфекция [5]. Инфекциите често 
прогресират в дълбочина, обхващайки подлежащите тъкани. 
При проведено оптимално лечение, включващо отстраняване 
на девитализираните тъкани, прилагане на подходяща 
дезинфекция и првръзки, инфекцията на раната може да 
бъде сведена до минимум. Има съобщения за ниска честота 
на инфекциите (2.0 - 2.5%) при диабетни рани, третирани 
с влагозадържаща хидроколоидна превръзка, в сравнение 
с 6% инфектиране при прилагане на  традиционна марлена 
превръзка, независимо от броя на изолатите от изследваните 
раневи материали [9]. 

Като най-чести изолати се съобщават S. aureus, 
Staphylococcus epidermidis, Streptococcus spp., P. aeruginosa, 
Enterococcus spp. и представители на разред Enterobacterales 
(E. coli, Klelsiella spp. и др.) [5; 30; 43]. Някои проучвания сочат 
изолиране на анаероби в до 95% от изследваните диабетни 
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рани, като преобладаващите изолати са Peptostreptocococus, 
Bacteroides spp. и Prevotella spp. [24; 30; 52]. 

С оглед на полимикробната природа на диабетичните 
плантарни рани, стриктното определяне на микробния състав е 
наложително, но инфекцията трябва да бъде диагностицирана 
главно по клинични симптоми [5; 30].

1.5. Раневи инфекции при трофични рани
Честотата на развитие на инфекция при раните, възникващи 

при нарушена трофика на тъканите или под влиянието на 
продължителен натиск, е сравнително ниска (<5%), въпреки, 
че често се установява висок микробен товар [29].

Често се установяват едновременно повече от един 
(три или четири) микробни вида, като анаеробите съставят 
приблизително 30% от общия брой изолати при неинфектирани 
рани [10; 16; 28]. Като основни причинители на инфекции при 
трофичните рани на краката се сочат S. aureus, P. аeruginosa, 
Bacteroides spp. (B. fragilis group) Peptostreptococcus spp., 
Proteus spp. [10; 16; 17; 28; 35]. При микробиологично 
изследване на материали от този тип рани, анаеробите също са 
чести изолати (Peptostreptoptococcus spp.), без окончателно да 
е доказана етиологичната им роля при инфекция. Установено 
е, че анаероби са изолирани значително по-често (49%) при 
раните с клинични симптоми на инфекция, в сравнение с 
неинфектираните рани (36%) [10]. Същите изследователи 
предполагат, че в патогенезата на инфекцията, аеробно-
анаеробните синергични взаимодействия вероятно играят 
по-важна роля, в сравнение със специфичните патогени, но 
изказаното мнение не е общоприето.

Декубиталните рани се развиват като последствие 
от продължителен и непрекъснат натиск върху кожата, 
разположена над съответната част от костния скелет. Локалната 
тъканна исхемия и некрозата обуславят високата податливост 
към инфектиране на тъканите при налична микробна 
контаминация. При наличие на декубиталните рани често се 
развива остеомиелит (25%) [30], некротизиращ фасциит и 
бактериемия [32]. Приема се полимикробната етиология на 
инфекцията, като има съобщения и за ролята на полимикробния 
синергизъм между аероби и анаероби при хроничните форми 
на инфекцията [14; 31]. Като най-чести изолати се описват S. 
aureus, P. aeruginosa, също и Peptostreptococcus spp., Bacteroides 
spp. (B. fragilis group) и други анаероби [14].

В заключение, предложени са множество варианти за 
систематизация на инфекциите на меките тъкани, но поради 
голямото многобразие на включените в групата състояния, все 
още няма цялостна класификация. 

Инфекциите на меките тъкани могат да протекат в 
остри или хронични форми. Прогресията на инфекция, 
локализирана в повърхностните тъкани може да доведе до 
засягане на дълбоките тъкани, дори до развитие на системна 
животозастрашаваща инфекция. Приема се, че наличието на 
некроза, анатомичното разпространение, характеристиките на 
инфекцията (гнойна или негнойна) и клиничното състояние на 
пациента трябва винаги да се оценяват независимо. 
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Резюме
Хемотрансфузията е утвърден и един от основните методи 

на лечение в съвременната медицинска практика. Ефективната 
трансфузионна терапия е  терапевтична възможност при ре-
дица заболявания, а при настоящото развитие на медицината, 
необходимостите от кръв и кръвни продукти все повече нара-
стват.

Настоящата научна обзорна статия анализира и обобщава 
осигуряването на безопасни и сигурни кръвни продукти чрез 
въвеждане на съвременна молекулярна диагностика на взетата 
кръв и кръвни компоненти за трансмисивни инфекции. Пред-
ставено е въвеждането в европейски и световен план на NAT 
тестването (Nucleic Acid Testing - техника за амплификация на 
нуклеиновите киселини) - най-новата технология за диагно-
стика на дарената кръв за кръвнопреносими инфекции. Аргу-
ментира се необходимостта от разработване на методология за 
въвеждане на NAT за диагностика на кръвта в трансфузионната 
система на Република България.

Ключови думи: NAT - Nucleic acid amplification technologies 
- технология за амплификация на нуклеиновите киселини, 
клинично приложение, кръвни съставки, трансфузионна 
терапия  

Summary
Hemotransfusion is well known and one of the basic methods 

for treatment in modern medical practice.  The effective transfusion 
therapy is a therapeutic opportunity in many diseases and in current 
development of the medicine, the need of blood and blood compo-
nents increases more and more.

This scientific review article analyzes and summarizes the pro-
vision of safe and secure blood products by introducing up-to-date 
molecular diagnostics of blood taken and blood components for 
transmissible infections. The introduction of donor blood testing 
for Nucleic Acid Testing (Nucleic Acid Amplification Technique) is 
introduced in the European and worldwide plan, as the latest tech-
nology for the donation of blood for blood-borne infections. The 
necessity to develop a methodology for the introduction of NAT for 
the diagnosis of blood in the transfusion system of the Republic of 
Bulgaria is argued.

 Keywords: NAT - Nucleic Acid Testing, clinical application, 
blood components, transfusion therapy

Въведение

Опазването на здравето на гражданите е национален при-
оритет и всеки пациент има право на качествени грижи, ос-
новаващи се на високи професионални стандарти. Кръвопре-
ливането е част от терапията при много заболявания и често 
в клиничната практика е необходимо за спасяване на човешки 
живот. Кръвните продукти станаха незаменими лечебни сред-
ства в много области на модерната терапевтична практика, като 
кардиохирургия, трансплантация на органи и тъкани, хемато-
логия и онкология, спешна медицина и други (14,38). Те имат 
своето сериозно значение при възникнали бедствени ситуации 
и при крупни производствени аварии (16,19). 

Високоотговорна задача на всяка държава е осигуряването 
на безопасна кръв и кръвни съставки в достатъчно количество 
за всички, които се нуждаят от тях (1,4,10). Въвеждането и при-
лагането на високи стандарти за безопасност на кръводарите-
ли и реципиенти е първостепенна задача на трансфузионните 
центрове, които носят основната отговорност за осигуряването 
на навременно и адекватно снабдяване на всички пациенти със 
сигурни кръв и кръвни съставки (4). 

Изложение

Целта на диагностиката на кръвта за маркери на трансми-
сивни инфекции е да се предпазят реципиентите от предаване 
на редица инфекциозни причинители  чрез кръвопреливане - 
вируса на човешкия имунодефицит (HIV), на вирусните при-
чинители на хепатити тип В (HBV) и тип C (HСV) и на други 
инфекциозни агенти. 

Трансмисивните инфекции се считат за най-тревожните 
усложнения при клиничното приложение на кръвни продукти 
(3). Националната политика за скрининг на дарената кръв 
в България се определя от епидемиологичната обстановка, 
препоръките на международните институции и по специал-
но от Директивата на Европейския съюз и препоръките на 
Съвета на Европа, като и от наличните ресурси за здраве-
опазване (2). Ефективната и добре организирана Национална  
програма за скрининг на донорска кръв, заедно със системите 
за качество са жизнено необходими за снабдяването на паци-
ентите с безопасна и качествена кръв и в обеми, достатъчни за 
покриване на потребностите им (23).

Диагностиката на дарената кръв за трансмисивни инфек-
ции се извършва с различни тестови системи, които се отли-
чават по своята чувствителност и специфичност. Модерната 



ОБЗОРИ

27Год. XLVIII, кн. 3/2019

лабораторна диагностика се характеризира с развитие на нови 
и усъвършенстване на известни методи и техники. Ключови 
показатели за лабораторната диагностика са чувствителността 
и специфичността на методите за идентифициране на инфек-
циозни агенти. Към момента в България, всяка единица взета 
кръв се изследва задължително за анти HIV 1,2  антитела, по-
върхностен антиген на хепатит В, анти HCV антитела и анти-
трепонемни антитела.

Безопасността на кръвта и на хемотрансфузионната тера-
пия е важен компонент от концепцията за национална сигур-
ност. Осигуряването и е невъзможно без използването на мо-
лекулярна диагностика на дарената кръв - съвременни рутинни 
тестове за детекцията на нуклеинови киселини, които съста-
вляват генома на кръвнопреносимите вируси (6).

NAT (NAT-скрининг, от англ. Nucleic acid amplification 
technologies-технология за амплификация на нуклеинова кисе-
лина) представлява най-новата в световен мащаб технология за 
диагностика на донорска кръв и осигурява биопродукти, чиято 
сигурност отговаря на най-високите световни стандарти. NAT 
e молекулярна техника за детекция на вирусни нуклеинови 
киселини чрез технология за амплификация. Технологията за 
амплификация на нуклиенови киселини като цяло обезпечава 
определянето на наличие на специфични нуклеинови кисели-
ни в тестовата проба и способства за откриване на минимални 
вирусни концентрации (11,28).

 Чрез NAT се извършва диагностика на потенциално инфек-
тирани единици кръв при кръводаряване в антитяло-негатив-
ния ,,прозоречен период” (13). Целта е да се диагностицират 
кръводарителите още преди позитивиране на серологичната 
маркерна диагностика. Като се базира на амплификация на ге-
нома на вирусна РНК и ДНК,  NAT технологията за скрининг 
на кръводарители е високо-чувствителна и специфична за ви-
русни нуклеинови киселини (29). 

Въвеждането на NAT е следствие на разпространението 
на HIV инфекцията и на вирусният хепатит С и последващато 
заразяване на  рецепиенти с инфектирана кръв и кръвни про-
дукти (40). В страните, където NAT технологията е въведена 
в рутинната практика за диагностика, вирусната безопасност 
при кръвопреливане  е подобрена значително – увеличава се 
възможността за детекция на прозоречния период и се нама-
лява остатъчния риск от предаване на инфекциозни заболява-
ния чрез кръвта и кръвните съставки. NAT технологията има 
потенциал за откриване на виремията по-рано в сравнение с 
методите за скрининг, които се базират на сероконверсия (30). 

Тестовете базирани на нуклеинови киселини (NAT, НК-
базирани техники) са въведени първоначално при плазменото 
фракциониране (извън процедурите за редукция на патогени) 
за намаляване на риска от предаване на вируси чрез тези проду-
кти. За постигане на подобен стандарт за сигурност NAT е въ-
веден и за лабилните кръвни компоненти. Германските транс-
фузионни центрове са първите, които въвеждат NAT скрининг 
на донорска кръв през 1997г. (28,29). След това технологията за 
амплификация на нуклеинови киселини се въвежда  и в други 
държави както следва: 1999г. - Япония; 1998-2000г. – САЩ, Ве-
ликобритания, Ирландия, Холандия, Канада и Австралия; 2001 
– 2005г. – Франция, Белгия, Швейцария, Гърция, Португалия, 
Испания и Полша; 2007 – 2010г. – Израел, Латвия, Южна Ко-
рея, Кувейт, Естония, Финландия, Тайланд (29).

Понастоящем всяка година повече от 60 милиона единици 
кръв в световен мащаб се тестват чрез  НК-базирани техни-
ки, а остатъчния риск от предаване на трансмисивни инфек-
ции чрез трансфузионна терапия  е редуциран почти до нула 
(40). Редица проучвания разкриват ефективността на NAT за 
откриване на HIV, HCV и HBV. В САЩ за период от 10 години 
са обхванати чрез NAT скрининг повече от 66 милиона кръво-
дарявания. Установени са 32 положителни проби за HIV и 244 
за HCV.  За времето от 1999г. до 2008г е налице и намаление в 
разпространението на  HCV сред дарилите за първи път кръв 

с 53% (40,41). За период от 6 години в Италия чрез тестовете 
базирани на нуклеинови киселини  са диагностицирани 27 по-
ложителни единици кръв за HCV, 14 за HIV и 197 за HBV, като 
същите са  отрицателни чрез ЕLISA скрининг (37). 

При проучване в Китай на178447 кръводарители са уста-
новени 169 положителни резултати за HBV, но отрицателни за 
HСV и за HIV-1 чрез технология за амплификация на нукле-
инови киселини (12) .

При NAT скрининг на 2647 кръводарители за HCV са ус-
тановени 12 HCV РНК-положителни/анти-HCV-отрицателни 
донорски проби (15).

Като количествен показател за безопасност на дарената 
кръв се явява величината на остатъчния риск от предаване на 
трансмисивни инфекции чрез  кръв и кръвни продукти. Него-
вото определяне позволява да се извърши мониторинг на без-
опасността на донорската кръв и да се оцени ефективността 
на използваните нови методи за лабораторен скрининг (20,31). 
Величината на остатъчния риск от предаване на трансмисив-
ни инфекции е в пряка зависимост от чувствителността на ла-
бораторните методи. Остатъчния риск от предаване на кръв-
нопреносими инфекции е свързан главно с инфектирането на 
кръвни съставки, подготвени през ,,прозоречния” период и 
съответните лъжливо-отрицателни резултати от лабораторния 
анализ (26). В държави, в които се привличат доброволни и 
безвъзмездни кръводарители от ниско-рискови групи, а диаг-
ностиката на кръвта за маркери на трансмисивни инфекции се 
извършва чрез комбиниране на серологични методи и NAT се 
установява нисък остатъчен риск от предаване на трансмисив-
ни инфекции (5,7,17,25,26,33,42).

В голяма част от развитите икономически държави на все-
ки 3 години се извършва анализ на остатъчния риск от предава-
не на трансмисивни инфекции при кръвопреливане, чрез който 
се контролира ефективността на използваните диагностични 
методи и вирусната безопасност на кръвта (42).

Значението на NAT като техника за успешното намаляване 
на риска от пренасяне на инфекциозни заболявания чрез кръв-
та и кръвните съставки е представено в  редица проучвания. 
Остатъчния риск от заразяване с HBV в САЩ е намален от 1 
на 830000 до 1 на 2000000 трансфузии; в Швейцария от 1 на 
95000 до 1 на 296000 трансфузии; в Австралия от 1 на 483000 
до 1 на 1000000 трансфузии (35). На Африканския континент 
този показател остава много по-висок – 1 на 19637 кръвопре-
ливания (21).

Преди въвеждане на NAT във Франия, остатъчния риск за 
контаминация с HCV при кръвопреливане е определен на 0.64/
милион кръвопреливания, а за Испания на 3.94/милион кръво-
преливания. След въвеждане на  NAT за Франция намалява до 
0.1/милион трансфузии, а за Испания до 2.33/милион трансфу-
зии. Остатъчния риск от предаване на HIV след въвеждане на 
NAT намалява от 0.59/милион кръвопреливания до 0.3/милион 
трансфузии за Франция и от 2.48/милион до 0.3/милион транс-
фузии за Испания (22), а за Великобритания риска от предаване 
на HCV и HIV намалява с 95% и 10% респективно (32). Налице 
е и снижаване на остатъчния риск от предаване на HBV инфек-
ция при кръвопреливане след комбинирано въвеждане на NAT 
скрининг за HBV и HBV ваксинация (36). 

В Германия за времето от 1997г. до 2005г. е извършен NAT 
скрининг на 31 524 571 донорски кръвни проби. Остатъчния 
риск от предаване на HCV е редуциран до 1 на 10.88 млн. 
трансфузии, за HIV-1 до 1 на 4.3 млн. трансфузии и за HBV на 
1 на 360 000 трансфузии (18). Изследвания показват, че след въ-
веждане на NAT скрининг на донорската кръв, ,,прозоречния” 
период за различните инфекции е редуциран както следва: за 
HBV до 10.34 дни; за HCV до 1.34 дни и за HIV до 2.93 дни 
(39).

В обширно международно проучване (1999-2009) са пред-
ставени резултатите от въвеждането на NAT тестване на кръ-
водарители в Африка, Азия, Европа и Америка за HIV, HCV 
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и HBV (29). Честотата на HIV положителните кръвни проби  
само по NAT скрининг варира от 0,2 до 0,6 на милион кръвова-
рявания за Азия, Европа и Северна Америка, докато за Африка 
са установени 36,3 положителни проби/милион кръводарява-
ния. За HCV честотата за Европа, Азия и Африка варира от 0,8 
до 1,54 на милион извършени дарявания и до 2,05/милион кръ-
водарявания за Северна Америка. Относно HBV честотата за 
Европа и Северна Америка е от 2,19 до 2,76/милион извършени 
кръводарявания. За Азия и Африка е налице честота съответно 
от 22,1/милион и 35,3/милион. За периода на проучването са 
установени чрез NAT скрининг 81 HIV положителни кръвода-
рявания в Африка, 73 в Европа, 45 в Северна Америка и 44 в 
Азия. В Европа са установени 206 положителни за HCV кръво-
дарявания чрез NAT тестване, 299 в Северна Америка и само 
4 в Африка. Относно Азия случаите на NAT – HBV положи-
телните кръводарявания са 1091, в Европа 550 и 232 в Африка.

За периода 2008-2015г. в Германия са изследвани чрез NAT 
общо 46 милиона единици кръв (30). При лабораторния NAT 
скрининг са установени 20 HIV-1, 61 HCV, и 29 HBV положи-
телни кръводарявания, което отговаря на 0,43 HIV-1, 1,32 HCV 
и 0,64 HBV - NAT положителни случаи/милион кръводарява-
ния.

Заключение

В основата на кръвопреливането стои човешки ресурс. 
Като краен продукт от дейността на трансфузионната система 
преливането на кръв и кръвни продукти е съществена част от 
модерното здравеопазване (9). Разработването и въвеждането 
на ефикасна и ефективна програма за скрининг на донорска 
кръв намалява значително риска от предаване на трансмисив-
ни инфекции при кръвопреливане (27,24). Тестването на нук-
леинови киселини при скрининга на кръвни донори  се въвеж-
да за обезпечаване на инфекциозната безопасност на кръвта и 
кръвните съставки (8,34). Въвеждането на NAT скрининг на 
донорската кръв в България ще доведе до повишаване на ка-
чеството и безопасността на кръвта и кръвните съставки.
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PHANTOM PAIN-ETIOPATHOGENESIS
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Резюме
Фантомната болка представлява усещане за болка на част 

от тялото на пациента, която е отстранена хирургично или 
травматично. 

Тя е обект на внимание в медицинската литература тъй 
като фантомната болка се усеща в част от тялото, която липсва, 
влошава качеството на живот и пациентите много често търсят 
медицинска помощ.

Най-честата причина за възникването на фантомна болка е 
ампутацията на крайник поради травма, съдово заболяване или 
диабет. Възникването ѝ не зависи от възрастта, пола, нивото и 
страната на ампутацията. 

Някои автори предполагат връзка между появата на 
фантомната болка и етиологичната причина за ампутацията.

Фантомното усещане за болка може да се наблюдава 
непосредствено след ампутацията или години по-късно. 
Усещанията, които пациентите имат най-често са изтръпване, 
пулсиране, пронизване.

Предполагаемите теоретични механизми за възникване 
на този тип болка са периферни, централни неврални и 
психогенни механизми. Освен това могат да бъдат обобщени 
като супраспинални, спинални и периферни.

Ключови думи: фантомна болка, ампутация. 

Abstract
Phantom pain is a painful feeling in a part of the body which is 

missing due to trauma or surgery.
Shi is a problem in medical literature because this feeling 

appears in a part of the body, which is not there, the quality of life is 
deteriorating and usually the patients ask for medical help.

The most common cause of phantom pain is amputation of a 
limb due to trauma, vascular disease or diabetes. Now it is clear 
that the phantom pain not depends on age, sex, level and site of 
amputation. 

Some authors suggest a relationship between the phantom pain 
and the cause of amputation.

The phantom feeling might be seen immediately after the 
amputation or years later. The patients describe the feelings like 
tingling, pulsing, piercing. 

The mechanisms that lead to phantom pain are peripheral, 
central nervous mechanisms and psychogenic. They can be 
summarized as supraspinal, spinal and perhipheral mechanisms.

 
Key words: phantom pain, amputation.
  

Въведение: Фантомната болка представлява усещане 
за болка на част от тялото на пациента, която е отстранена 
хирургично или травматично. Най-често тя се наблюдава при 
ампутация на крайник, а понякога и при екстракция на зъб, 
мастектомия и ампутация на друга част от тялото. (1)

Коренът на думата „ампутация” произлиза от латинското 
“amputatio”, което означава „да изрежа”. 

Исторически сведения за фантомната болка: 
Ампутациите са практикувани още от дълбока древност. 
Налице са исторически и археологически доказателства, 
че такива манипулации са извършвани още по времето на 
Неолита. Тези доказателства се подкрепят от откриването на 
каменни ножове и триони заедно със скелетните останки на 
ампутирани крайници. Най-вероятно постампутационната 
болка е измъчвала хората векове наред. (4) Концепцията за 
фантомната болка първо е описана през XVI век от френския 
военен хирург Амброаз Паре. Той казва „Пациентите, много 
след извършването на ампутацията, продължават да изпитват 
болка в ампутираната част”. В неговата работа „Haquebusses 
and other guns”, Паре характеризира постампутационния 
синдром и предлага различни модели, с които обяснява 
болката. Последващи проучвания на Charles Bell (1830), 
Magendie (1833), Rhone (1842), Guéniot (1861) дават детайлно 
описание на този феномен. Silas Weir Mitchell, известен 
хирург от Гражданската война през XIX век, въвежда термина 
„фантомна болка” и прави подробно описание на състоянието 
(1871). (4), (6)

 В съвремието травматичните ампутации са 
наблюдавани по време на I и II Световни войни, войната 
във Виетнам и Израел. В мирно време избухването 

на противопехотни мини, травматизмът по пътищата, 
затрупването на хора при земетресения и други инциденти 
са различни трагични причини за появата на фантомна болка 
при иначе здрави индивиди. Други причини за ампутация на 
крайник са неоплазмите и съдовите заболявания. (6)

В наше време грижата за пациентите с ампутирани 
крайници е обществен проблем и се отделят много ресурси за 
справянето с този епидемиологичен товар. Днес се смята, че 
всички ампутирани болни имат фантомни усещания, болезнени 
или не, в отстранения крайник. Неболезнените усещания 
не представляват клиничен проблем. При някои пациенти 
с ампутиран крайник фантомното усещане за болка може да 
бъде толкова силно, че да бъде сериозно предизвикателство за 
клиницистите.

На базата на редица проучвания се доказа, че след 
увреждането на нервите настъпват промени в периферната и 
централната нервна система и е възможно именно те да стоят в 
основата на хронифицирането на този тип болка. (6) 

Епидемиология и честота. В САЩ през 2005 г. болните 
с ампутиран крайник са 1.6 милиона, като се очаква през 
2050 г. те бъдат 3.6 милиона годишно. Годишно се извършнат 
приблизително 185 000 ампутации на горен или долен крайник. 
Според данни от проучване на Dilingham и сътр., които са 
анализирали данните от Healthcare Cost and Utilization Project от 
1988г. До 1996 г. съдовата патология е най-честата етиологична 
причина за ампутация (82%), следвана от травмите (16.4%), 
карциномите (0.9%) и вродените аномалии (0.8%) (4).

 В световен мащаб основна причина за ампутиране 
на долен крайник се явява захарният диабет и най-вече 
продължителността на заболяването. Като цяло, проучванията 
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показват, че честотата на ампутация на долен крайник е свързана 
с пола и е по-честа при мъжете. От друга страна, по-добре 
образованите хора по-рядко биват подлагани на оперативни 
интервенции за ампутация на крайник. Съдовите оклузивни 
заболявания и възпалителните заболявания са също едни от 
водещите причини. При по-възрастните хора се наблюдава 
по-висока честота. Най-честите придружаващи заболявания 
пък са артериалната хипертония, ХОББ, хемиплегия, ИБС и 
миокардният инфаркт. (3)

Според по-ранни публикации фантомната болката се е 
наблюдавала при по-малко от 2%. По-новите проучвания 
посочват честота 60-80%. Тази огромна разлика произхожда 
от факта, че по-старите проучвания се основават на степента 
на разпространение при болните, които са потърсили лечение. 
Според Sherman и Sherman (1983 г.) въпреки че 61% от 
ампутираните пациенти са обсъждали фантомната болка с 
лекуващия си лекар, само на 17% от тях е предложено лечение, 
а на голяма част от останалите е казано, че имат „ментално 
заболяване”.

Установено е, че възникването на фантомната болка не 
зависи от възрастта, пола, нивото и страната на ампутацията. 
Тя се наблюдава по-рядко при деца и при индивиди с вродени 
ампутации. Някои автори предполагат връзка между появата 
на фантомната болка и етиологичната причина за ампутацията. 
Weiss и Lindell провеждат проучване с 92 ампутации на долен 
крайник. (5)

Фантомното усещане за болка може да се наблюдава 
непосредствено след ампутацията или години по-късно. 
Докладват се два пика на начало на болката. Първият пик е 
около месец след ампутацията, а вторият – година след това. 
Наблюдава се понижаване на честотата с увеличаване на 
времето, което е минало от ампутацията. (6) 

Няколко проучвания доказват, че около 75% от хората 
изпитват фантомни усещания през първите дни от ампутацията. 
Parks доказва, че 85% от 46 ампутации са имали фантомна болка 
непосредствено след ампутацията. Една година по-късно, 61% 
от тях все още имат болка. Jensen и сътр. (1985) са проучили 58 
ампутации и установяват, че честотата на фантомната болка е 
72%, 65% и 59% след 1 седмица, 6 месеца и 2 години. Nikolajsen 
и сътр. (1997) са проследили 56 човека с амптуация на долен 
крайник (основно поради периферно съдово заболяване) през 
първата седмица, на 3 и 6 месец след операцията. Въпреки, 
че честотата и интензитета на болката остава постоянна по 
време на проследяването, честотата и продължителността на 
болковите атаки се понижават значително. (5)

Усещанията, които пациентите имат най-често са 
изтръпване, пулсиране, пронизване и усещане за „иглички”. 
Честотата на фантомната болка или усещания не е по-висока 
при хора с билатерална ампутация на крайник, отколкото при 
тези с едностранна ампутация. Наблюдава се също връзка 
между фантомната болка и резидуалната болка в крайника. 
Наличието на болка преди ампутацията също повишава риска от 
развитие на фантомна болка. Вероятно стресът, тревожността, 
депресията и други емоционални тригери допринасят за 
екзацербацията на фантомната болка. Проучване доказва, 
че ампутираните с депресивни симптоми е по-вероятно да 
характеризират болката, като много силна отколкото тези без 
депресивни симптоми. (2)

Механизми на възникване на фантомната болка. В 
миналото се е смятало, че фантомната болка е психиатрично 
заболяване. С натрупването на доказателства от проучвания 
през последните десетилия това мислене се е променило. Сега 
се смята, че болката се дължи на промени на няколко нива в 
нервната ос, особено на кортекса. Предполаганите теоритични 
механизми, които обясняват фантомната болка са:

•	 Периферни механизми – хиперактивност на чукана и 
неврома.

•	 Централни неврални механизми – промени 

и чувствителност на гръбначния мозък, кортикална 
реорганизация и кортикално-моторна сензорна дисоциация, 
хипотези за зоните на Хед и др.

•	 Психогенен механизъм. (6)
Най-общо патофизиологичните механизми могат да 

бъдат обобщени като  супраспинални, спинални и периферни 
механизми.

Периферни механизми. По време на ампутация, периферните 
нерви биват прекъсната. Това води до масивна тъканна и нервна 
увреда и до прекъсване на нормалния модел на провеждане на 
аферентните импулси до гръбначния мозък. Следва процес 
наречен деаференциация, при който проксималният край на 
прекъснатия нерв започва да образува невроми. Увеличава се 
акумулирането на молекули, които усилват експресията на 
натриеви канали и се стига до свръхвъзбудимост и спонтанно 
освобождаване. Тази абнормна периферна активност се смята 
за потенциален източник на болки в чукана, включително 
фантомна болка. Тази теория се подкрепя и от проучванията с 
медикаменти, които блокират натриевите канали и облекчават 
фантомната болка (3). 

Спинални механизми. Клетките в дорзалния ганглий на 
гръбначния стълб също търпят промени след пълно прерязване 
на нерва. Тези клетки започват да показват абнормна спонтанна 
активност и повишена чувствителност на механична и 
неврохимична стимулация. Те дават и големи промени при 
експресията на натриеви канали с превключване от един 
натриев канал към друг. (5)

Симпатикусовата неврна система може би също има роля в 
генерирането и най-вече в поддържането на фантомната болка. 

Гръбначно-мозъчна пластичност. Сенсибилизацията 
на трансмисивните неврони за спинална болка е нормален 
физиологичен отговор на неувредената нервна система. След 
увреда на нерв се наблюдава повишаване на общата възбудимост 
на невроните в гръбначния мозък и C- и Aβ- нервните влакна 
получават достъп до вторични болкови сигнални неврони. 
Сенсибилизацията на невроните в дорзалното рогче на 
гръбначния мозък се медиира от глутамат и неврокини. 
Тази сенсибилизация може да се манифестира с механична 
хипералгезия и експанзия на периферни рецептивни полета. 
Фармакологията на спиналната сенсибилизация включва 
повишена активност на NMDA рецептори. (5)

Напоследък беше описана и друг тип анатомична 
реорганизация, която също може да доведе до динамична 
механична алодиния. Невроните в ламина II получават 
импулси от  C- и Aβ- нервни влакна и отговарят най-добре на 
увреждащи стимули. Увреждането на периферен нерв може да 
доведе до съществена дегенерация на аферентните терминали 
на C-влакната в ламина II. Като последица от загубата на 
синаптични връзки, централните терминали на аферентните 
Aβ-механорецепторни влакна (които нормално завършват 
в ламина III и IV) се разпростират в ламина I и II. Не е ясно 
как тази реорганизация води до появата на фантомна болка, 
но фактът, че някои пациенти нямат набелязани промени с 
чувствителността на чукана, а изпитват значителна фантомна 
болка, може да се приеме, че в механизма на фантомната болка 
има роля именно такава спинална реогранизация. (5)

 Супраспиналните маханизми, свързани с фантомната болка 
включват реорганизация на соматосензорния кортекс в зоната, 
която отговаря за ампутирания крайника. Ramachandran и сътр. 
предполагат, че соматосензорната реорганизация на кортекса 
може да обясни защо аферентна ноцицептивна стимулация 
на част от тялото (напр, проксималния чукан или лицето при 
ампутация на горен крайник), чието кортикално представяне 
е близо до това на фантома, може да предизвика усещания във 
фантомния крайник. Тактилна стимулация, проприоцептивни 
и ноцицептивни стимули от лицето и тъканите в близост 
до резидуалния крайник се поемат от региони на мозъка, 
които вече не получават аферентни импулси. Кортикалната 
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реорганизация отчасти обяснява защо ноцицептивната 
стимулация на невроните на чукана или околната зона 
предизвикват усещане в липсващия крайник. Обширността на 
кортикалната реорганизация е пряко свързана с интензитета на 
болката. (4), (6)

Друг предполагаем механизъм се основава на зоните на 
Хед, концепция, която е предложена от Хед и Холмс през 1912 
г. Зоните на Хед могат да се приемат като шаблон на цялото 
тяло в мозъка и всяка промяна в тялото, като ампутация 
например, води до възприятие за фантомен крайник. По-
нататъшно развитие на хипотезите, свързани със зоните на 
Хед, е концепцията за невроматрикса и невросигнатурата, 
предложена от психолога Ronald Melzack през 1989г. 
Невроматриксът може да се обясни като мрежа от неврони 
в мозъка, които интегрират многобройни входящи импулси 
от различни зони, включително соматосензорни, лимбични, 
визуални и таламокортикални. Това води до изходящ модел, 
който предизвиква болка или други значителни преживявания. 
Разпространено е схващането, че сетивата съобщават на мозъка 
кое е реално и кое – не. Ronald Melzack предполага, че мозъкът 
има своя собствена представя представа за реалност. Това 
обяснява фантомните болки в ампутирани крайници, които за 
мозъка явно все още съществуват. Той нарича тази форма на 
действителност „фундаментална невросигнатура” на мозъка. 
Това са запаметени в мозъка още преди раждането кодове – 
сигнатури, кат с тези предложени мозъчни сигнатури можем 
да контактуваме само в състояние на дълбока медитация. 
Невросигнатурата се отнася до моделите на активност, 
генерирани в мозъка, които продължително са били подновявани 
въз основа на самосъзнание и възприемането на тялото. 
Лишаването на различни входящи импулси от крайниците 
към невроматрикса води до абнормна невросигнатура и до 
предизвикването на фантомна болка. Друга хипотеза се базира 
напроучвания в областта на илюзорните усещания. Доказно е, 
че освен соматосензорната кора, париеталният и фронталният 
лоб също са въвлечени във възприятието на абнормния 
соматосензорен феномен. (6)

Хипотезите за психогенния механизъм на болката се 
основават на схващането, че фантомната болка има психогенно 
начало. В съвременната литература те не са подкрепяни от 
авторите, въпреки че стресът, тревожността, изтощението и 
депресията се смята, че екзацербират фантомната болка. (6)

Усещането за болка, при клинично доказаното ѝ 
опровержение, се свързва с потребността от свързаност на 
пациента с представата за липсващия орган. „Овеществяването” 
на вече несъществуващ орган посредством търсенето на вече 
изградения от пациента перцептивен образ на органа, е симптом 
на страдащата психика. Когнитивните схеми установени като 
относително устойчиви за идентификацията на сигналите 
идващи от тялото при загуба на негова част са провокирани. 
Процесът инициира страх и ситуативна тревожност (възможно 
да прерасне и в личностна).

Известно е, че депресивността може да се генерализира и 
да се свърже със страха от неизвестността. Напълно възможно 
е човек да продуцира болката в стремежа си да намали 
ефектите от неизвестността. От значение са изградените 
адаптивни механизми, ретроспективния опит за справяне с 
болестен процес, житейският сценарий,  изградените защитни 
психологически механизми, нагласата за възприемане на 
истинността, логиката, лингвистичното и емоционалното 
изразяване на болка, опитът за емоционално възприемане и 
експресиране на вече изпитвана болка, фантазните механизми, 
наличието или отсъствието на доверие към лекуващия екип 
(в каква степен пациентът се доверява на заключенията, че 
по клинични показатели постоперативната болка е овладяна) 
и пр. Протрахираната депресия относно болестта, развитието 
или възвръщането ѝ в много случаи води до тежка депресивна 
симптоматика. На този фон се регистрира силно намалено 

желание и готовност за социална и/или физическа активност, 
постепенна загуба на жизненост и мотивация. Фиксацията на 
пациента върху фантомната болка може да се окаже и единствен 
„ресурс” на желанието му за свързаност с действителността.

Всичко изброено по-горе показва, че в генерирането 
на фантомната болка са включени серия от разнообразни 
механизми. Най-вероятно първите проявления възникват на 
периферно ниво, което води до каскада от събития, които се 
случват на централно ниво реорганизирайки кортикалните 
структури.

Заключение: Големият брой изследвания през последните 
десетилетия допринесоха значително за познанието ни по 
отношение на фантомната болка.

Парадигмите на предложените механизми се изместиха от 
психогенната теория към периферните и централни нервни 
промени, включващи кортикална реорганизация.

Въпреки това, все още няма единно мнение кои от 
лечебните средства и подходи са най-добри в лечението на този 
вид болка.

В съвременната медицина обаче, все повече се застъпва 
идеята, че фантомната болка може да бъде повлияна адекватно 
само чрез комплексното ѝ лечение, базирано на разбирането на 
съвременните механизми и теории за възникването ѝ.
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ЕРИТЕМАТОЗУС

Вл. Петров, Д. Арабаджиева
Отделение Анестезиология и Интензивно Лечение, УМБАЛ „Канев“ АД, гр. Русе

ANESTHESIOLOGICAL PROBLEMS IN PATIENTS WITH SYSTEMIC LUPUS 
ERYTHEMATOSUS

Vl. Petrov, D. Arabadzhieva
Department of Anesthesiology and Intensive Care, UMHAT “Kanev” Ltd, Ruse

РЕЗЮМЕ: Системният лупус еритематозус е хронично 
автоимунно заболяване на съединителната тъкан. Клиничните 
прояви на заболяването са извънредно разнообразни. 
Предизвикателствата за анестезиолозите са обусловени от 
засягането на почти всички органи и системи, от страничните 
ефекти на използваните за лечение кортикостероиди и 
имуносупресивни медикаменти и от необходимостта да се 
вземат и изпълняват комплексни решения. Представени са два 
клинични случая и е направен преглед на литературата.
КЛЮЧОВИ ДУМИ: системен лупус еритематозус (СЛЕ), 
обща анестезия, регионална анестезия.

 
SUMMARY: Systemic lupus erythematosus is a chronic au-

toimmune disease of the connective tissue. The clinical manifes-
tations of the disease are extremely diverse. The challenges for 
anaesthetists are due to the involvement of almost all organs and 
systems, the side effects of corticosteroids and immunosuppressive 
drugs used for treatment, and need to make and implement complex 
decisions. Two clinical cases were presented and a review of the 
literature was made.

KEY WORDS: systemic lupus erythematosus (SLE), general 
anaesthesia, regional anaesthesia.

ОПИСАНИЕ НА СЛУЧАЯ.
Случай 1. Жена на 41 години, постъпва по спешност в 

отделение по ортопедия и травматология след нараняване, 
при което получила голяма разкъсно-контузна рана на дясната 
подбедрица. Пациентката съобщава, че е на постоянно лечение 
с медрол (метилпреднизолон) и имуран (азатиоприн) по повод 
системен лупус еритематозус (СЛЕ). В представената по-
късно документация е посочено, се касае за кожно-ставна, 
хематологична и бъбречна форма на заболяването, и вторичен 
синдром на Sjogren. При приема в болницата лабораторни 
резултати с отклонение от нормата са Hb 98 g/l, Ht 0.28 и 
креатинин 169 mmol/l. Пациентката е с ръст 169 cm и тегло 
55 kg – BMI 19.26. За хирургичната обработка на раната 
пациентката е получила едностранна спинална анестезия с 
1.2 ml (6.0 mg) 0.5% тежък маркаин. Поради бавно и трудно 
зарастване на раната е преведена в отделение по термична 
травма и пластична хирургия, където след подготовка в усло-
вията на конвенционална спинална анестезия с 2.0 ml (10 mg) 
0.5% маркаин и седация с пропофол е извършена свободна 
кожна пластика. Изписана е от болницата след 41 дни престой 
с първично зараснали рани на подбедрицата и донорския 
участък.

Случай 2. Жена на 37 години с ръст 165 cm и тегло 80 kg 
(BMI 29.38), постъпва в болницата за планова операция по 
повод незарастваща рана със секреция и болки на предната 
коремна стена. Раната се е появила преди около година и 
половина след раждане със секцио, което е осъществено 
под спинална анестезия. При предоперативния консулт с 
анестезиолог съобщава, че по повод СЛЕ приема постоянно 
ендоксан (циклофосфамид) и медрол (метилпреднизолон). 

Пациентката е емоционално нестабилна, раздразнителна, 
настроена негативно както към извършени в миналото, така 
и към предстоящи диагностични и оперативни процедури. 
Всички резултати от лабораторните изследвания са в 
референтните граници на нашата лаборатория. Консултантът 
ревматолог констатира системен лупус еритематозус, 
имунологично активна форма, в момента в клинична ремисия. 
След премедикация с мидазолам и фентанил пациентката 
е въведена в анестезия с тиопентал, релаксирана с листенон 
и интубирана. След прилагането на листенон пациентката 
разви синусова брадикардия до 29 удара/ минута, третирана с 
две дози по 0.6 mg атропин. Анестезията, изофлуран в смес 
кислород-райски газ, болус дози фентанил и интраоперативна 
релаксация с ардуан, протече без други усложнения.

ПРЕГЛЕД НА ЛИТЕРАТУРАТА И ОБСЪЖДАНЕ.
СЛЕ е хронично автоимунно заболяване на съединителната 

тъкан, засягащо почти всички органи и системи. Диагностицира 
се най-често на възраст между 15 и 40 години. Приблизително 
80%-90% от засегнатите от заболяването са жени. Честотата на 
разпространение спрямо общата популация в отделни държави 
и географски региони е нееднаква, както и стойностите, по-
сочвани от различни автори - между 5 и 20 на 100 000 насе-
ление в САЩ, и от 15 до 50 на 100 000 население в Европа. 
По отношение на расовата принадлежност с най-висока чес-
тота е афро-етническата група, с най-ниска – бялата етническа 
група, а азиатска и латино-група – със средни стойности на 
разпространение на СЛЕ [4, 7, 12, 13]. 

При подготовката на тази публикация не успяхме да 
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намерим официален източник с данни за честотата на 
заболяването в България. Ако приемем посочените по-горе 
средни стойности за разпространението на СЛЕ в Европа и броя 
на населението в България, което по данни на националния 
статистически институт е 7 000 039 към края на 2018 година, 
то вероятно в страната има между 1 050 и 3 500 болни.

В таблица 1 са изложени измененията в различни органи и 
системи, обусловени от СЛЕ.

Диагнозата на СЛЕ се поставя по две групи критерии 
– клинични и имунологични, като е нужно наличие на най-
малко четири критерия, при това поне един клиничен и един 
имунологичен. Активността на заболяването се измерва по 
различни индексни системи.

Медикаментозното лечение на СЛЕ цели да потисне 
клиничните прояви и постигне ремисия. Обичайно се 
използва комбинация от кортикостероиди и имуносупресивни 
медикаменти. По-рядко, приблизително при един на десет 
пациенти, се прилагат други медикаменти, които се различават 
от общоприетите кортикостероиди и имуносупресори. В тази 
група се причисляват антималарици, мезенхимни инхибитори 
(дапсон), други препарати с имунопотискащ и/или имунос-
тимулиращ ефект (такролимус) и имуноглобулини. Таргетна 
терапия се извършва с белимумаб (Benlysta).

Медрол (метилпреднизолон) се употребява в различни 
схеми и в дозировки, зависещи от индикациите за приложение. 
Най-честите странични ефекти на медикамента са добре 
известни на анестезиолозите. В кратката характеристика на 
продукта, налична на страницата на изпълнителната агенция 
по лекарствата [17], в раздела нежелани лекарствени реакции, 
са посочени и психични нарушения – афективни разстройства, 
включително суицидни мисли, личностни промени, промени в 
настроението, раздразнителност, абнормно поведение.

Медрол е включен в лечението и на двете пациентки, 
представени от нас. Наличните при втората пациентка 
емоционална нестабилност, раздразнителност и негативно 
настроение отдаваме на комплекс причини, а не само на 
провежданата терапия с кортикостероиди. Според нас от 

по-голямо значение са продължителното основно хронично 
заболяване – СЛЕ и раната на коремната стена, свързана с 
болки и секреция, незарастващата повече от една година, и 
ограничаваща възможността на пациентката да извършва 
пълноценни грижи за детето си.

Азатиоприн (имуран), използван при пациенти със СЛЕ, 
намалява дозата на кортикостероидите, а с това и техните 
странични ефекти. В кратката характеристика на продукта [15] 
се казва, че този препарат може да потенцира релаксацията, 
предизвикана от деполяризиращи мускулни релаксанти и да 
антагонизира блокадата от недеполяризиращи релаксанти, 
като това взаимодействие има различни по сила вариации. 
Препоръчва се редуциране на дозата при пациенти с ограничена 
бъбречна и чернодробна функция.

Циклофосфамид (ендоксан) може да се прилага 
самостоятелно или в схема на комбинирана химиотерапия 
при различни автоимунни заболявания, включително СЛЕ. 
Според кратката характеристика на продукта [16] той има 
голям брой сериозни странични токсични ефекти, сред които 
кардиотоксичност (миокардит, перикарден излив, ритъмни 
нарушения), белодробна токсичност (пневмонит), периферна 
невропатия, полиневропатия и не на последно място – нарушава 
нормалното заздравяване на рани. Необходимо е намаляване 
на дозата при нарушена чернодробна и бъбречна функция. 
Направено е предупреждение, че потиска в значителна степен 
и за продължително време активността на холинестеразата, 
поради което може да възникне продължителна апнея след 
употреба на деполяризиращи мускулни релаксанти.

Грижливата предоперативна оценка е особено важна при 
пациентите със СЛЕ с оглед да се идентифицират специфични 
органни увреждания, които могат да доведат до нежелани и 
дори заплашващи живота периоперативни усложнения. 

Тежката брадикардия след приложение на сукцинилхолин 
(листенон) при втората пациентка, описана по-горе, по наше 
мнение е обусловена от съчетаване на поне два фактора: 
причинени от СЛЕ промени в проводната система на сърцето 
и кардиотоксичност, породена от циклофосфамид. Налични са 
препоръки да се извърши предоперативна ехокардиография при 
пациенти, които получават химиотерапия с кардиотоксични 
ефекти [8].

В описания от нас пациент, опериран с обща анестезия, 
не наблюдавахме продължителна апнея след прилагане на 
сукцинилхолин за ендотрахеална интубация, но в литературата 
има съобщения за това усложнение [5].

При пациенти с ограничена чернодробна и бъбречна 
функция, с цел намаляване на рисковете, се предлага създаване 
на протокол за анестезия и следоперативни грижи, съобразен 
с техните особености [1]. Това предложение е универсално и 
е свързано с наличие на намалена бъбречна или чернодробна 
функция без оглед на първичната причина.

В литературата има множество обзори за проблемите, 
свързани с текуща или скорошна химиотерапия и анестезия. 
Всички автори подчертават, че при болшинството пациенти 
се получава съчетаване на органно увреждане, причинено 
от основното заболяване, по повод на което е назначена 
химиотерапия, и токсични ефекти, предизвикани от самите 
химиотерапевтични препарати, върху вече засегнатите от 
заболяването органи и системи [2, 8]. Едновременно с това 
е напълно реална възможността присъщите на анестетиците 
странични ефекти да обострят страничните токсични ефекти 
на химиотерапията – например миокардната депресия 
от анестетици да изостри кардиотоксичните ефекти след 
химиотерапия [2].

СЛЕ per se не е противопоказание нито за обща, нито 
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за регионална анестезия. Няма свързан с анестезията риск 
от обостряне на СЛЕ [14]. Предлага се прилагане на стрес-
доза кортикостероиди в деня на операцията, да се обмисли 
антибиотична профилактика на бактериален ендокардит и 
профилактика на дълбока венозна тромбоза при продължителни 
операции [14].

Описани са два случая на обратим периферен неврологичен 
дефицит (увреждане на plexus brachialis) при пациенти с 
неподозирана периферна невропатия, получаващи терапия 
с цисплатина, подложени на обща инхалационна анестезия с 
ендотрахеална интубация [10]. Според авторите етиологията 
на този дефицит е по-скоро токсично-метаболитна, отколкото 
свързана с директна травма на плексуса, породена от положе-
нието на пациента на операционната маса.

При планирана регионална анестетична техника трябва да 
се съобразят още два факта. Първо, наличието на индуцирана 
от химиотерапията невропатия, която в зависимост от вида 
и дозата на химиотерапията, е налична  при 12.9-70% от 
пациентите [9]. Второ, както СЛЕ, така и химиотерапията, са-
мостоятелно и в комбинация, водят до потискане на имунитета, 
а това е свързано с повишен риск от инфекции при регионални 
анестетични процедури [6]. От друга страна обаче, имунната 
супресия при пациентите, независимо от причината за нея, не 
е абсолютно противопоказание за регионална анестезия, ако се 
вземат подходящи предпазни мерки [6].

ОБОБЩЕНИЕ.
Представени са два случая на пациенти със СЛЕ, получи-

ли успешно регионална и обща инхалационна интубационна 
анестезия.

Пациентите със СЛЕ налагат комплексен 
мултидисциплинарен подход при подготовката и провеждането 
на анестезия и оперативно лечение. Задължително е детайлното 
уточняване на прилаганата имунопотискаща терапия и 
идентифициране на нейните странични ефекти, както и при-
вличане като консултант на лекаря, назначил специфично-
то лечение на СЛЕ. Необходим е индивидуален подход към 
всеки отделен пациент и отчитане на предстоящата операция, 
формата и тежестта на заболяването, медикаментите, 
използване при лечението, както и техните потенциални 
взаимодействия с анестетиците. 
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