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Резюме:
Лъчетерапията играе важна роля за комплексното и 

правилно лечение в детската онкология. С развиването на 
технологиите и натрупване на все повече данни, тя става 
по-широко застъпена при лечение на детските онкологични 
заболявания. Известно е, че химиотерапията остава на заден 
план, за разлика от радиотерапията, която добива все по-голяма 
популярност и ефективност.  Внедряването в практиката на все 
по-модернa техника дава възможност за голяма концентрация 
на лъчите в малко поле и по-малкa увреда на здравите, околни 
тъкани, което изисква напълно неподвижен пациент. От 
основно значение за правилното и ефективно провеждане на 
многобройните процедури по лъчелечение е имобилизацията 
на пациентите, постигана със седация/анестезия.

   В настоящото съобщение е описан случай на 33 процедурни 
радиотерапевтични сеанса при малко дете, проведени с 
използване на три различни режима на седоаналгезия, 
съгласно Стандартите по анестезия и интензивно лечение. 
Всички лъчетерапевтични сеанси бяха завършени успешно, 
мониторирането на пациента не показа отклонения, не са 
регистрирани анестезиологични или други усложнения или 
странични действия.

Ключови думи: Лъчелечение, анестезия в педиатрията, 
детска онкология

Summary:
Radiotherapy plays a key role in the management of pediatric 

cancers. As technology has advanced and more data is collected, 
radiotherapy is becoming more involved in complex management 
in pediatric oncology. It is known that the use of chemotherapy 
has expanded and radiotherapy is gaining more popularity and 
effectiveness.

Introducing in daily practice more modern technology, gives 
the opportunity to concentrate the beams and preserve normal 
tissues, but this demands very still patient. Full immobilization of 
pediatric patients, achieved with sedation/anesthesia, is essential 
for accurate and effective radiotherapy procedures.

The following article presents a case report of a pediatric, 2 
years old patient, after an operation for brain - ependymoma and 
sheduled for radiotherapy. The radiotherapy is performed in 33 
procedures under sedoanalgesia, without any anesthetic related 
complications, using 3 sedoanalgesia modules.

Key words: Radiotherapy, pediatric anesthesia, pediatric 
oncology

Въведение 
Всяка година в САЩ се диагностицират 15 780 нови 

случая на педиатрични онкологични заболявания.(17) 
Новодиагностицираните злокачествени случаи в Англия 
са 1500 годишно и са главна причина за смърт при деца, на 
възраст между 1 и 14 години, като най-чести са левкозите и 
туморите на ЦНС.[2]

Наред с хирургията и химиотерапията, лъчелечението 
е от съществено значение за мултимодалното третиране на 
заболяванията в детската онкология.[7]

Лъчетерапията представлява използване на йонизираща 
радиация за лечението на злокачествени заболявания, а 
нейна главна цел е да достави възможно най-висока лъчева 
доза до тумора, като запази в максимална степен околните, 
здрави тъкани.[4] Радиацията се нарича йонизираща, тъй 
като предизвиква генерация на йони в тъканите, през които 
преминава, като по този начин уврежда туморната, клетъчна 
ДНК.[7]

   Радиотерапията е ключов момент в лечението на детски 
онкологични заболявания, като с всяка година тя заема все по-
голяма част от терапевтичния план. Акуратното провеждане на 
ефективна радиотерапия при деца е невъзможно без наличието 
на пълна имобилизация, която се постига с внимателно 
изпълнена седация/анестезия.

Клиничен случай
Представяме случай на следоперативно лъчелечение на 

епендимом.
Обект и методология на изпълнението   
Дете на 2г. от мъжки пол, е било диагностицирано с 

епендимом, локализиран в четвърти вентрикул. След проведено 
хирургично лечение в гр. Пловдив, туморът е частично 
отстранен, поради специфичната си локализация. Пациентът 
е насочен към УМБАЛ „Св. Марина“ Варна за провеждане на 
следоперативна лъчетерапия. Курсът на лъчелечение продължи 
64 дни, като се проведоха общо 33 терапевтични процедури. 
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При първата процедура – компютърна томография с оглед 
взаимно позициониране на радиотръба, локус за облъчване, 
фокусиране на лъчи и изготвяне на специфичен индивидуален 
шлем, която не е лечебна, бе изграден онкологичния план за 
действие, както и топографоанатомично и индивидуално 
антропометрично термопластичен шлем, плътно по лицето на 
детето и полистиренов матрак по тялото му, с цел при всяка 
следваща процедура положението да е абсолютно идентично с 
предходното.(Фиг. 1) 

Фиг.1
Предварително на пациента бе поставен перманентен 

централен венозен катетър тип Broviac, като са спазени всички 
правила на септика и антисептика. Проведени бяха 33 общи 
венозни анестезии от различни анестезиолози в клиниката, 
в зависимост от работния график на клиниката. При всички 
процедури бе осъществена премедикация с мидазолам – орална 
– 7.5 мг., или венозна – 1.5 мг. След достигане на седация по 
Ramsey score – 2, детето бе пренасяно в специализираната 
процедурна зала. Установяваше се, че детето е по-спокойно, 
ако майка му го придружи до залата и остане с него до увода 
в анестезия. Увода се осъществяваше в три варианта: 1) 
болус кетамин - 1-1.5 мг/кг и последващо фракционирано 
приложение за поддържане – 10-15 мг., 2) болус кетамин - 1 
мг/кг и пропофол 0.5-1 мг/кг и последващо фракционирано 
приложение на Пропофол по 10 мг., 3) пропофол – 120-160 
мкгр/кг/мин  в инфузия. След  „заспиване“ на детето, майката 
напускаше залата, а пациентът беше позициониран върху 
матрака, поставяше му се термопластичния шлем, и върху 
него лицева кислородна маска, през която постъпваше пресен 
газ кислород, в дебит 4 л/мин. Под двете скапули всеки път се 
поставяше подложка. При достигане на Ramsey score 4, екипите 
излизаха от йонизиращата среда и процедурата стартираше. 
Осъществявахме стандартен мониторинг: продължително ЕКГ 
мониториране, неинвазивно измерване на кръвно налягане и 
пулсоксиметрия.(Фиг. 2 )

Фиг.2
На разположение при всяка процедура бяха всички средства 

за поддържане на свободни дихателни пътища. Видеокамерата 
за дистанционно наблюдение се позиционираше с визьор 
в подходяща посока и персоналът напускаше залата. 

Наблюдението на мониторираните параметри и на пациента се 
осъществяваше в командната зала, чрез видеомонитор.(Фиг.3 )

Фиг.3
След прекратяването на лъчелечебната процедура, 

продължаваща между 7 и 10 мин., седацията се прекратяваше 
и пациента беше транспортиран в стая за събуждане, където 
в присъствието на близки и анестезиолог изчаквахме  
въстановяване на съзнание. Трансфер в регулярно детско 
отделение се осъществяваше при Ramsey score – 0.

Резултати
Проведени бяха 33 седоаналгезии по три различни 

методики. Използваните средни дози за Кетамин бяха – 28.64 
мг. ±9.9(SD), а за Пропофол – 43 мг. ±23,4(SD).(Таб.1)

Таб.1
С течение на времето и нарастване броя на проведените 

седоаналгезии не беше регистрирана отчетлива тенденция на 
повишаване на дозите, необходими за седация. (Фиг. 4 и 5)

Фиг.4

Фиг.5
Направихме едно прекъсване на дейността в продължение 

на 7 дни, поради възникнала интеркурентна инфекция, която 
изискваше стандартно лечение. На всеки отминали 7 дни, 
се извършваше нова преданестезиологична консултация, 
съгласно стандартните въпросници.
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Сатурацията по време на процедурата беше 98-99%.
Сърдечната честота по време на процедурата беше 105-115/

мин.
Не сме регистрирали повръщане, хипоксемия или нежелани 

движения.
По време на процедурите не бяха наблюдавани и 

регистрирани усложнения.

Обсъждане:
Независимо, че съществуват специфични терапевтични 

подходи за конкретния вид тумор, значителна част от пациентите 
подлежат на радиотерапия. Адекватната имобилизация на 
пациента заема ключова роля, тъй като позволява правилното 
ориентиране и концентриране на лъчите, както и максимално 
запазване на здравите тъкани.[16] С усъвършенстването 
на новите машини, компютърния софтуер и хардуер [4], 
радиотерапията постепенно започва да заема съвършено 
различно място в комплексното онкологично лечение 
(триизмерната /3D-CRT/ и честотно модулирана радиотерапия /
IMRT/), притежавайки възможност да осъществи изключително 
точно (според формата и локализацията на тумора) насочване 
на лъчите, както и завишаване на тяхната доза.[6, 10] За да 
се гарантира детайлността и акуратността на лечението е 
необходимо наличието на напълно възпроизводим метод на 
имобилизация. Това се постига със специално изработени за 
целта, термопластични шлемове и полистиренови матраци, 
оформени и плътно прилепващи по лицето и тялото на пациента.
[4] Счита се, че деца под 3 годишна възраст не притежават 
капацитета да разберат абсолютната необходимост да лежат 
неподвижно и при тях седацията или общата анестезия, всяка 
носеща своите рискове, стават мандаторни.[11, 15, 9]

На пръв поглед рутинно, постигането на абсолютна 
имобилизация, работата в отдалечени помещения, трудният 
мониторинг, нуждата от почти ежедневни анестезии, в 
продължение на няколко седмици, поставят сериозни 
предизвикателства пред анестезиолога.[7] Поради големия 
брой манипулации, наличието на централен венозен източник, 
перманентен катетър (Broviac или Hickman) или порт с игла тип 
„Huber“, е задължително. От съществено значение е спазването 
на строга септика и антисептика, с цел предотвратяване на 
катетър-асоциирани инфекции, които биха могли да бъдат 
фатални за малките, уязвими пациенти.

   Към момента не съществуват ясно дефинирани критерии 
кога да се използва обща анестезия и кога седация и преценка 
се прави според индивидуалният случай.[14]

   Основните цели на анестезията по време на лъчетерапията 
при деца са:

•	 Пълна имобилизация
•	 Бързо начало на действие
•	 Бързо и пълно възстановяване, без остатъчни ефекти
•	 Безболезнено приложение
•	 Минимално влияние върху хранене, пиене, игра
•	 Минимални или никаква тахифилаксия
•	 Адекватна подръжка на дихателни пътища при 

различни пози
Множество анестезионни техника са били използвани 

през годините, но съвършена такава все още не е открита. 
Първите данни от 1963г. са за използване на халотан.[8] 
По-късно кетаминът добива голяма популярност заради 
относителното запазване рефлексите на дихателните пътища. 
Редица неудобства при неговата употреба (нистагъм, който 
го прави неприложим при лъчелечение на ретинобластом, 
хиперсаливация, психотична продукция) стимулират 
търсенето на по-благоприятни опции. Севофлуран, тиопентал, 
метохекситал, бензодиазепини и опиати също са използвани за 
седация и анестезия при педиатрична радиотерапия.[12] Много 
автори считат, че пропофолът има множество предимства и 
следва да е на избор за дълбока седация/анестезия.[1, 16] Той 

притежава отлични седативни качества, има бързо начало на 
действие, плазмените му концентрации бързо спадат и водят 
до бързо, пълно и гладко събуждане, притежава антиеметични 
свойства и в доза между 6 и 7,4 мг/кг/час или 2мг/кг и.в. 
болус, последвани от 250 мкгр/кг/мин, запазва адекватна 
спонтанна вентилация.[7, 13] При много сензитивни деца, 
които са претърпели множество предходни интервенции, 
хирургия и манипулaции, пропофолът в комбинация с малки 
дози мидазолам и кетамин също е показал добри резултати и 
безопасен профил.[18] 

От всички пациенти подложени на седация/анестезия за 
диагностични или терапевтични процедури, децата се считат 
за най-рискова група. Поради физиологичните си особености 
те са с по-висок риск за развитие на респираторна депресия 
и животозастрашаваща хипоксия.[16] Нужда от средства за 
поддържане на дихателните пътища обикновено не се налагат, 
но естествено трябва да са налични при поява на необходимост 
от такива.

      В литературата се съобщава за няколко типа усложнения, 
като единодушно се твърди, че те са с най-ниска честота при 
употреба на пропофол:

•	 Стридор и ларингоспазъм
•	 Обструкция на горни дихателни пътища
•	 Апнея
•	 Десатурация
•	 Гадене и повръщане
•	 синусова аритмия
•	 Сърдечен арест
  За максимална сигурност е задължително използването на 

адекватен мониторинг: ЕКГ, НИКН, пулсоксиметрия, а когато е 
достъпно и EtCO2. В специалната зала за радиотерапия трябва 
да има видеонаблюдение, с което да се следят мониторираните 
параметри, както и реакциите и поведението на пациентите.[5, 
7, 9, 14].

В описания от нас случай, ние проведохме 33 
седоаналгезии, изпълнявайки изискванията за мониторинг във 
всеки един от модусите на венозно приложение. Описаното 
усложнение „интеркурентна инфекция“, считаме, че не е 
свързано нито с подтискане на съзнанието, нито с влиянието 
на радиотерапията върху защитните сили на организма, тъй 
като процедурите се проведоха в период на годината, когато 
вирусните инфекции се разпространяват епидемиологично. 
Допълнителен критерий за това, е бързото и успешно лечение 
на тази инфекция, позволило своевременно продължаване 
на лъчелечебните процедури. Вариантът с поставяне на 
лицева маска върху термопластичния шлем и обогатяване на 
вдишвания от пациента въздух с кислород, е задължителен 
прийом, превентиращ хипоксемия, което е добре доказано 
с високите стойности на сатурация, въпреки относително 
дълбоката седация на пациента. Осъщественият от нас 
мониторинг се оказа достатъчен за проследяване на пациента 
и осигуряване на сигурни и спокойни условия за работа. След 
приключване на всяка поцедура, задължително е пациентът да 
се позиционира за необходимото време в специално помещение, 
където има възможност за ресусцитация при необходимост и 
наблюдение на витални показатели, до излизане от дълбока 
седация – Ramsey score 0 – 1, за който период близо до него 
има специализиран анестезиологичен екип. Във времето, 
цялостното ангажиране на екипа от КАИЛ продължава между 
45 и 70 минути на процедура.

Заключение:
Въпреки своите рискове и неудобства, седацията/

анестезията за радиотерапия при деца, е от жизнена 
необходимост и е неизменна част от правилния, комплексен 
терапевтичен план за лечение в педиатричната онкология. С 
напредването на технологиите става ясно, че лъчелечението 
ще заема все по-централна роля в мултимодалния подход 
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за лечение на детски онкологични заболявания, от което 
следва, че всяко звено осъществяващо подобен тип здравна 
услуга, трябва да разполага с подговтени, тренирани кадри, 
осигуряващи седация/анестезия за възможно най-добри 
крайни резултати при „малките“ пациенти. Осъществяването 
на седоаналгезия по венозен път в описаните дози и модуси, 
както и мониторирането на базови параметри, е напълно 
достатъчно за успешното реализиране на лъчетерапевтичните 
сеанси.
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РОЛЯТА НА КЕТАМИН ЗА ПОДОБРЯВАНЕ 
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ROLE OF KETAMINE FOR IMPROVED POSTOPERATIVE ANALGESIA

Hubenova P1., Marinova R2 , Temelkov A.1 

UMHAT Alexandrovska, Sofia1

Department of Anesthesiology and Critical Care, Military Medical Academy, Sofia2

Резюме:    
Ефективността на Ketamine в ниски дози (субанестетични) 

като елемент на мултимодален подход за постоперативна 
аналгезия е все още дискутабилен. Налични са данни от 
клинични проучвания, които сочат, че медикаментът подобрява 
качеството на постоперативното обезболяване и намалява 
опиоидната консумация. Налични са и противоречиви 
литературни данни, които сочат, че приложението на Ketamine 
е с ограничен ефект.

Ключови думи: посоперативна болка, оперативна 
интервенция, урология 

Въведение:
Контролът на постоперативната болка е ключ към ранното 

възстановяване на пациентите и по-кратък болничен престой. 
Постоперативната недостатъчна аналгезия може да бъде 
причина за настъпване на усложнения като имуносупресия, 
хипергликемия, недостатъчна рехабилитация, развитие на 
хронична болка. Опиоидите са в основата на лечението на 
остра болка като се прилагат заедно с други медикаменти 
като Paracetamol, нестероидни противовъзпалителни средства 
(НСПВС), регионални техники с цел намаляване на общото 
количество опиоиди. В някои случаи прилагането на тези 
терапевтични възможности са свързани с нежелани странични 
ефекти, които при рискови пациенти може да са от значение 
за крайния резултат на лечението, като развитие на органна 
недостатъчност, толерантност към опиоиди, медикаментозни 
взаимодействия. 

Изложение:
Първите публикации за Ketamine са от 1965 г. Одобрен е за 

клинична употреба през 1970 г. (1, 2). Въпреки че аналгетичните 
качества на медикамента са забелязани още в началото на 
неговата клинична употреба, възможността да бъде използван 
като аналгетик не е разглеждана систематично. Изследването 
на неговите качества в субанестетични дози започва по-
късно. Sadove et al. са сред първите, които подчертават ефекта 
на Ketamineв в ниски дози и предлагат употребата му като 
аналгетик (3). Интересът към Ketamine нараства значително 
през периода 1993-2012 г., като се основава на това, че 
блокиране на рецепторите за NMDA може да играе роля в 
контрола на болката (4). В изминалите повече от 40 години от 
работата на Lodge et al. механизмът на действие на Ketamine 
изглежда, че е сложен (5). Lois F et al. достигат до заключение, 
че ефектите на този отдавна известен медикамент все още не 
са докрай разкрити (6).

Известно, че един основен механизъм на действие на 
Ketamine за постигане на аналгезия е антагонизиране на 
NMDA рецепторите (7). Рецепторите за NMDA участват 
в глутаматергичната възбудна трансмитерна система.
Проучвания на механизма на действие на Ketamine сочат, че 
„мястото за свързване на Phencyclidine (PCP)“, част от NMDA 

рецептора, не е единственият медиатор на аналгетичните 
ефекти (8, 9). Стабилизирането на мембраните се постулира 
като възможен начин на действие, т.е. като ефект на локален 
анестетик, но в дози 10-50 пъти над нормата за индуциране 
на обща анестезия (10). Acetylcholine се счита, че има роля 
в обезболяването на ниво гръбначен мозък. Ketamine, както 
и неговият активен метаболит Norketamine, оказват ефект 
на никотиновата ацетилхолинова система (11). Налични 
са литературни данни, които сочат, че Ketamine блокира 
обратното захващане на серотонин, т.е. има моноаминергичен 
ефект (12, 13, 14). Моноамините серотонин и норепинефрин се 
счита, че са основни медиатори на ендогенния десцендентен 
контрол на болката (15). Все още не е изяснено до каква степен 
инхибирането на обратното захващане на моноамините е от 
значение за ролята на Ketamine като аналгетик при човека. В 
последните години се споменава за антиинфламаторния ефект 
на Ketamine, но този ефект вероятно има значение повече за 
дълготрайните болкови състояния отколкото при остра болка 
(16).

Важно е да се уточни дали Ketamine действа като аналгетик 
предимно поради антихипераналгетичните му качества или 
поради конкретен аналгетичен механизъм (17). Въпросът е не 
само академичен, а и клиничен, тъй като предстои да се уточни 
до колко механизмите, различни от антагонизирането на 
NMDA рецепторите,  имат значение за обезболяващия ефект на 
медикамента (18). Изясняването на подобни въпроси ще даде 
отговор за това каква е ефективаната „ниска доза“ Ketamine. 

Клиничните ползи от Ketamine се наблюдават при хирургичи 
интервенции свързани със значима болка в горния коремен 
етаж, гръдния кош и големи по обем ортопедични операции 
(19). Медикаментът може да се използва самостоятелно и в 
комбинация с други агенти (20). Прилага се интравенозно, 
интрамускулно, субкутанно, орално, ректално, повърхностно, 
интраназално, сублингбвално, епидурално, каудално.

Към настоящия момент ролята на Ketamine в 
постоперативното обезболяване остава недокрай изяснена. 
Твърдението, че Ketamine има място в съвременното 
постоперативно обезболяване се основава на фактите от 
редица проучвания, проведени през годините. Постоянна 
интравенозна инфузия на Ketamineв в ниска доза, от порядъка 
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на 18 mcg/kg/h, по време на операцията води до намаляване на 
опиоидната консумацаия в някои случаи, въпреки че този ефект 
се наблюдава при отсъствие на централни и регионални нервни 
блокове (21). В систематични обзори ефектът на Ketamine се 
оценява при различни пътища на приложение и при  различни 
дози (22, 23, 24, 25). Резултатите са притоворечиви донякъде 
поради хетерогенността на проучванията.

Цел: Да се определи мястото  на Ketamine в ниски дози 
(субанестетични) като елемент на мултимодален подход за 
постоперативна аналгезия. 

Материал и методи:
След получаване на одобрение от локалната етична комисия 

и писмено информирано съгласие от пациента ние проучихме 
82-ма пациенти. Участниците в проучването са с физически 
статус по ASA (American Association of Anesthesiologists) 
клас ASA II-III за планова урологична оперативна намеса. 
Проучването е с проспективен дизайн. 

Критериите за изключване от проучването са:
	 отказ от страна на пациента, 
	 анамнеза за налична хронична болка, 
	 редовен прием на аналгетични средства, 
	 психиатрични заболявания, 
	 бъбречна недостатъчност, 
	 хемодиализно лечение. 
Включените в проучването пациенти нямат пристрастявания 

към опиоиди и не са получавали по-рано опиоиди за лечение 
на болков синдром. 

В деня преди операцията пациентите получават информация 
във връзка с предстоящата планова анестезия, постоперативна 
анлгезия, прогноза. Те са запознати с начина на използване на 
Визуална аналогова скала (ВАС). Всички пациенти от двете 
групи получават за увод в анестезия Propofol 2-3 mg/kgi.v., 
Fentanyl 2.0-2.5 μg/kg i.v. за атенюиране на симпатиковия 
отговор по време на ларингоскопия и ендотрахеална интубация, 
Аtracurium 0.6 mg/kg i.v. 90 секунди преди интубацията. След 
увода в анестезия преди оперативния разрез пациентите от група 
А получават първоначална болус доза Ketamine 0,4 mg/kg i.v. и 
последваща инфузия 0,02 mg/kg/h i.v. за 48 часа. За поддържане 
на анестезията и при двете групи се използва инхалационен 
анестетик Isofluranе с концентрация 1-2% в издишаната газова 
смес, въздух с 50% кислород, болус дози Аtracurium 0.2-0.3 
mg/kg  i.v. за поддържане на нервномускулната релаксация. 
Допълнително прилагане на болус дози Fentanyl 1.5-2.0 μg/kg 
i.v. при необходимост по преценка на анестезиолога. Всички 
пациенти получават Paracetamol 1 g i.v. and Dexketoprofen 100 
mg i.v. 30 минути преди края на операцията, Paracetamol 1 g 
i.v.три пъти на ден и Dexketoprofen 100 mg i.v.два пъти на ден 
72 h постоперативно. Пациентите, включени в проучването 
получават интравенозан инфузия на физиологичен разтвор 
(0.9%) по време на операцията и в ранния постоперативен 
период. 

След възстановяване на спонтанно дишане пациентите се 
превеждат в Интензивно отделение (ИО) за постоперативно 
наблюдение и лечение в рамките на 48 часа. След постъпване 
в ИО и мониториране пациентите от група А получават 
продължава постоянната инфузия с Ketamine 0,02 mg/kg/h 
i.v. до 48-мия час, Morphine. при нужда за облекчаване на 
болката до максимум 10 mg Morphine в рамките на 30 минути. 
Пациентите в група Б получават първоначална доза Morphine 
5 mg i.v., последвана от допълнителни 3 mg i.v.при нужда за 
облекчаване на болката до максимум 10 mg Morphine в рамките 
на 30 минути. Болус дози Morphine се прилагат допълнително 
в ИО при пациентите с недостатъчно добро ниво на аналгезия 
(ВАС>3) и по преценка на анестезиолога.

Оценка за наличие и интензивност на болката се извършва 
по време на престоя в ИО на първия, втория, третия ден и 
сутринта на четвъртия постоперативен ден. Използва се ВАС 
при покой (ВАС-П)и ВАС при движение (ВАС-Д, смяна на 

позицията на тялото в болничното легло, кашлица, изправяне 
до сядане и стоеж след втория следоперативен ден).     

    Получените резултати се документират от обучени 
медицински сестри в следните времеви интервали: 2-ри, 
4-ти, 6-ти, 8-ми, 10-ти и 12-ия час първият следоперативен 
ден, на втория следоперативен ден в 07 ч и 15 ч, на третия 
следоперативен ден в 10 ч и 15 ч., на четвъртия постоперативен 
ден в 10 ч. Оценява се удоволетвореността на пациента 
посредством кратка анкетна карта и категорийна скала 
(отлично, добро, задоволително, лошо) в края на болничния 
престой. 

Резултати:
Трима от първоначалните 85 пациенти, включени в 

проучването, отпадат поради отказ за участие на двама от тях 
и нарушение на протокола при един пациент. В проучването 
остават 82-ма пациенти, от които 42-ма в група А и 40 – в група 
Б (диаграма 1).

Диаграма 1. Ход на проучването

Включените в проучването пациентите са със следната 
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Средната възраст на оперираните пациенти от група А е 
56,90±4,29 год., при тези от група Бе63.05±3.64 год. Пациентите 
от мъжки пол преобладават над тези от женски пол и в двете 
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Всички пациенти са хоспитализирани за планова 
урологична опера- тивна интервенция чрез лумботомия или 
лапаротомия. 
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Таблица 2. Характеристика на пациентите според вида 
на операцията и клас по ASA.

От таблица 2. се вижда, че най-голям е броят на пациентите, 
оперирани за нефректомия с лумбален достъп: общо 48, 
следвани от броя пациенти с парциална резекция на бъбрек: 
10. На трето място е групата пациенти, оперирани за бъбречна 
калкулоза: 9, следвани от групата на пациентите, оперирани за 
нефректомия с трансперитонеален достъп: 5. Най-малобройни 
са групите с карцином на простата за простатектомия, 
либерация или пластика на уретер, и карцином на пикочния 
мехур за цистектомия: съответно 4, 3, 2. Пациентите с 
анестезиологичен риск по ASA – ASA II са 35, а пациентите по 
ASA III са 47. 

    Средната продължителност на оперативната намеса 
при пациентите от група А е 166.38 мин, при група Б е 158.4 
мин. При всички участници в проучването увод в анестезия и 
поддържане се извършва по сходен начин, като при пациентите 
от група А се прилага болус доза Ketamine 0.4 mg/kgi.v. 
Средната доза Fentanyl, използвана интраоперативно при група 
А е 304.76 μg i.v.(SD±11.5), а в група Б е 332.5 μg i.v (SD±10.6).

    Средната стойност на силата на болката в покой, оценена 
по ВАС, в група А на втория час е 6,04 (SD±0,31), като на 
четвъртия час е 2.55 (SD±0.27) и в следващите часове намалява. 
Тези резултати са представени на таблица 3. 

Таблица 3. Резултати от ВАС-покой при пациенти от 
група А.

Силата на болката в покой при група Б е 6.13 (SD±0.34), 
на четвъртия час е 3.05 (SD±0.37), а на дванадесетия час е 
6.23 (SD±0.93) и в последствие намалява. Тези резултати са 
представени на таблица 4.

Таблица 4. Резултати от ВАС-покой при пациенти от 
група Б Интензитетът на болката при движение, измерен на 

12-тия час в група А е 6.60 (SD±0.62) като в края на изследвания 
период е 1.29 (SD±0.44). Тези резултати са представени на 
таблица 5.

Таблица 5. Резултати от ВАС-движение при пациенти 
от група А.

Силата на болката в движение на 12-тия час в група Б е 7.08 
(SD±0.33) а в края на изследвания период е 0.78 (SD± 0.26). 
Тези резултати са представени на таблица 6.

Таблица 6. Резултати от ВАС-движение при пациенти 
от група Б.

На графика 1 са представени обобщени данни за силата 
на болката при покой и движение и в двете групи, от която се 
вижда, че в група А интензитетът на болката във времето е 
ВАС ≈4 или < 4. 

Графика 1. Разпределение на разултата от ВАС при 
покой и движение при двете групи пациенти.

Средната нужда от Morphine е 22.95 mg (SD±3.12) в група 
А и 33.3mg (SD±4.03)в група Б. 

На графика 2 са представеми обобщени данни за 
консумацията на Morphine при двете групи пациенти. 

Графика 2. Консумация на Morphine (mg) за период от 
48 часа при група А (отгоре) и група Б (отдолу).

При 20 пациенти от група А (47,62%) се установи посто-
перативно гадене и повръщане, като 10 от тях съобщават за 
умерено гадене и повръщане, 7 съобщават за лека степен на 
гадене, 3-ма пациенти съобщават за силно гадене и повръща-
не. В група Б - 20 (52,50%) пациенти изпитват лека до силна 
степен на постоперативно гадене и повръщане, като 11 съоб-
щават за умерена степен на гадене и повръщане, 7 съобщават 

Бе63.05±3.64 год. Пациентите от мъжки пол преобладават над тези от 
женски пол и в двете групи.

Всички пациенти са хоспитализирани за планова урологична опера-
тивна интервенция чрез лумботомия или лапаротомия. 

На таблица 2. е посочено разпределението на пациентите в зависимост 
от вида на операцията и физически статус по ASA.

Таблица 2. Характеристика на пациентите според вида на операцията 
и клас по ASA.
Оперативни интервенции Група А Група Б

Клас по ASA:

ASA I 0 0

ASA II 18 17

ASA III 24 23

Общо 42 40

Оперативна интервенция

Нефректомия с лумботомия 21 27

Нефректомия с 
трансперитонеален достъп 

3 2

Парциална резекция
на бъбрек

4 6

Простатектомия 3 1

Пиелолитотомия/
нефролитотоия

7 2

Либерация на уретер/
уретеропластика

2 1

Цистектомия 1 1

Общо 42 40

От таблица 2. се вижда, че най-голям е броят на пациентите, оперирани 
за нефректомия с лумбален достъп: общо 48, следвани от броя пациенти с 
парциална резекция на бъбрек: 10. На трето място е групата пациенти, 
оперирани за бъбречна калкулоза: 9, следвани от групата на пациентите, 
оперирани за нефректомия с трансперитонеален достъп: 5. Най-

малобройни са групите с карцином на простата за простатектомия, 
либерация или пластика на уретер, и карцином на пикочния мехур за 
цистектомия: съответно 4, 3, 2. Пациентите с анестезиологичен риск по 
ASA – ASA II са 35, а пациентите по ASA III са 47. 

Средната продължителност на оперативната намеса при пациентите от 
група А е 166.38 мин, при група Б е 158.4 мин. При всички участници в 
проучването увод в анестезия и поддържане се извършва по сходен начин, 
като при пациентите от група А се прилага болус доза Ketamine 0.4 
mg/kgi.v. Средната доза Fentanyl, използвана интраоперативно при група А 
е 304.76 μg i.v.(SD±11.5), а в група Б е 332.5 μg i.v (SD±10.6).

Средната стойност на силата на болката в покой, оценена по ВАС, в 
група А на втория час е 6,04 (SD±0,31), като на четвъртия час е 2.55
(SD±0.27) и в следващите часове намалява. Тези резултати са представени 
на таблица 3.

Таблица 3. Резултати от ВАС-покой при пациенти от група А.

2-ри 
час

4-ти 
час

6-ти 
час

8-ми 
час

10-ти 
час

12-ти 
час

7ч/
2 сод

15ч/
2 сод

10ч/
3 сод

15ч/
3сод

10ч/
4 сод

средна 6.04 2.55 4.86 2.45 3.45 4.83 2.10 1.26 0.79 1.02 1.10
Най-
ниска

5.84 2.28 4.40 1.96 2.68 4.15 1.55 0.84 0.48 0.63 0.67

Най-
висока

6.45 2.81 5.31 2.94 4.23 5.52 2.64 1.68 1.09 1.41 1.52

Силата на болката в покой при група Б е 6.13 (SD±0.34), на четвъртия 
час е 3.05 (SD±0.37), а на дванадесетия час е 6.23 (SD±0.93) и в 
последствие намалява. Тези резултати са представени на таблица 4.

Таблица 4. Резултати от ВАС-покой при пациенти от група Б

2-ри 
час

4-ти 
час

6-ти 
час

8-ми 
час

10-ти 
час

12-ти 
час

7ч/
2 сод

15ч/
2 сод

10ч/
3 сод

15ч/
3сод

10ч/
4 сод

средна 6.13 3.05 5.33 2.45 3.08 6.22 1.30 3.60 1.40 1.58 0.78
Най-
ниска

5.79 2.68 4.98 2.03 2.74 5.29 1.00 2.98 1.10 1.30 0.52

Най-
висока

6.46 3.42 5.67 2.87 3.41 6.53 1.60 4.22 1.70 1.85 1.03

Интензитетът на болката при движение, измерен на 12-тия час в група А 
е 6.60 (SD±0.62) като в края на изследвания период е 1.29 (SD±0.44). Тези 
резултати са представени на таблица 5.
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час е 3.05 (SD±0.37), а на дванадесетия час е 6.23 (SD±0.93) и в 
последствие намалява. Тези резултати са представени на таблица 4.

Таблица 4. Резултати от ВАС-покой при пациенти от група Б
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4 сод
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Интензитетът на болката при движение, измерен на 12-тия час в група А 
е 6.60 (SD±0.62) като в края на изследвания период е 1.29 (SD±0.44). Тези 
резултати са представени на таблица 5.

Таблица 5. Резултати от ВАС-движение при пациенти от група А.

10-ти 
час

12-ти 
час

7ч/
2 сод

15ч/
2 сод

10ч/
3 сод

15ч/
3сод

10ч/
4 сод

средна 6.26 6.60 5.12 1.60 3.00 0.43 1.29
Най-
ниска

5.53 5.98 4.57 1.08 2.43 0.20 0.85

Най-
висока

6.99 7.21 5.67 2.11 3.57 0.65 1.72

Силата на болката в движение на 12-тия час в група Б е 7.08 (SD±0.33) а 
в края на изследвания период е 0.78 (SD± 0.26). Тези резултати са 
представени на таблица 6.

Таблица 6. Резултати от ВАС-движение при пациенти от група Б.

10-ти 
час

12-ти 
час

7ч/
2 сод

15ч/
2 сод

10ч/
3 сод

15ч/
3сод

10ч/
4 сод

средна 3.23 7.08 5.08 3.60 1.40 1.58 0.78
Най-
ниска

2.88 6.75 4.63 2.98 1.10 1.30 0.52

Най-
висока

3.57 7.40 5.52 4.22 1.70 1.85 1.03

На графика 1 са представени обобщени данни за силата на болката при 
покой и движение и в двете групи, от която се вижда, че в група А 
интензитетът на болката във времето е ВАС ≈4 или < 4. 

Графика 1. Разпределение на разултата от ВАС при покой и движение 
при двете групи пациенти.
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Силата на болката в движение на 12-тия час в група Б е 7.08 (SD±0.33) а 
в края на изследвания период е 0.78 (SD± 0.26). Тези резултати са 
представени на таблица 6.

Таблица 6. Резултати от ВАС-движение при пациенти от група Б.

10-ти 
час

12-ти 
час
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2 сод
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2 сод
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3 сод

15ч/
3сод
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4 сод

средна 3.23 7.08 5.08 3.60 1.40 1.58 0.78
Най-
ниска

2.88 6.75 4.63 2.98 1.10 1.30 0.52

Най-
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3.57 7.40 5.52 4.22 1.70 1.85 1.03

На графика 1 са представени обобщени данни за силата на болката при 
покой и движение и в двете групи, от която се вижда, че в група А 
интензитетът на болката във времето е ВАС ≈4 или < 4. 

Графика 1. Разпределение на разултата от ВАС при покой и движение 
при двете групи пациенти.

Средната нужда от Morphine е 22.95 mg (SD±3.12) в група А и 33.3mg 
(SD±4.03)в група Б. 
На графика 2 са представеми обобщени данни за консумацията на 
Morphine при двете групи пациенти. 

Графика 2. Консумация на Morphine (mg) за период от 48 часа при 
група А (отгоре) и група Б (отдолу).

При 20 пациенти от група А (47,62%) се установи постоперативно 
гадене и повръщане, като 10 от тях съобщават за умерено гадене и 
повръщане, 7 съобщават за лека степен на гадене, 3-ма пациенти 
съобщават за силно гадене и повръщане. В група Б - 20 (52,50%) пациенти
изпитват лека до силна степен на постоперативно гадене и повръщане,
като 11 съобщават за умерена степен на гадене и повръщане, 7 съобщават 
за лека степен на гадене и повръщане, 4-ма за силно гадене и повръщане.
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за лека степен на гадене и повръщане, 4-ма за силно гадене и 
повръщане.

Удовлетвореност се оценява по скалата от 0 до 10 като раз-
пределението на пациентите е посочено в таблица 7. 

Таблица 7. Разпределение на пациентите в зависимост-
та степента на удовлетвореност.

От таблица 4 се вижда, че 59,52% (n=31) от пациентие в 
група А съобщават за висока степен на удовлетвореност (оцен-
ка 8,9 или 10), докато тези, които са удовлетворени и са дали 
оценка 7-10 от група Б са едва 32,5% (n=13). Двама пациенти от 
група Б съобщават, че не са доволни поради наличие на болка, 
гадене и повръщане, сънна депривация.

Дискусия
Първоначално Ketamine е въведен като анестетик, а по-

късно като аналгетик. По отношение времето за приложение 
на Ketamine и дозата е нужно да се подходи с допълнително 
внимание. Досега проведените проучвания са хетерогенни и не 
предлагат единен режим на приложение на Ketamine. При ня-
кои се прави болус доза преди разреза, други – болус доза при 
затваряне на раната, периоперативна инфузия и др. 

Kohrs et al. посочват, че приложението на Ketamine е ефек-
тивно преди разреза, за провеждане на предварителна аналге-
тична терапия (27). Moiniche S. et al. дават негативни резултати 
по отношение ефекта на предварителната аналгетична терапия 
(preventive analgesia) (28). Прилагането на болус доза Ketamine 
и започването на интравенозна инфузия интраоперативно e 
възможно да има отношение към консумацията на Fentanyl 
след разреза. 

В нашето проучване не доказваме значимо редуциране на 
дозата опиоиден аналгетик интраоперативно, като причината 
вероятно е липсата на надежден ноцицпетивен мониторинг и 
в голяма степен емпиричното приложение на опиоид интрао-
перативно.

Редица проучвания сочат, че Ketamine има ефект за нама-
ляване консумацията на опиоидите, като за този ефект се съди 
по общото количество приложен опиоид и времето за първо 
поискване на аналгетично средтво (30, 31).

Bell RF et al. правят обзор на периоперативната употреба 
на Ketamine и обобщават 37 проучвания, които отоговарят на 
критериите за включване. За 27 от тях се съобщава, че при нуж-
да от аналгетик (resque anagesic) при силна болка се използва 
Ketamine. В 10 от проучванията не се установява значим ефект 
от приложението на Ketamine, а при 3 се счита, че няма ефект 
(27). Авторите заключават, че Ketamine е ефективен във връзка 
с намаляване нуждите от Morphine в първите 24 часа следо-
перативно, както и че повишаване на доза над 30 mg дневно 
не увеличава ефекта по отношение консумацията на Morphine. 
От получените резултати в настоящото изследване в група А 
се наблюдава по-ниска консумацияна Morphine, с което се по-
твърждава положителния ефект на Ketamine за редуциране до-
зата на опиоидите. Като аналгетик при нужда (resque anagesic) 
се използва 3 mg Morphine интравенозно и допълнителна доза 
по преценка на анестезиолога.

NMDA рецепторите имат роля в сенсибилизацията, която 
е сложен механизъм и включва потенцииране на ноцицептив-
ния сигнал в периферната нервна система и свръхвъзбуждане 
на гръбначния мозък. Активирането на NMDA рецепторите 
може да провокира хронична болка и алодиния на мястото на 
хирургичния разрез и около него. Смекчаване на централната 

сенсибилизация чрез антагонизиране на NMDA рецепторите 
е от значение в превенцията и лечението на постоперативната 
болка (28). Lois F et al. изследват приложието на Ketamine като 
съвременна алтернатива в постоперативната аналгезия при 
възрастни пациентии. Те заключават, че приложението на този 
медикамент може редуцира риска от появата на хронична бол-
ка. Данните в настоящото проучване са събрани в рамките на 
болничния престой и не дават възможност да се проследи със-
тоянието на пациентите за по-дълъг период от време. Необхо-
дима е дългосрочна проследяемост и стриктно документиране 
на регистрирания интензитет на болката, прилаганата терапия 
и последващи хоспитализации. 

Weinbroum AA et al. посочват че е възможно постоператив-
ната болка да е резистентна на терапия с Morphine. Приложе-
нието на малка доза Ketamine като допълнение към аналгези-
ята с Morphine повлиява силна постоперативна болка, която 
не е облекчена от по-ранно приложение само на Morphine(29). 
Заключението, което правят авторите съвпада с установено-
то от нас редуциране на количеството приложен Morphine и 
осигуряване на по-добро качество на аналгезията, субективно 
усещане за благосъстояние на пациента без значими странични 
ефекти. 

Полза от Ketamine се наблюдава при болезнени процедури 
(ВАС-еквиваленти повече от 70% от максималния възможен 
резултат от скала за оценка на болката). Обратното е също вяр-
но - медикаментът не е от полза при операции, свързани с лека 
болка (ВАС-еквиваленти под 40% от максималния възможен 
резултат от скала за оценка на болката). По отношение мястото 
на хирургична намеса Ketamine е неефективен при операции 
в областта на главата и шията, но има значителна аналгетична 
полза за процедури в горния коремен етаж. Moniche S. et al. 
след направен литературен обзор правят заключение, че няма 
значение времето на приложение, преди или след оператив-
ния разрез, както и  големината на приложената доза Ketamine 
(30). От значение за аналгетичния ефект на медикамента като 
допълнение към аналгетичната терапия е интензитета на сле-
доперативната болка. Проследяваните от нас пациенти са след 
операции с лумботомия, резекция на ребро, извършвани ретро-
перитонеално и интраперитонеално. Очкваният интензитет 
на болката е силен до много силен, повече от 7 по ВАС. Това 
обяснява положителния резултат по отношение качеството на 
аналгезията, наблюдаван при група A, при която се прилага 
Ketamine в ниска доза в продължение на 48 часа. 

Въпреки ясния ефект за намаляване консумацията на опио-
иди на Ketamine в определени случаи, остават въпросите каква 
е конкретната клинична полза и какъв недостатък има употре-
бата на опиоиди. 

Laskowski et al. съобщават, че приложението на по-голяма 
доза опиоид, при 75% от плацебо групите пациентите изпит-
ват значително по-силна болка, отколкото групите получили 
Ketamine, когато последният е ефективен. Ketamine, приложен 
при пациенти със силна болка в следствие на оперативната на-
меса, значително намалява следоперативното гадене и повръ-
щане  (31). 

В настоящото проучване при регистириране на интензите-
та на болката се извърши и проследяване появата и интензите-
та на странични реакции. При 47,62% от група А се установи 
известна степен на постоперативно гадене и повръщане, като 
10 от тях съобщават за умерено гадене и повръщане.  В гру-
па Б 52,50% от пациентите изпитват лека до силна степен на 
постоперативно гадене и повръщане. Причината за наблюдава-
ния висок процент на гадене и повръщане вероятно е бързата 
вензона апликация на болус доза Morphine и при двете групи. 
Възможно е при някои пациенти от група А следоперативната 
болка да не е била със значим интензитет и поради това при 
тях да се наблюдава гадене и повръщане като страничен ефект 
на постоянната инфузия на Ketamine в ниска доза. Появата на 
постоперативното гадене и повръщане се овладя с антиеме-

Удовлетвореност се оценява по скалата от 0 до 10 като разпределението на 
пациентите е посочено в таблица 7.

Таблица 7. Разпределение на пациентите в зависимостта степента на 
удовлетвореност.

Скала за оценка
на удовлетвореност

Група А Група Б

0-3 не съм доволен 0 2
4-6 умерено доволен 11 25
7-8 доволен съм 21 5
9-10 много съм доволен 10 8
Total 42 40

От таблица 4 се вижда, че 59,52% (n=31) от пациентие в група А 
съобщават за висока степен на удовлетвореност (оценка 8,9 или 10), докато 
тези, които са удовлетворени и са дали оценка 7-10 от група Б са едва 
32,5% (n=13). Двама пациенти от група Б съобщават, че не са доволни 
поради наличие на болка, гадене и повръщане, сънна депривация.
Дискусия

Първоначално Ketamine е въведен като анестетик, а по-късно като 
аналгетик. По отношение времето за приложение на Ketamine и дозата е 
нужно да се подходи с допълнително внимание. Досега проведените 
проучвания са хетерогенни и не предлагат единен режим на приложение на 
Ketamine. При някои се прави болус доза преди разреза, други – болус доза 
при затваряне на раната, периоперативна инфузия и др. 

Kohrs et al. посочват, че приложението на Ketamine е ефективно преди 
разреза, за провеждане на предварителна аналгетична терапия (27). 
Moiniche S. et al. дават негативни резултати по отношение ефекта на 
предварителната аналгетична терапия (preventive analgesia) (28). 
Прилагането на болус доза Ketamine и започването на интравенозна 
инфузия интраоперативно e възможно да има отношение към 
консумацията на Fentanyl след разреза. 

В нашето проучване не доказваме значимо редуциране на дозата 
опиоиден аналгетик интраоперативно, като причината вероятно е липсата 
на надежден ноцицпетивен мониторинг и в голяма степен емпиричното 
приложение на опиоид интраоперативно.
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тични средства с добър ефект. 59,52% от пациентие в група А 
съобщават за висока степен на удовлетвореност, докато тези, 
които дават оценка 7-10 за степен на удовлетвореност от група 
Б са едва 32.5%. 

Тъй като регионалните техники са значително ефективни 
за облекчаване на постоперативна болка, възможно е прило-
жението на такива да повиши хетерогенността и да маскира 
ефективността на други средства. С цел да се проследи ефекта 
на приложението на Ketamin в субанестетични дози в наше-
то проучване са подбрани пациенти, които интраоперативно и 
постоперативно се обезболяват със системно приложение на 
аналгетици като се прилага мултимодален подход. 

Интересът от аналгетичния ефект на Ketamine може да се 
разглежда в най-ранния постоперативен период при наличие 
на силна болка. Дори при тези случаи дозите и режимите на 
приложение остава да бъдат изяснени. Необходими  са данни 
за ефективните плазмени концентрации или мястото на дейст-
вие на Ketamine, което ще изясни как и по колко трябва да се 
прилага медикаментът (35, 36). Друг съществен въпрос е изя-
сняване на потенциалната токсичност на Ketamine, като невро-
апоптоза при деца, цистит при дълготрайна употреба (35). В 
бъдеще вероятно познанието за подтиповете NMDA рецептори 
ще даде възможност за по-диференцирана и усъвършенствана 
терапия (37).  

Настоящото проучване има някои недостатъци. Относител-
но малкият брой на пациентите не дава възможност да се на-
прави окончателно заключение за ефективността на Ketamine 
и при какви субанестетични дози. Поради естеството за орга-
низация на работата  липсват:
	 дългосрочна проследяемост на пациентите
	 отчитане наличието на пациенти, при които се разви-

ва хронична постоперативна болка,
	  хипералгезия 
	  други усложнения свързани с проведената оператив-

на намеса и аанлгетична терапия. 
    Не е известно какъв е техният процент и с каква ин-

тензивност се проявяват след тяхното изпосване. В следващи 
проучвания ще се предложи изследване наличието на хиперал-
гезия в областта на оперативната рана и възможността тя да 
бъде ограничена с приложението на Ketamine.

Заключение:
Приложението на субанестетични дози Ketamine периопе-

ративно като елемент на постоперативната аналгезия е отно-
сително безопасно средство без значими нежелани реакции. 
Нужно е да се има предвид, че Ketamine има невропсихични 
ефекти, които са причина за намаляване употребата на меди-
камента в ежедневната практика. В повечето проучвания се ус-
тановява, че приложението на субанестетични дози Ketamine 
не води до статистически значими невропсохични странични 
ефекти. Необходими са широкомащабни рандомизирани двой-
но-слепи проучвания за уточняване на ползите от приложение 
на този медикамент при пациенти в риск от силна постопера-
тивна болка и респираторна депресия и преосмисляне на из-
ползването му като медикамент за аналгезия при поискване 
(rescue analgesia) при пациенти, които продължават да изпит-
ват силна постоперативна болка въпреки прилаганата терапия. 
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COMPARATIVE ANALYSIS OF PERSONAL CHARACTERISTICS IN MEDICAL 
SPECIALISTS WORKING IN CLINICAL UNITS OF ANESTHESIOLOGY AND 
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Абстракт: Личностните характеристики имат непосред-

ствено отношение към всички протичащи психични процеси 
и състояние, както и към всички поведенчески реакции и дей-
ности (включително и професионалната). Не са открити данни 
от използване на петфакторния модел в клинични условия при 
здравни специалисти, включително работещи в ОАИЛ и ОХ.

Цел: Да се определи личностната типология на меди-
цински специалисти, трудово заети в клинични звена по 
анестезиология и интензивно лечение и хирургия.

Материал и методи: Проучването обхваща общо 64 ме-
дицински специалисти разпределени в две групи: 32 лица, 
работещи в ОАИЛ и 32 лица в ОХ към три многопрофилни 
болници за активно лечение в Северна България. Използван е 
Въпросник от 75 айтема (адаптация 5PFQ), както и демограф-
ски показатели при спазване на принципите за доброволност 
и конфиденциалност. Приложен е статистически пакет SPSS – 
дискриптивен и кростабулационен анализ.

Резултати: При компаративния анализ са обсъдени данни 
за натовареността, промените в здравословния статус, работата 
под силен стрес. Независимо от някои от сходствата на данните 
от тези показатели, както и на резултатите от методиката 5PFQ, 
се откриват различия, които позволяват да се направят съответ-
ните изводи.

Изводи: Анкетираните специалисти, работещи в ОАИЛ 
са в значително по-висока степен застрашени от възникване 
на здравословни проблеми. Медицинските служители от тези 
отделения са повече натоварени и по-често дават извънредни 
дежурства през последните пет години. Водещи личностни ха-
рактеристики и при двете групи се открояват самоконтрол и 
обособеност. Разлики между двете групи се установяват един-
ствено при личностния фактор „експресивност-практичност“.

Ключови думи: анестезиолози, реаниматори, хирурзи, 
медицински сестри, личностни характеристики.

Abstract: Personality characteristics are directly relevant 
to all ongoing mental processes and conditions, as well as to all 
behavioral responses and activities (including professional). No 
data were found on the use of the five-factor model in clinical 
settings by healthcare professionals, including those working in the  
Anesthesiology and Resuscitation Unit, and Surgery Unit.

Aim: To determine the personal type of medical professionals 
employed in clinical units of anesthesiology and intensive care 
and surgery.

Material and Methods: The study included a total of 64 
healthcare professionals, divided into two groups: 32 people 
working in the Anesthesiology and Reanimation unit and 32 
people in Surgery unit at three multidisciplinary hospitals for 
active treatment in Northern Bulgaria. A 75-steps questionnaire 
(adaptation 5PFQ) was used as well as demographic indicators in 
compliance with the principles of voluntariness and confidentiality. 
The SPSS statistical package is applied - a descriptive and cross-
tabulation analysis.

 Results: The comparative analysis discusses data on workload, 
changes in health status, work under severe stress. Despite some 
of the similarities in the data from these indicators, as well as the 
results of the 5 PFQ methodology, differences are found that allow 
us to draw appropriate conclusions.

Conclusions: The surveyed specialists working at the 
Anesthesiology and Reanimation unit are significantly more at risk 
of having health problems. Medical staff from these units are busyer 
and more likely to be on emergency duty over the last five years. 
Leading personal characteristics in both groups are self-control and 
independence. Differences between the two groups are only found 
in the personality factor “expression-practics”.

Key words: anesthesiologists, resuscitators, surgeons, 
nurses, personality characteristics.

Въведение:
Опит за класифициране на личностните характеристики 

е направен през 30-те години на миналия век с идеята на Г. 
Олпорт за съставяне на таксономия, която дава възможност 
личността да бъде характеризирана по един унифициран мо-
дел (Allport, Odbert, 1936). Съгласно теорията, съчетаването на 
няколко черти в единство – диспозиция, се определя като осно-
вен елемент в структурата на личността. Върху идеята работят 
учени като Cattell (1943), Tupes  и Christal  (1961), Р. Кетел и Х. 
Айзенк (90-те години) (2). Петфакторният модел става популя-
рен 60-80-те години и се свързва с имената на П. Коста и Р. Ма-
крий (Costa & McCrae, 2005). Моделът включва факторите екс-
траверсия (extraversion), невротизъм (neuroticism), отвореност 
за нов опит (openness), добросъвестност (conscientiousness) и 
дружелюбност (agreeableness) (7). Оригиналният вариант на 
въпросника търпи развитие, модификация и адаптация, съо-

бразно сферата на приложение (6). В България също намира 
добро приложение за различни индивидуални или групови 
проучвания. Не са открити данни от приложение на модела в 
клинични условия при лекари и медицински сестри, включи-
телно работещи в ОАИЛ и ОХ. Личностните характеристики 
имат непосредствено отношение към всички протичащи пси-
хични процеси и състояния, както и към всички поведенчески 
реакции и дейности (включително и професионалната). От-
деленията по анестезиология и реанимация и хирургичните 
отделенията се характеризират с висок интензитет на работа, 
дефицит на кадри, текучество и работа в условия на риск за 
човешкия живот. Анестезиолозите-реаниматори и хирурзите, 
освен висок професионализъм, трябва да притежават отлични 
свойства на вниманието, наблюдателност (за най-малкия де-
тайл или промяна), високо развита моторика (бързина и точ-
ност), способност за прогнозиране, аналитичност, умение за 
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вземане на решения в условия на липса или минимална инфор-
мация, емоционална устойчивост, устойчивост  към статично 
натоварване, механизми за преодоляване на умората, изразе-
на воля, бързо вработване, бързина при еднократни „взривни“ 
действия, ясна дикция, добри комуникативни умения и умения 
за екипно координиране (5).

Проучване:
Проучването има за цел да определи личностната типоло-

гия на медицински специалисти, трудово заети  в клинични 
звена по анестезиология и интензивно лечение и хирургия.

Обхванати са общо 64 медицински специалисти, разпреде-
лени в две групи: 32 лица, работещи в отделения по анестези-
ология и интензивно лечение, като от тях 8 лекари и 24 меди-
цински сестри и 32 лица – 4 лекари и 28 медицински сестри 
от  хирургични отделения към три многопрофилни болници за 
активно лечение в Северна България. Използван е петфактор-
ния модел за проучване на личността чрез Въпросник от 75 
айтема (адаптация 5PFQ А.Б. Хромов) (4), както и демограф-
ски показатели при спазване на принципите за доброволност 
и конфиденциалност. Въпросникът включва пет скали: екс-
траверсия-интроверсия, емоционална неустойчивост-емоцио-
нална устойчивост, екпресивност-практичност, привързаност-
обособеност, самоконтрол-импулсивност (3). За обработка на 
данните е използван е статистически пакет SPSS – дискрипти-
вен и кростабулационен анализ.

Резултати:
Фигура 1 покава разпределението на общия брой анкети-

тани лица според групите трдув стаж (Cramer=.261, p=0.05). 
Наблюдава се тенденция към застаряване на медицинските 
служители и в двете отделения: 13 (20%) имат трудов стаж в 
здравеопазването 26-30 години и 27 (42%) – трудов стаж над 
30 години.

Фигура 1. Разпределение на лицата по групи трудов стаж

12 (38%) от анкетираните от ОАИЛ регистрират увеличава-
не на трудовата заетост за последните пет години, в сравнение 
с анкетираните от ХО - 4 (13%).  Общо 17 (27% ) от анкетира-
ните доверяват, че през последните 5 години е нараснала рабо-
тата под силен стрес – 4 лица от ОХ (3%) и 13 (41%) от ОАИЛ 
(фиг.2).

Фигура 2. Разпределение по групи съобразно признат 
силен стрес в работата в последните 5 години

Таблица №1 показва честотата на извънредния труд, според 
данните на анкетираните по отделения и общо. Както се вижда, 
медицинските специалисти от ОАИЛ дават често 6 (19%), мно-
го често 14 (44%) и винаги 7 (22%) извънреден труд, в сравне-
ние с медицинските специалисти от хирургичните отделения, 

които дават рядко 8 (22%), често 7 (22%), много често 1 (3%) и 
винаги 2 (6%) извънреден труд.

Таблица №1. Честота на извънреден труд по отделения

Таблица 2 и статистическото приложение към нея показ-
ва, че 18 (56%) медицински специалисти, работещи в ОАИЛ, 
регистрират наличие на здравословни проблеми в последните 
пет години - четирикратно повече, отколкото здравни специа-
листи от хирургичните отделения 4 (13%).

Таблица №2. Появили се в последните пет години здра-
вословни проблеми

Медицинските специалисти от двете групи работят в ри-
скови от ВБИ условия. За 17 (53%) от лицата, работещи в 
ОАИЛ рискът в последните пет години е нараснал, докато само 
4 (13%) работещи в ОХ споделят за подобна тенденция.  

През последните пет години за 15 (47%) от служителите в 
ОАИЛ се е увеличил риска за човешкия живот на приетите в 
отделенията пациенти, в сравнение с 2 (6%) от служителите от 
ОХ, които споделят за подобна промяна (Cramer=.38, p=0.000). 
В този смисъл, може да се заключи, че в ОАИЛ на трите об-
щински МБАЛ се наблюдава ръст на пациентите с тежки и ко-
морбидни състояния.

20 (63%) от медицинските специалисти от ОАИЛ и 5 (16%) 
от ОХ са заявили, че в последните пет години се увеличил броя 
на даваните от тях извънредни дежурства. 20 (63%) от лицата 
в ОАИЛ и 12 (38% ) от ОХ споделят, че през последните пет 
години е увеличена трудовата им заетост. Обстоятелства, кои-
то доказват изразения дефицит на кадри и увеличения обем от 
работа в отделенията по анестезиология и интензивно лечение 
в трите болнични структури.

Обобщени резултати от личностния въпросник
Таблица 3 обобщава в брой и относителен дял резултатите 

от методиката. По първия фактор „екастраверсия-интровер-
сия“ 21 (66%) от анкетираните от ОАИЛ и 23 (72%) от ОХ по-
падат в диапазона на личностната гъвкавост – амбиверти. Като 
интроверти са определени 9 (28% ) лица от ОАИЛ и 6 (19% ) от 
ОХ. Няма статистически значима разлика между двете групи 
по този личностен фактор.

21 (66%) от анкетираните в ОАИЛ и 23 (72%) от ОХ по-
падат в дименсията обособеност (Cramer‘s V=.270, p=0.06). 11 
(34%) от първата и 9 (28%) от втората група попадат в средните 
балови нива.

Фигура 1. Разпределение на лицата по групи трудов стаж

12 (38%) от анкетираните от ОАИЛ регистрират увеличаване на трудовата 

заетост за последните пет години, в сравнение с анкетираните от ХО - 4 (13%).  Общо 

17 (27% ) от анкетираните доверяват, че през последните 5 години е нараснала работата 

под силен стрес – 4 лица от ОХ (3%) и 13 (41%) от ОАИЛ (фиг.2).

Фигура 2. Разпределение по групи съобразно признат силен стрес в работата в 

последните 5 години

Таблица №1 показва честотата на извънредния труд, според данните на 

анкетираните по отделения и общо. Както се вижда, медицинските специалисти от 

ОАИЛ дават често 6 (19%), много често 14 (44%) и винаги 7 (22%) извънреден труд, в 

сравнение с медицинските специалисти от хирургичните отделения, които дават рядко 

8 (22%), често 7 (22%), много често 1 (3%) и винаги 2 (6%) извънреден труд.

Фигура 1. Разпределение на лицата по групи трудов стаж

12 (38%) от анкетираните от ОАИЛ регистрират увеличаване на трудовата 

заетост за последните пет години, в сравнение с анкетираните от ХО - 4 (13%).  Общо 

17 (27% ) от анкетираните доверяват, че през последните 5 години е нараснала работата 

под силен стрес – 4 лица от ОХ (3%) и 13 (41%) от ОАИЛ (фиг.2).

Фигура 2. Разпределение по групи съобразно признат силен стрес в работата в 

последните 5 години

Таблица №1 показва честотата на извънредния труд, според данните на 

анкетираните по отделения и общо. Както се вижда, медицинските специалисти от 

ОАИЛ дават често 6 (19%), много често 14 (44%) и винаги 7 (22%) извънреден труд, в 

сравнение с медицинските специалисти от хирургичните отделения, които дават рядко 

8 (22%), често 7 (22%), много често 1 (3%) и винаги 2 (6%) извънреден труд.

Таблица №1. Честота на извънреден труд по отделения

отделение извънреден труд Total 

никога
%

много рядко
%

рядко
%

често
%

много често
%

винаги
% % 

ОАИЛ 1 3 3 9 1 3 6 19 14 44 7 22 32 50  

ХО 9 28 5 16 8 25 7 22 1 3 2 6 32 50  

Total 10 16 8 13 9 14 13 20 15 23 9 14 64 100 

Таблица 2 и статистическото приложение към нея показва, че 18 (56%) 

медицински специалисти, работещи в ОАИЛ, регистрират наличие на здравословни 

проблеми в последните пет години - четирикратно повече, отколкото здравни 

специалисти от хирургичните отделения 4 (13%).

Таблица №2. Появили се в последните пет години здравословни проблеми
Count 
болница 5 години здравословни проблеми Total 

да

Total работи в 
отделение

ОАИЛ 14 18 32 
ХО 28 4 32 

Total 44 20 64 

Chi-Square Tests Symmetric Measures 
болница Value df Asymp. 

Sig. (2-
sided)

болница Value Approx. Sig. 

Total Pearson 
Chi-
Square

33,741d 17 ,009 Total Nominal 
by 
Nominal

Phi ,330 ,009 

Likelihood 
Ratio

32,832 17 ,012 Cram
er's V

,330 ,009 

N of Valid 
Cases

64    N of Valid Cases 64   

Медицинските специалисти от двете групи работят в рискови от ВБИ условия. 

За 17 (53%) от лицата, работещи в ОАИЛ рискът в последните пет години е нараснал, 

докато само 4 (13%) работещи в ОХ споделят за подобна тенденция. 

През последните пет години за 15 (47%) от служителите в ОАИЛ се е увеличил 

риска за човешкия живот на приетите в отделенията пациенти, в сравнение с 2 (6%) от 

служителите от ОХ, които споделят за подобна промяна (Cramer=.38, p=0.000). В този 

Таблица №1. Честота на извънреден труд по отделения

отделение извънреден труд Total 

никога
%

много рядко
%

рядко
%

често
%

много често
%

винаги
% % 

ОАИЛ 1 3 3 9 1 3 6 19 14 44 7 22 32 50  

ХО 9 28 5 16 8 25 7 22 1 3 2 6 32 50  

Total 10 16 8 13 9 14 13 20 15 23 9 14 64 100 

Таблица 2 и статистическото приложение към нея показва, че 18 (56%) 

медицински специалисти, работещи в ОАИЛ, регистрират наличие на здравословни 

проблеми в последните пет години - четирикратно повече, отколкото здравни 

специалисти от хирургичните отделения 4 (13%).

Таблица №2. Появили се в последните пет години здравословни проблеми
Count 
болница 5 години здравословни проблеми Total 

да

Total работи в 
отделение

ОАИЛ 14 18 32 
ХО 28 4 32 

Total 44 20 64 

Chi-Square Tests Symmetric Measures 
болница Value df Asymp. 

Sig. (2-
sided)

болница Value Approx. Sig. 

Total Pearson 
Chi-
Square

33,741d 17 ,009 Total Nominal 
by 
Nominal

Phi ,330 ,009 

Likelihood 
Ratio

32,832 17 ,012 Cram
er's V

,330 ,009 

N of Valid 
Cases

64    N of Valid Cases 64   

Медицинските специалисти от двете групи работят в рискови от ВБИ условия. 

За 17 (53%) от лицата, работещи в ОАИЛ рискът в последните пет години е нараснал, 

докато само 4 (13%) работещи в ОХ споделят за подобна тенденция. 

През последните пет години за 15 (47%) от служителите в ОАИЛ се е увеличил 

риска за човешкия живот на приетите в отделенията пациенти, в сравнение с 2 (6%) от 

служителите от ОХ, които споделят за подобна промяна (Cramer=.38, p=0.000). В този 
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Таблица №3. Обобщени резултати от личностния въ-
просник

Лицата, които са тип „обособени“ се отличават със стремеж 
към независимост и самостоятелност, склонни да поддържат 
дистанция и демонстрират позиция при взаимодействие с дру-
гите. Фокусирани са към личните проблеми, съобразяват се и 
заявяват личните си интереси при контакта с другите. Прите-
жават стремеж към съвършенство. Използват всички достъпни 
средства за постигане на поставените цели.

И двете групи специалисти постигат изразени натрупвания 
в първата дименсия на фактора „самоконтол-импулсивност“: 
27 (84%) лица от ОАИЛ и същия брой от ОХ са с ясно изразен 
самоконтрол, 5 (16%) са гъвкави по отношение двата полюса 
на скалата (Cramer‘s V=.276, p=0.06).

Лицата с изразен самоконтрол демонстрират тази лично-
стна черта по отношение на дейността и поведението. Водещо 
съдържание на вектора е волята. В положителен аспект димен-
сията съдържа характеристики като: добросъвестност, отго-
ворност, ангажираност, точност и старателност в дейностите. 
Харесват реда и комфорта в дома и на работното място. При-
държат се към социални, морални и професионални правила и 
норми, постановяват общочовешките ценности. Рядко могат да 
дадат воля на емоциите и чувствата си.  

Емоционално устойчиви са общо 11 (34%) лица: 3 (9%) от 
ОАИЛ и 4 (12%) от ОХ. Емоционално неустойчиви - общо 7 
(22%) лица. Амбивалентен тип са 22 (69%) в отделенията по 
анестезиология и активно лечение и 24 (75%) в отделенията 
по хирургия (Cramer‘s V=.297, p=0.01). Самоопределните като 
амбивалентен тип лица притежават емоционални потенциали, 
които при определени ситуации могат да отключват в широ-
коспектърен емоционален контекст по отношение на събитий-
ността и отношенията, възприемани и оценени съобразно ли-
чностните приоритети, ценностна система, мотивация и цели.

   Резултатите по личностния фактор „екпресивност-
практичност“ показват, че като цяло и двете групи имат по един 
представител във вектор „експресивност“. 19 (59%) от лицата в 
първата група и 22 (69%) от втората група са носители на гъв-
кавост и адаптивност. Характеристиката „практичност“ е черта 
на 12 (38%) лица от ОАИЛ и 9 (28%) лица от ОХ. 

Лицата с високи резултати по фактора, които определят ка-
чеството екпресивност (в оригинала на методиката Big Five се 
определя като „игривост“), са общо двама. Различия в двете 
групи анкетирани се наблюдават във вектора „практичност“.  
Характеристиката определя личността като реалист, добре 
адаптиран към социалните и професионални условия, ориен-
тиран към материалните неща повече, отколкото към отвле-
чените идеи. Лицата-практици са ангажирани с проблемите 
от ежедневен, професионален и битов характер. Работят под-
чертано упорито и настойчиво, за да постигнат материален и 
финансов стабилитет. В общ план – непластични, проявяват 
силно постоянство за постигане на поставените цели. Такива 
лица трудно могат да бъдат изкарани от равновесие, логични и 

рационални. Постигат успехи в научната област. Както се виж-
да от таблица 3, общо 41 (64%) от медицинските специалисти 
попадат в обсега на баловата норма - носители са на гъвкавост 
и лесна адаптивност към променени обстоятелства. Така те ус-
пешно могат да демонстрират в различна от професионалната 
среда качества като любопитство, склонност към забавления и 
игри, бягство от рутинната дейност,  притежават естетичен и 
художествен вкус. 

Изводи:
	 Всяка една от дименсиалните скали позволява да се 

даде качествена характеристика на анкетираните медицински 
специалисти от ОАИЛ и ОХ, работещи в условията на динами-
ка и риск за човешкия живот. 
	 56% от анкетираните специалисти, работещи в 

ОАИЛ, през последните пет години регистрират появата на 
здравословни проблеми, в сравнение със специалистите, рабо-
тещи в хирургичните отделения (13%). 
	 Медицинските служители от тези отделения са по-

вече натоварени и по-често дават извънредни дежурства през 
последните пет години. С по-висока натовареност са анкетира-
ните от ОАИЛ, валидно за трите МБАЛ.
	 Регистрирания брой лица според годините трудов 

стаж показва, че общо 50 (78%) от анкетираните имат трудов 
стаж над 25 години. 
	 Общо 14 (22%) лица са споделили, че е в последните 

пет години работят под силен стрес, като превалира броя на 
лицата от ОАИЛ.
	 Водещи личностни характеристики и при двете гру-

пи се открояват самоконтрол и обособеност, което показва 
сложната същност на личността в тези специалности. От една 
страна се наблюдава свръхконтрол и стриктно придържане към 
социалните и професионални норми, както и насоченост към 
постигане на обществено-полезни цели, от друга – фиксация 
върху личните приоритети, цели и принципи.
	 Разлики между двете групи се установяват единстве-

но при личностния фактор „експресивност-практичност“ във 
вектор „практичност“, валидно за общо 21 (33%) лица. Повече 
от половината анкетирани – 41 (64%) попадат в групата, бе-
лязана с флексабилност и адаптивност към различни средови 
обстоятелства.

Заключение: Резултатите разкриват сложната и същевре-
менно противоречива същност на личността на медицинските 
специалисти. Анкетираните лица от една страна  са насочени 
към постигане на независимост и самостоятелност, фокусира-
ни върху личните си проблеми, същевременно са добросъвест-
ни, отговорни, отчитат социалните и професионални норми, 
могат да жертват лични приоритети при наличие на хуманна 
цел. Не са единици случаите, при които работещите в интен-
зивните звена на общинските МБАЛ са професионално заети 
на втори трудов договор, работят извънреден труд, регистрират 
удължено работно време, изложени са на ВБИ, често работят 
в неблагоприятни условия на труд. Медицинските специали-
сти, работещи в ОАИЛ често осъществяват единствен контакт 
с пациентите и безспорно биват допълнително ангажирани с 
потребностите  на болния от обратна връзка, понасят споделя-
нето на страданието и болката, дават надежда, вдъхват увере-
ност (1), на фона на негативна жизнена перспектива. 

Библиография
1. Балинт М. (1997). Лекарят, неговият пациент и бо-

лестта. С. Фондация Невронаука и поведение. С. с. 226.
2. Бардов И. (2001). Психологически възгледи за ли-

чността. ИК Кота, С. с. 54-68.
3. Батаршев И. (2007). Пълна психодиагностика на чо-

века. СофтПрес. С. с. 310-327.
4. Хромов А.Б. (2000). Пятифакторный опросник лич-

ности. Курган. Изд.  КГУ.
5. Ясько Б.А. (2005). Психология личности и труда вра-

ча. Феникс. Р.н/Д. с. 136-137.

 

 

Таблица №3. Обобщени резултати от личностния въпросник 

 

Отделения

Фактори

ОАИЛ ОХ Общо 

брой % брой % брой % 

Екастраверсия-

интроверсия

екастраверти 2 6 3 9 5 7 

амбивалентост 21 66 23 72 44 68 

интроверти 9 28 6 19 15 25 

Привързаност-

обособеност

привързаност 0 0 0 0 0 0 

амбивалентост 11 34 9 28 20 31 

обособеност 21 66 23 72 44 68 

Самоконтрол-

импулсивност

самоконтрол 27 84 27 84 54 84 

амбивалентост 5 16 5 16 10 16 

импулсивност 0 0 0 0 0 0 

Емоц.неустойчивост-

емоц.устойчивост

емоц.неустойчивост 7 22 4 12 11 17 

амбивалентост 22 69 24 75 46 72 

емоц.устойчивост 3 9 4 13 7 11 

Експресивност-

практичност

експресивност 1 3 1 3 2 3 

амбивалентост 19 59 22 69 41 64 

практичност 12 38 9 28 21 33 

Лицата, които са тип „обособени“ се отличават със стремеж към независимост и

самостоятелност, склонни да поддържат дистанция и демонстрират позиция при 

взаимодействие с другите. Фокусирани са към личните проблеми, съобразяват се и 

заявяват личните си интереси при контакта с другите. Притежават стремеж към 

съвършенство. Използват всички достъпни средства за постигане на поставените цели.

И двете групи специалисти постигат изразени натрупвания в първата дименсия 

на фактора „самоконтол-импулсивност“: 27 (84%) лица от ОАИЛ и същия брой от ОХ 

са с ясно изразен самоконтрол, 5 (16%) са гъвкави по отношение двата полюса на 

скалата (Cramer's V=.276, p=0.06).

Лицата с изразен самоконтрол демонстрират тази личностна черта по отношение 

на дейността и поведението. Водещо съдържание на вектора е волята. В положителен 
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ОЦЕНКА НА УДОВЛЕТВОРЕНОСТТА ОТ РЕГИОНАЛНА АНЕСТЕЗИЯ – 
НАЧАЛЕН ОПИТ ПРИ 263 ПАЦИЕНТИ С БЪЛГАРОЕЗИЧНА ВЕРСИЯ 

НА АНКЕТА С 10 ВЪПРОСА

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

ASSESSMENT OF REGIONAL ANESTHESIA SATISFACTION - INITIAL EXPERIENCE 
IN 263 PATIENTS WITH A BULGARIAN-LANGUAGE VERSION OF 10-ITEM 

QUESTIONNAIRE

Vl. Petrov, D. Arabadzhieva 
Department of Anesthesiology and Intensive care, University Hospital “Kaneff” Ruse

РЕЗЮМЕ: Цел: Да оценим удовлетвореността от 
регионална анестезия при възрастни пациенти, подложени 
на планово оперативно лечение чрез българоезична версия 
на анкета с десет въпроса. Материал и методи: При 263 
пациенти, 105 жени и 158 мъже, използвахме преведен 
на български език психометричен въпросник тип Ликерт. 
Пациентите са на възраст ≥ 18 години, подложени на планови 
операции, извършени под регионална анестезия. Участват 
също пациенти оперирани с обща анестезия, на които е 
извършен периферен нервен блок с цел постоперативно 
обезболяване. Не са включени гинекологични операции, 
бременни жени и обезболяване или регионална анестезия в 
акушерството. Пациентите са анкетирани между 24-я и 40-я 
час след завършване на операцията. Резултати: Няма нито един 
недоволен пациент. Отговорите на 18 пациенти подсказват 
за възможни проблеми в информирането на пациентите или 
неточна адаптация на анкетата на български език. Изводи: 
Въпросникът се нуждае от корекции и приложение при повече 
пациенти, преди да бъде предложен за валидиране. Уместно 
е да се обмисли конструиране на изцяло нов национален 
въпросник за удовлетвореност на пациентите от регионална 
анестезия.

КЛЮЧОВИ ДУМИ: регионална анестезия, психометричен 
въпросник, удовлетвореност на пациента.

SUMMARY: Aim: To assess the satisfaction with regional 
anesthesia in adults undergoing elective surgery using a Bulgarian-
language version of a Likert-type ten-question questionnaire. Ma-
terials and methods: In 263 patients, 105 women and 158 men, we 
used a Likert-type psychometric questionnaire translated into Bul-
garian. Patients were aged ≥ 18 years and undergoing routine sur-
gery under regional anesthesia. Also included are patients operated 
on with general anesthesia, on which was a peripheral nerve block 
was performed, in order to post-operative analgesia. Not included 
in the study are  gynecological surgery patients, as well as pregnant 
women and  patients on which regional analgesia or anesthesia in 
obstetrics was performed. Patients were interviewed between the 
24th and 40th hour after the surgery was completed. Results: There 
were no dissatisfied patients. The responses of 18 patients suggest 
possible problems in informing patients or inaccurate adaptation 
of the questionnaire in Bulgarian. Conclusions: The questionnaire 
needs correction and administration to more patients before being 
submitted for validation. Consideration should be given to con-
structing an entirely new national questionnaire on patient satisfac-
tion with regional anesthesia.

KEY WORDS: regional anesthesia, psychometric question-
naire, patient satisfaction.

УВОД:
Измерването на удовлетвореността на пациентите от 

медицинските дейности, в това число от приложената 
анестезионна техника, обща или регионална, позволява 
получената информация да се използва за подобряване на 
работата. В литературата са налични анкети за оценка на 
удовлетвореността от регионална анестезия, но няма утвърден 
национален въпросник или валидирана българоезична версия 
на чужда анкета, посветена на тази тема.

ЦЕЛ: 
Да оценим удовлетвореността от регионална анестезия 

при възрастни пациенти, подложени на планово оперативно 
лечение чрез българоезична версия на анкета с десет въпроса.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДИ: 
Използвахме анкетата, предложена от C. M. Ironfield и 

колектив [1], и създадена, според авторите, на базата на други 
въпросници. В таблица 1 са представени въпросите на англий-
ски език и версията на български език, използвана от нас.

Въпросите с номера 1, 2, 8, 9 и 10 имат пет възможни 
отговора, а въпросите с номера от 3 до 7 – четири възможни 
отговора. На фигура 1 е представена анкетната карта, която 
попълваха пациентите, приели да участват в проучването.

На обратната страна на картата събирахме информация за 
възраст, ASA статус, пол, оперативно отделение, тип оперативна 
интервенция, предишен опит с регионална анестезия, каква 
регионална анестезионна техника е приложена при конкретния 
пациент, настъпили интраоперативно усложнения и дали 
пациентът има допълнителна информация за регионалната 
анестезия, получена от друг източник. Не сме задавали въпрос 
дали пациентите отново биха избрали регионална анестезия 
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при бъдеща операция.
В нашето изследване са включени мъже и жени на възраст 

≥ 18 години, подложени на планови операции, извършени 
под регионална анестезия. Почти всички пациенти по време 
на операцията са получили бензодиазепини за постигане на 
повърхностна седация. Участват също пациенти оперирани с 
обща анестезия, на които е извършен периферен нервен блок 
с цел постоперативно обезболяване. Допълнителни критерии 
за участие в проучването са пациентът да не е бил в делир в 
периода преди анкетирането, включително вече отзвучал след 
лечение, както и да е в състояние самостоятелно, без помощ от 
близки или от персонала на съответното отделение, да прочете 
и попълни анкетата.

Не са включени гинекологични операции, бременни жени 
и обезболяване или регионална анестезия в акушерството. 
Изключени са пациенти, които са били настанени в интензивно 
отделение постоперативно. 

Анкетата е предлагана на пациентите най-рано на 24-я час 
след приключване на операцията, но не по-късно от 40 часа 
след нея. Границата от 40 часа е свързана с организацията на 
работа в нашата болница – планови операции се правят и в 
следобедните часове, и е възможно да приключат в 19:30-20:30 
ч. В тези случаи пациентите не се анкетират през нощта (на 
24-я час), а до обяд на следващия ден.

Фигура 1. Анкетна карта за оценка на удовлетвореността 
от регионална анестезия.

СТАТИСТИКА: 
За нуждите на статистическата обработка на резултатите 

от анкетата отговорите на въпросите се изчисляват като точки. 
Въпросите с пет възможни отговора се оценяват като отговорът 
„изцяло недоволен“ получава една точка, отговорът „напълно 
доволен“ – пет точки, а „нито един от посочените отговори“ – 
три точки. Другите два отговора „недоволен“ и „доволен“ се 
оценяват съответно с две и четири точки. 

Въпросите с четири отговора се оценяват с една до четири 
точки като „силно“ е една точка, „умерено“ – две, „леко“ – три, 
и отрицателният отговор – четири точки. 

При тази схема за оценка на отговорите максималният 
възможен сбор точки е 45, т.е. „напълно доволен“ пациент, а 
минималният възможен сбор, който съответства на „изцяло 
недоволен“ пациент, е 10 точки. 

Резултатите от изчисленията са представени като средна 
стойност (стандартно отклонение), доколкото в текста не е 
посочено друго. За сравнение на две групи данни с нормал-
но разпределение е използван t-тест. Стойности на р по-малки 
от 0,05 се приемат за сигнификантни. Всички изчисления са 
направени със стандартния статистически пакет на програмата 
Microsoft Excel, версия 2016 година.

РЕЗУЛТАТИ: 
Проучването е проведено в периода януари – декември 

2019 година. През тази една календарна година в централен 
операционен блок на нашата болница са извършени общо 4636 
анестезии с участие на анестезиолог. От тях 3350 (72.26%) 
са различна форма на обща анестезия, а 1216 (26.23%) са 
регионални анестезионни техники. В общия брой 4636 
анестезии има 70 случая (1.51%) на комбинация между обща 
и регионална анестезия.

От посочените общо 1286 пациенти с регионални 
анестезии или комбинация обща и регионална техника в 175 
случая оперативното лечение е извършено по спешност и те 
са изключени от потенциалните кандидати за анкетиране. 
Други 848 пациенти не са били анкетирани поради някоя 
следните причини – били са в делир, настанени в интензивно 
отделение, не са желаели да участват, не са били в състояние 
самостоятелно, без чужда помощ да прочетат и попълнят анке-
тата или поради организационни проблеми ние не сме успели 
да ги посетим в съответното оперативно отделение между 24-я 
и 40-ти постоперативен час.

Фигура 2 представя диаграма на пациентите, участвали в 
анкетата за определяне на удовлетвореността от регионална 
анестезия.

Фигура 2. Диаграма на пациентите, участвали в анкетата.

Въпросите с номера 1, 2, 8, 9 и 10 имат пет възможни отговора, а въпросите с 
номера от 3 до 7 – четири възможни отговора. На фигура 1 е представена анкетната 
карта, която попълваха пациентите, приели да участват в проучването.

На обратната страна на картата събирахме информация за възраст, ASA статус, 
пол, оперативно отделение, тип оперативна интервенция, предишен опит с регионална 
анестезия, каква регионална анестезионна техника е приложена при конкретния 
пациент, настъпили интраоперативно усложнения и дали пациентът има допълнителна 
информация за регионалната анестезия, получена от друг източник. Не сме задавали 
въпрос дали пациентите отново биха избрали регионална анестезия при бъдеща 
операция.

В нашето изследване са включени мъже и жени на възраст ≥ 18 години, 
подложени на планови операции, извършени под регионална анестезия. Почти всички 
пациенти по време на операцията са получили бензодиазепини за постигане на 

Фигура 1. Анкетна карта за оценка на удовлетвореността от регионална анестезия.

СТАТИСТИКА:
За нуждите на статистическата обработка на резултатите от анкетата

отговорите на въпросите се изчисляват като точки. Въпросите с пет възможни отговора 
се оценяват като отговорът „изцяло недоволен“ получава една точка, отговорът 
„напълно доволен“ – пет точки, а „нито един от посочените отговори“ – три точки. 

Фигура 2. Диаграма на пациентите, участвали в анкетата.

В таблица 2 са представени данните за пациентите, попълнили въпросника за 
удовлетвореност от регионална анестезия.
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В таблица 2 са представени данните за пациентите, 
попълнили въпросника за удовлетвореност от регионална 
анестезия.

В таблица 3 са изложени данните за видовете регионални 
анестезионни техники, получени от пациентите, приели да 
участват в анкетата.

В таблица 4 са представени обобщените резултати от 
анкетата. Няма участник, който е дал минимално възможната 
оценка от 10 точки. Най-ниската оценка е 24 точки и е дадена 
от жена на 62 години, оперирана под еднократна спинална 
анестезия по повод пертрохантерно счупване на бедрото. В 
нейната карта е отбелязано, че е имала предишен позитивен 
опит с регионална анестезия. Максимална оценка от 45 точки 
са посочили 6 пациенти (2.28% от всички участници в проуч-
ването). 

Авторите на въпросника [1] идентифицират в него три 
области – информация, болка и взаимодействие. Първите два 
въпроса формират област „информация“, въпросите от 3 до 
7 – област „болка и дискомфорт“, а последните три въпроса 
оценяват взаимодействието между анестезиолога и пациента. 

Резултатите от анкетата, отнесени спрямо тези три области, 
общо за всички 263 пациенти са следните:

•	 Област „информация“:  8.53 ± 0.57 (възможен 
максимум 10 точки);

•	 Област „болка и дискомфорт“: 17.80 ± 0.57 (възможен 
максимум 20 точки) и

•	 Област „взаимодействие“: 12.04 ± 0.73 (възможен 
максимум 15 точки).

Разликите в степента на удовлетвореност, изложени 
в таблица 3, не са статистически значими. Изчисленията, 
извършени разделно за трите области от анкетата по 
групите пациенти, посочени в таблица 3, също не показват 
сигнификантни разлики.

ОБСЪЖДАНЕ:
Използваният от нас въпросник по същество е 

психометрична скала тип Ликерт. От съвременна гледна точка 
Rensis Likert е социален психолог. Най-често цитираната му 
работа се нарича „A technique for the measurement of attitudes“ 
[2], издадена е през 1932 година и е свободно достъпна в ин-
тернет. Статията е налична, включително с приложенията как 
да конструираме скала за измерване и как да интерпретираме 
получените резултати. 

Подобни скали за измерване на нагласите широко се 
използват за оценка на удовлетвореността на пациентите от 
медицинските грижи [3, 4, 5].

В интересно проучване, свързано с възприятието 
на пациентите за регионалната анестезия [6] авторите 
установяват, че много от пациентите, и специално жените, са 
склонни да приемат регионална анестезия, ако по подходящ 
начин бъдат уверени, че няма да чуват и виждат по време на 
операцията. Освен това пациентите, които имат предходен 
опит с регионална анестезия са по-склонни отново да изберат 
нея при бъдеща операция. 

В нашето проучване няма разлика в степента на 
удовлетвореност, свързана с пола на пациентите. Предишен 
опит с регионална анестезия са декларирали 23 пациенти, но 
техните резултати не се различава значимо от тези на другите 
пациенти. 

В проучване [7] с цел валидиране на психометричен 
въпросник за удовлетвореност от регионална анестезия (19 
въпроса, формиращи 5 области за оценка – информация, вни-
мание, чакане, дискомфорт, болка) авторите са анкетирали 
пациентите до 48 часа след операцията. Според тях това е 
важно, защото след 48-я час възприятията за анестезията се 
наслагват върху възприятията за операцията и това води до 
риск от смесване на оценката. Ние споделяме това становище. 
При нашите пациенти, особено при тези с реконструктивни 
съдови операции, оптимистичните очаквания на пациентите за 
резултатите от операцията, вероятно допринасят за по-високата 
средна стойност на удовлетвореността (таблица 4), независи-
мо от това, че разликите с пациентите от другите отделения 
не са статистически значими. До 40-я час след оперативно, 
когато ние анкетирахме пациентите, все още нямаше ранни 
усложнения свързани с оперативната интервенция при нито 
един от участвалите пациенти, т.е. удовлетвореността от анес-
тезията не е била повлияна от оперативните резултати.

В обзор [8], посветен на удовлетвореността от регионалната 
анестезия, обобщаващ данните от 46 статии, авторите правят 
преглед на теориите за удовлетвореност на пациентите и 
факторите които я обуславят. Според тях тези фактори са три 
групи – свързани с пациента (например социодемографски 
фактори, психика, психично здраве, очаквания), свързани с из-

В таблица 3 са изложени данните за видовете регионални анестезионни 
техники, получени от пациентите, приели да участват в анкетата.

В таблица 4 са представени обобщените резултати от анкетата. Няма участник, 
който е дал минимално възможната оценка от 10 точки. Най-ниската оценка е 24 точки 
и е дадена от жена на 62 години, оперирана под еднократна спинална анестезия по 
повод пертрохантерно счупване на бедрото. В нейната карта е отбелязано, че е имала 
предишен позитивен опит с регионална анестезия. Максимална оценка от 45 точки са 
посочили 6 пациенти (2.28% от всички участници в проучването).

Авторите на въпросника [1] идентифицират в него три области – информация, 
болка и взаимодействие. Първите два въпроса формират област „информация“, 
въпросите от 3 до 7 – област „болка и дискомфорт“, а последните три въпроса оценяват 
взаимодействието между анестезиолога и пациента.

Резултатите от анкетата, отнесени спрямо тези три области, общо за всички 
263 пациенти са следните:
• Област „информация“:  8.53 ± 0.57 (възможен максимум 10 точки);
• Област „болка и дискомфорт“: 17.80 ± 0.57 (възможен максимум 20 точки) и
• Област „взаимодействие“: 12.04 ± 0.73 (възможен максимум 15 точки).

Разликите в степента на удовлетвореност, изложени в таблица 3, не са 
статистически значими. Изчисленията, извършени разделно за трите области от 
анкетата по групите пациенти, посочени в таблица 3, също не показват сигнификантни
разлики.
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Подобни скали за измерване на нагласите широко се използват за оценка на 
удовлетвореността на пациентите от медицинските грижи [3, 4, 5].

В интересно проучване, свързано с възприятието на пациентите за 
регионалната анестезия [6] авторите установяват, че много от пациентите, и специално 
жените, са склонни да приемат регионална анестезия, ако по подходящ начин бъдат 
уверени, че няма да чуват и виждат по време на операцията. Освен това пациентите, 
които имат предходен опит с регионална анестезия са по-склонни отново да изберат 
нея при бъдеща операция.



19Год. XLIX, кн. 1/2020

ОРИГИНАЛНИ СТАТИИ

пълнителя на анестезията (включително вербална и невербална 
комуникация) и свързани с процесите (например цена, 
достъпност, удобства, спомагателни услуги и т.н.). Интересно 
е, че са обобщени и причините за неудовлетвореност от 
анестезията, които са обединени също в три групи [8] – предопе-
ративни (например страх, предпочитания на хирурга към вида 
анестезия и др.), интраоперативни (например „некомфортни“ 
условия при изпълнение на регионалната анестезия или 
дискомфорт по време на операцията) и постоперативни – 
например постоперативното обезболяване чрез регионална 
техника, осигурявайки по-добра аналгезия ще доведе до по-
високо ниво на удовлетвореност при пациентите, в сравнение 
с други форми на обезболяване.

Част от включените в нашето проучване пациенти също 
съобщават, че са обсъдили с техния хирург възможностите 
за анестезия. За съжаление не сме регистрирали стриктно 
тези данни, но не по-малко от 25% от анкетираните пациенти 
споделят за такъв разговор. Резултатите от нашата анкета в 
областите „информация“ и „взаимодействие“, изложени по-
горе, потвърждават становището на Wu [8], че вербалната 
и невербална комуникация между пациент и изпълнител на 
регионалната анестезия е важно условие за удовлетвореност-
та на пациентите. При извършване на регионална анестезия 
пациентите искат информация и обяснения какво се прави, 
какво ще усетят, какво се случва с тях и тук по наше мнение 
поговорката „Мълчанието е злато“ е неподходяща. Налични са 
много публикации, показващи, че в следоперативния период 
регионалните техники за аналгезия превъзхождат системното 
приложение на аналгетици. От друга страна причините за 
удовлетвореност на пациентите в този период от лечението 
им са много по-комплексни и обезболяването е само един от 
факторите. Поради тази причина приемаме само частично 
становището [8], че по-добрата аналгезия е свързана с по-ви-
соко ниво на удовлетвореност. 

Пациентката дала най-ниска оценка в нашето проучване 
(24 точки от жена на 62 години, оперирана под еднократна 
спинална анестезия по повод пертрохантерно счупване на 
бедрото) на въпрос 3 е отбелязала „силни болки“, т.е. 1 точка 
и е посочила „недоволен“ на последните три въпроса. От 
гледна точка на посочения обзор [8] спиналната анестезия е 
изпълнена в „некомфортни“ условия, което обяснява ниската 
оценка. В допълнение към това е ниска и оценката в област 
„взаимодействие“, формирана от последните три въпроса в 
анкетата.

След допълнително филтриране и анализ на подгрупи 
пациенти се открои интересна група от 16 мъже, оперирани в 
ортопедично отделение с регионална интравенозна анестезия, 
съобщили, че имат допълнителна информация за анестезията 
от интернет. Тяхното ниво на удовлетвореност е средно 41.56 
± 1.69 и е статистически значимо по-високо от средното 
общо ниво на удовлетвореност, р = 0.001, също и спрямо 
средното ниво на удовлетвореност в ортопедично отделе-
ние, р = 0.003. Това ни даде повод да анализираме степента 
на удовлетвореност на всички пациенти, декларирали, че 
имат допълнителна информация за анестезията от други 
източници. Това са 23 пациенти от всички отделения, които 
са със средно ниво на удовлетвореност 40.78 ± 2.62. Разликата 
е сигнификантна спрямо общото ниво на удовлетвореност, р 
= 0.004.

Филтрирането по критерий извършена операция показа 
интересни резултати при оперираните с пертрохантерно 
счупване на бедрото. Това са общо 42 пациенти, при което 18 
пациенти са получили еднократна спинална анестезия, а 24 
пациенти – комбинация от еднократна спинална анестезия и 
блок на n. femoralis. Блокът на бедрения нерв е извършван в 
операционната зала, в леглото на пациента, с цел обезболяване 
преди преместване на пациента от леглото и позициониране 
върху операционната маса.

Пациентите с допълнителен блок на n. femoralis имат ниво 
на удовлетвореност 38.67 ± 1.97, което не се различава значимо 
както от общото ниво, така и от това на пациентите от ортопе-
дично отделение. 18-те пациенти, оперирани с еднократна спи-
нална анестезия без блок на бедрения нерв, показват стойност 
на удовлетвореността 33.0 ± 3.64, която е статистически зна-
чимо по-ниска, р < 0.001, от пациентите с блок на n. femoralis, 
както също при сравнение с всички 263 пациенти, така и при 
съпоставка само с пациентите на ортопедично отделение. Този 
резултат има две възможни обяснения. Първо, информацията 
за предстоящата анестезия е била недостатъчна и очакванията 
на пациентите не са изпълнени. Това не се потвърждава от 
оценката в област „информация“, която е почти идентична с 
тази на другите пациенти. Втората възможност е адаптацията 
на въпрос 3 от анкетата на български език да е неточна. 
Внимателният прочит на въпроса от гледна точка на 18-
те пациенти не уточнява за каква болка става дума: болка и 
дискомфорт, свързани пряко с изпълнението на спиналната 
анестезия, или болка в счупения крайник докато се извършват 
пункцията и анестезията.

Налични са препоръки за технологията на превод и оценка 
на преводите за въпросници, свързани със здравния статус 
[09, 10]. Основната идея е, че трябва да се търси не буквален 
превод или синтактична еквивалентност на преведения текст, 
а по-скоро функционална равностойност.

Интересни резултати има и в групата пациенти, при които 
в условия на обща анестезия е извършен блок на периферен 
нерв с цел постоперативно обезболяване. Това е група от 34 
пациенти (таблица 3), които в област „взаимодействие“ дават 
средна оценка 12.07 ± 0.89. За нас това е интересно, защо-
то няма сигнификантна разлика с другите пациенти (12.04 
± 0.73, както е изложено по-горе), а ние очаквахме стойност 
около 9, формирана от избран „нито един от посочените от-
говори“. Считаме, че оценката в тази област („взаимодейст-
вие“), дадена от тази конкретна група пациенти, е с нереална 
стойност, защото блоковете са извършени под обща анестезия 
и пациентите не са имали възможност да се оплакват от болка 
и дискомфорт, независимо от причината за това, или да задават 
въпроси и получават отговори. Приемаме, че тук се касае за 
„предпазване“ на пациентите. Когато анкетираният се чувства 
зависим от анкетиращия, той се „предпазва“ като посочва 
благоприятен отговор, който ще се хареса на провеждащия ан-
кетата.

Посочените по-горе автори [1, 3-8] са единодушни, че 
няма общоприета дефиниция на термина „удовлетвореност на 
пациента“,  както от медицинската услуга, която той е получил, 
така и от анестезията, била тя обща или регионална. 

Ние сме убедени, че и в медицината може да се възприеме 
определението за удовлетвореност на клиентите (customer sat-
isfaction), според международните стандарти от серията ISO 
9001. Според стандарта ISO 9000, който е речник на основ-
ните понятия, принципи и терминология в системите за уп-
равление на качеството, удовлетвореността е възприятието на 
клиента за степента на удовлетворение на неговите очаквания. 
В стандарта има три изключително интересни допълнения, 
свързани с този термин. Едното е, че жалбите и претенциите 
най-често са показание за ниско ниво на удовлетвореност, но 
отсъствието им не е гаранция, че удовлетвореността е на висо-
ко ниво. Друго допълнение е, че очакванията на клиента (т.е. 
в медицината на пациента) може да не са известни и на самия 
него, докато не получи или не му бъде оказана поисканата 
услуга. И третото допълнение е, че дори изискванията на 
клиентите да са съгласувани с тях и изпълнени, това все още 
не е гаранция за високо ниво на удовлетвореност.

ОГРАНИЧЕНИЯ:
Нашето изследване за оценка на удовлетвореността от 

регионална анестезия има няколко ограничения. 
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Първо. Участвалите пациенти не са малко, но определено 
не са достатъчно за валидиране на този въпросник. 
Разпределението на пациентите по отделения е неравномерно.

Второ. Броят и вида на извършените регионални анестезии. 
Преобладават големите проводни анестезии в близост до 
гръбначния стълб и са относително малко самостоятелните 
блокове на горен и долен крайник. При пациентите с 
комбинирана спинална-епидурална анестезия, перидуралният 
катетърът е оставян и ползван за постоперативно обезболяване. 
Въпросникът не позволява да се разграничи удовлетворението 
от регионалната анестезия от удовлетворението, свързано с 
обезболяването след операцията.

Трето. Не сме регистрирали и не сме анализирали има 
ли връзка между използвания медикамент за регионална 
анестезия и нивото на удовлетвореност.

ИЗВОДИ:
При съобразяване на посочените ограничения, приемаме 

следните изводи. Въпросникът се нуждае от корекции и 
приложение при повече пациенти, преди да бъде предложен за 
валидиране. Уместно е да се обмисли конструиране на изцяло 
нов национален въпросник за удовлетвореност на пациентите 
от регионална анестезия.
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АБСТРАКТ:
Продължителната лапароскопска хирургия води до форми-

ране на ателектази, хиперкапния и хипоксемия както по време 
на операцията, така и в следоперативния период. Проблемът е 
комплексен и изисква комбинация от похвати и методи за прео-
доляването му. Един от най-малко популярните е алвеоларният 
рекрутмънт маньовър – добре познат при лечението на ARDS, 
но твърде често забравян по време на обща ендотрахеална ин-
тубация. Представяме наш личен опит – серия от 10 клинични 
случаи на  пациенти, преминали лапароскопска хирургична 
интервенция с продължителност над четири часа. На всички 
тях им е приложен алвеоларен рекрутмънт маньовър по време 
на операцията и в условия на пневмоперитонеум при следния 
протокол: 40 см Н2О за 15 сек на всеки 30 минути, последван 
от PEEP 5 см Н2О. На всеки 15 минути се прави запис на ар-
териалното налягане и пулса. Взимат се поне четири проби за 
алкално-киселинно състояние и данните се анализират в ди-
намика. Алвеоларният рекрутмънт маньовър осигурява подо-
бряване и задържане на PaO2 по време на анестезия и спомага 
за по-добрата дихателна дейност в първия един час след екс-
тубация. 

Ключови думи: алвеоларен рекрутмънт маньовър, бело-
дробна вентилация, лапароскопска хирургия.

SUMMARY:
Prolonged laparoscopic surgery has been shown to induce 

atelectasis formation, hypercapnia and hypoxemia during and 
after surgery. A combination of strategies and different methods 
is required to overcome this complex issue. One of the least 
popular strategies is alveolar recruitment maneuver – well known 
effective treatment in ARDS, but very often neglected in general 
anesthesia. We present our experience – a case series of ten patients 
undergoing laparoscopic surgery that lasted more than four hours. 
After the induction of pneumoperitoneum, alveolar recruitment 
maneuver was applied to all of them according to the following 
protocol: 40 cm H2O for 15 seconds, every thirty minutes, followed 
by a standard ventilation with 5 cm H2O PEEP. We recorded vital 
parameters every 15 minutes. Arterial blood gases were examined 
at least four times during operation and analyzed accordingly. 
Alveolar recruitment maneuver provided an improved oxygenation 
and normocapnia during surgery and ensured a good respiratory 
function one hour after extubation. 

Key words: alveolar recruitment maneuver, lung ventilation, 
laparoscopic surgery.

Увод
Лапароскопският подход е водещ при хирургично лечение 

в колоректалната онкохирургия. За да се осигурят оптимални 
условия за работа в коремната кухина и малкия таз се устано-
вява пневмоперитонеум. Инсуфлацията с въглероден диоксид 
при налягане 10 - 15 см Н2О в допълнение с Тренделенбург 
позиция, много често за продължителен период от време, на-
рушават респираторната функция по време на операцията. 
Основната причина за това е образуването на ателектази в за-
висимите белодробни зони. Функционалният резидуален капа-
цитет намалява, шънтът води до нарушения в газовия състав 
на кръвта като водеща е хипоксията и за пациентите възник-
ва висок риск от периоперативни усложнения. В допълнение, 
при вентилация с малки белодробни обеми без добавен PEEP 
се отварят периодично колабиралите алвеоли – това генерира 
напрежение върху тяхната стена и създава условия за т.нар 
„ателектравма“. Няма категорични данни, че вентилатор-асо-
циирана белодробна увреда настъпва при периоперативно 
вентилиране на първично здрав бял дроб, но непрекъснато се 
търсят нови стратегии за протективна белодробна вентилация.

Описани са различни стратегии за белодробна вентилация 
и подобряване на газообмена при обща анестезия. Данните от 
големи рандомизирани проучвания са основно при пациенти с 
обезитет, подложени на лапароскопска бариатрична хирургия. 

Tusman et al.  предлагат стратегия за отваряне на колабирали-
те алвеоли с рекрутмънт маньовър. Rothen et al в друго проуч-
ване показват, че поддържането на инспираторно налягане от 
поне 40 см Н2О за кратък период от време е достатъчен, за да 
отвори ателектазите при не-обезни пациенти със здрави бели 
дробове. За да задържат алвеолите отворени по време на обща 
анестезия, други автори предлагат комбинирането на алвео-
ларен рекрутмънт с последващо приложение на PEEP. Липс-
ват обаче големи рандомизирани проучвания за ефективност 
и безопасност на алвеоларен рекрутмънт при продължителни 
лапароскопски интервенции в коремната кухина и малкия таз, 
особено в позиция Тренделенбург.

С настоящата статия споделяме наш личен опит и съпоста-
вяме резултатите си с наличните данни от проучвания по тема-
та. Представяме серия от десет клинични случая на пациенти 
преминали лапароскопска интервенция с продължителност 
над три часа и поне един час в позиция Тренделенбург.

Материали и методи
След мултидисциплинарно обсъждане и план за оператив-

ната интервенция сме подбрали 10 пациенти, предложени за 
лапароскопска резекция на ректум/сигма. От тях трима са ASA 
I и седем ASA II. Средният BMI  е 23.6 ± 1.2. Средната възраст 
е 63.7 ± 6.3. Изключващите критерии са: налично хронично 
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белодробно заболяване, сърдечна недостатъчност, анамнеза за 
черепно-мозъчни травми, инсулти и обем-заемащи процеси. 

Мониторингът включва задължителните ЕКГ, Неинвазив-
но налягане, Пулсоксиметрия, Капнометрия. В допълнение за 
целите на проучването се включва мониторинг на невромус-
кулната трансмисия (NMT), канюлира се а. Radialis с цел из-
мерване на инвазивно артериално налягане и вземане на кръв 
за кръвно-газов анализ.

Преоксигенацията се извършва за 3 минути спонтанно ди-
шане при поток на кислород 8-10л/мин с лицева маска. Преме-
дикация с Мидазолам, Фентанил, Квамател, увод с Пропофол, 
мускулна релаксация с Тракриум ( Листенон по показания). 
Анестезията се подържа със Севоран, интермитентно прило-
жение на Фентанил и Тракриум. Профилактика на следопера-
тивното гадене и повръщане се извършва с Ондансентрон като 
допълнение и също като профилактика на оток на меките тъка-
ни на шията и оток на мозъка се прилага Дексаметазон. Хирур-
гичното поле се осигурява с инсуфлация на СО2 до достигане 
на интраперитонеално налягане 15mmHg и автоматично регу-
лиране на газовия поток.

При възможност след увода пациентите се поставят на апа-
ратна вентилация при режим PCV и PCV-VG (GE Avance, Datex 
– Ohmeda) с обем 6-8 мл/kg идеално телесно тегло, дихателна 
честота 12, отношение I:E = 1:2, PEEP 5 см H2O фракция на 
инспираторния кислород 50%, прицелна стойност на въглеро-
ден диоксид до 45 ммHg. Алвеоларен рекрутмънт се извършва 
чрез няколко обдишвания при инспираторно налягане 35 мм 
H2O (за 15-30 секунди) като първият е 30 минути след устано-
вяване на пневмоперитонеум, а всеки следващ през 30 минути. 
След десуфлацията на пневмоперитонеума и хоризонтирането 
на пациента се извършва и един алвеоларен рекрутмънт с 40 см 
Н2О за 30 секунди. 

Интраоперативно се регистрират стойностите на АН, МАР, 
SpO2 и показателите на апаратна вентилация Ppeak, Pplat, MV, 
фракциите на инспираторните и експираторни О2, СО2. Кръв-
но-газовият анализ включва pH, BE, HCO3-, PaCO2 and PaO2 и 
се взимат поне четири проби за анализ по време на операцията. 

Всички пациенти се извеждат от анестезия и се екстубират 
непосредствено след края на оперативната интервенция в опе-
рационната зала. Физическия статус на пациента и готовността 
му да се изведе от операционната зала в сектор за следопера-
тивно лечение и наблюдение се определят по скалата на Aldrete 
(поне 10 точки). Регистрира се необходимостта от допълнител-
но подаване на О2 един час след операцията. 

Резултати
При осем от десет пациенти се наблюдава хемодинамична 

нестабилност, свързана с инсуфлацията на интраперитонеал-
ното пространство, което се повтаря и непосредствено след 
алвеоларният рекрутмънт. Тези епизоди бяха с продължител-
ност до пет минути. Спад в МАН < 60 mmHg  се контролира 
с приложение на болус Ефедрин – в нито един от случаите не 
се е наложил контрол на хемодинамиката с продължителна ин-
фузия на вазопресорни медикаменти. При двама от пациентите 
АН и СЧ се повишиха в резултат на инсуфлацията.

Изходното PaO2 на всички пациенти непосредствено след 
интубацията е над 150 mmНg, но в хода на операцията прогре-
сивно намалява до достигане на минимални стойности между 
80-90 mmHg. Приложеният алвеоларен рекрутмънт частично 
повишава както PaO2 измерено от АКР, така и SpO2 измерено 
с инфрачервена пулсоксиметрия. Този резултат е най-демон-
стративен в края на операцията, когато на десуфлиран вече 
перитонеум и пациент в хоризонтално положение се приложи 
рекрутмънт с инспираторно налягане 40 см H2O за около 30 
секунди. 

Фракцията на инспираторния кислород се запазва еднаква 
(50% по време на всички операции). Минутната вентилация се 
увеличава значително по време на пневмоперитонеума, основ-

но за сметка на дихателната честота. 
След екстубация всички пациенти подържат SpO2 над 95% 

на атмосферен въздух, а един час след извеждане от опера-
ционната SpO2 между 94% и 98% при фракция на кислорода 
0.40% през назален катетър.

Дискусия
Нашият опит показва, че алвеоларният рекрутмънт, прило-

жен неколкократно по време на оперативната интервенция ни 
дава желаното подобрение или поне задържане на респиратор-
ните параметри в нормални граници. Използването на PEEP по 
наше мнение е безопасно, когато се съобразява с общия кли-
ничен статус на пациента. Резултатите на тези десет пациенти 
съвпадат с данните от наличната литература. 

Pang et al, Whalen et al, и  Almarakbi et al в три големи 
проучвания демонстрират повишаване на интраоперативното 
PaO2 при прилагане на алвеоларен рекрутмънт по време на ла-
пароскопски абдоминални операции. В две от тях се доказва и 
повишаване на белодробния къмплаянс. Само в едно проучва-
не (Almarakbi et al) се открива връзка между по-високата ин-
траоперативна, постоперативна SpO2, алвеоларен рекрутмънт 
и по-ниската подължителност на болничен престой. Тези ре-
зултати обаче не се реплицират в нито едно друго проучване.

В литературата са описани много разнообразни маньоври 
за алвеоларен рекрутмънт. Сред най-често използваните са ма-
нуалното раздуване на белите дробове с PIP до 40 см H2O и за-
държане около 15 секунди десет последователни мануални раз-
дувания до 40 см Н2О. Като основно предимство се подчертава 
по-краткото време на изпълнение. В по-новите публикации се 
предлага и обдишване с помощта на апарата, с което се постига 
по-добър контрол на инспираторно налягане и постепенно уве-
личаване на обемите на обдишване. Основният недостатък на 
тези методи е, че продължителното разтягане на белодробната 
тъкан може да доведе до кашличен рефлекс при недостатъчно 
дълбока анестезия. 

В повечето проучвания алвеоларният рекрутмънт маньовър 
се извършва неколкократно. Само в проучването на Almarakbi 
et al се измерва ефекта на различни честоти на повтаряне вър-
ху PaO2. Колкото по-често се извършва по време на операция, 
толкова по-осезаемо е повишението на интраоперативното 
PaO2, белодробният къмплаянс и постоперативната SpO2. В 
същото проучване се отбелязва още, че ефектът на повишаване 
на PaO2 е твърде кратък при еднократно извършен алвеоларен 
рекрутмънт маньовър. Групата пациенти получили неколко-
кратни маньоври се отличава и с значително по-кратък болни-
чен престой.

Ограничения
Представената от нас серия от десет клинични случаи не 

може да бъде използвана, за да се извадят категорични препо-
ръки за използване на алвеоларен рекрутмънт маньовър при 
анестезия в лапароскопска хирургия. В литературата все още 
липсват големи рандомизирани проучвания, които да оценят 
ползите по отношение на следоперативния период, продължи-
телността на хоспитализация и евентуални усложнения. 
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Заключение:
Приложението на алвеоларен рекрутмънт маньовър по вре-

ме на продължителна лапароскопска хирургия е надежден и 
ефективен метод за подобряване на респираторната механика 
и газообмен. Този подход може да бъде използван веднага след 
началото на обща ендотрахеална анестезия, рутинно или при 
понижаващи се стойнсти на SpO2. Ползата от адекватна пери-
оперативна оксигенация се мултиплицира в ранния следопера-
тивен период и би могла да гарантира по-бързото оздравяване.
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МЕТОДИ ЗА ОБРАЗНА ДИАГНОСТИКА НА БЕЛОДРОБНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ 
В ИНТЕНЗИВНОТО ОТДЕЛЕНИЕ
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Резюме: Пневмонията е един от основните проблеми 
на съвременното здравеопазването поради значим ефект вър-
ху заболяваемостта и преживяемостта на пациентите. Разделя 
се на придобита в обществото и нозокомиална – когато се е 
развила 48 часа след хоспитализацията. Респиратор-свързана-
та пневмония касае пациенти, които са на механична вентила-
ция повече от 48 часа. Нозокомиалната пневмония е втората 
най-често придобивана в здравни заведения инфекция и има 
най-висока смъртност 1. Поради тази причина трябва да бъде 
активно търсена и диференцирана от други заболявания. 

Ключови думи: Белодробна патология, Белодробна ехо-
графия, Образни изследвания

Summary: Pneumonia is one of the main issues of 
contemporary healthcare with significant impact on morbidity 
and mortality. It is divided in community-acquired and hospital-
acquired – when it develops 48 hours after hospital admission. 
Ventilator-associated pneumonia is considered in patients that 
are on mechanical ventilation longer than 48 hours. Nosocomial 
pneumonia is the second most common hospital-acquired infection 
and has the highest mortality. It has to be actively sought for and 
separated from other pathologies.

Key words: Pulmonary diseases, Lung ultrasound, Imaging 
studies

Въведение: Поставянето на диагнозата пневмония е труд-
но и се базира на констелация от клинични белези – тахипнея, 
температура, хрипове или отслабено дишане на аускултация, 
наличието на консолидация или засенчвания на гръдна рент-
генография (Rö) или компютърна томография (КТ). Основният 
метод за образно изследване, който се прилага за диагности-
цирането на пневмония е Rö. Тя е свързана с известни ограни-
чения: радиационната експозиция я прави неподходящ метод 
при бременни, при критично болни рядко се извършват графии 
във фас и профил едновременно, освен това е процес, който 
отнема време и точността му варира широко в зависимост от 
радиолога, който я описва. Компютърната томография е златен 
стандарт при установяването на пневмония, но и тя не е лише-
на от недостатъци – скъпа, свързана с транспорт на болните и 
радиационно натоварване, по-високо от това при Rö. Ултраз-
вуковата диагностика при белодробна патология, включително 
пневмония навлиза като метод през последните години 23. Бе-
лодробната ехография става все по-популярна в интензивните 
и спешни отделения при разпознаването на пневмония. Мета-
анализи показват висока чувствителност и специфичност при 
диагностиката на пневмония при възрастни чрез ултразвукова 
апаратура и препоръчват метода като средство на избор 456.

Механичната вентилация е една от основните терапевтич-
ни средства в интензивното отделения. Често нейно усложне-
ние е респиратор-свързаната пневмония (РСП), която води до 
повишена смъртност, употребата на антимикробни медикамен-
ти, увеличава средната продължителност на механична венти-
лация и разходи по лечението 78. Диагнозата е трудна, основава 
се на сбор от клинични, параклинични данни и образни изслед-
вания, което често води до забавяне на адекватното лечение. 

Липсата на златен стандарт за диагноза и много пъти неправил-
ната интерпретация на рентгенологичните данни, както и под-
ценяването на клиничните белези допълнително усложняват 
терапентичното поведение. Ранната диагностика е от ключово 
значение за започване на своевременна адекватна антибактери-
ална терапия и може да бъде осъщестевна след внимателен и 
задълбочен анализ на рисковите фактори и клиничните белези. 
Все още е нужно въвеждането на нови надеждни методи за ди-
агностициране и мониториране на това заболяване.

РСП се определя като наличието на нова или прогресираща 
и персистираща рентгенографска патология с доказателсто за 
инфекция или влошаване, която се е появила поне 48 часа след 
включването на механична вентилация 9. Все още не същест-
вува консенсус относно точните диагностичните критерии за 
РСП. Настоящите диагностични критерии за РПС включват 
симптоматиката, биомаркери, образни изменения и влошаване 
в дихателната функция 101112.

Пневмонията води до промяна в обема на въздуха в бели-
те дробове, което се представя под формата на консолидации 
при извършването на Rö или КТ. Голяма част от интензивно 
болните пациенти на механична вентилация, които умират в 
интензивното отдление имат хистологични белези за парен-
химна инфекция на белия дроб. Поради недостатъците и су-
бективният характер на Rö на гръден кош тя е субоптимална за 
нуждите на интензивното лечение 1314. Въпреки това, все още 
съвременните препоръки сочат Rö на гръден кош като метод 
на избор за рутинната оценка при съмнения за пневмония при 
възрастни 15. Както беше посочено, тя има свойте ограничения 
при диагностицирането на пневмония в интензивното отделе-
ние. Първо –  Rö може да бъде негативна в ранните стадии на 
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развитие на пневмония и когато патологията е в региони труд-
ни за откриване, още повече не може да установи консолида-
ции под 1см. Второ – има относително ниска чувствителност и 
специфичност. 16. Трето – резултатите изискват субективна пре-
ценка. Четвърто – повтарянето на изследването е свързано с по-
качващи се дози на радиация. Тези недостатъци определят Rö 
като метод с ограничена дианостична стойност при болните от 
пневмония на механична вентилация. Известно е, че КТ е да-
леч по-точен метод за диагностицирането на белодробна пато-
логия от Rö. Въпреки това не може да бъде рутинно използвана 
при пациенти с подозирана пневмония, тъй като е свързана с 
експозиция на значително радиационно облъчване, повишени 
разходи и транспорт на болните, и асоцираните с него риско-
ве. Съвременни мултицентрови проучвания показват, че бело-
дробната ехография може да бъде важен диагностичен способ, 
както при придобита в обществото, така и при нозокомиална 
пневмония. 17. 

Белодробната ехография дава възможност за визуализи-
рането на по-голямата част от белодробната повърхност. За 
обективното и точно провеждане на изследването е необходи-
мо спазването на основните правила и познаването на симпто-
мите. B-линиите са дълги, вертикални, хиперехогенни, дина-
мични линии, които започват от плевраланата линия, движат 
се с плевралното приплъзване (lung sliding) и стигат до края 
на екрана. Те представляват отразен артефакт на задебелена-
та субплеврална интерлобуларната септа, когато има отлагане 
на фиброзна тъкан, възпалителни клетки и белодробен оток 18. 
B-линиите се наблюдават при кардиогенен белодробен оток, 
ARDS, засягане на белодробния интерстициум, пневмония и 
други. Наличието на множество вертикални B-линии, на пове-
че от 7мм една от друга дава информация за средно по тежест 
намаление в белодробната аерация поради задебеляване на ин-
терлобуларната септа. Наличието на сляти B-линии, под 3мм 
разстояние (алвеолоинтерстициален синдром) е индикация за 
по-тежко засягане на белодробната аерация поради частичното 
изпълване на алвеоларното пространство 19. Трябва да се отбе-
лежи, че наличието на по-малко от три изолирани B-линии в 
зависимите региони на нормалния бял дроб няма патологич-
на стойност. Белодробната консолидация се характеризира с 
tissue-like sign – образ сходен с този на черния дроб – фиг. 1. 
Среща се при пневмония, ателектази, белодробна контузия, 
ARDS и други. 

Фиг. 1 Tissue-like sign
Пациентите на механична вентилация показват широк диа-

пазон от патологични образи при извършването на белодробна 
ехография. Ултразвуковите характеристика на РСП могат да 
бъдат сбъркани с тези при белодробен карцином, белодробна 
емболия, ателектази и други. Това налага нуждата от създава-
нето на протоколи за точното диагностициране и мониторира-
не на РСП. Изискването е тези протоколи да могат количест-
вено и качествено да проследяват динамичните изменения в 
белия дроб, както физиологични така и патологични, и да уста-
новяват клиничните белези за РСП. Извършването на оценката 
на образа се базира на ориентири, надлъжни срезове, фокално 
изследване и интегриране на резултатите в цялостната карти-

на 20. Необходимо е разграничаването на следните ориентири: 
предна парастернлана линия, предна аксиларна линия, задна 
аксиларна линия, които разделят всеки хемиторакс на съответ-
но предна, странична и задна област. Предната и страничната 
област при интензивно болните най-често се изследва в лег-
нало положение, докато задната област в странично положе-
ние. Надлъжните изследвания се извършват от ключицата до 
диафрагмата през интеркосталните пространства. Фокалното 
изследване оглежда конкретна зона за точното разпознаване на 
патология установена чрез надлъжни, трансверзални или коси 
срези. Впоследствие цялата информация се обработва и на ба-
зата на резултатите се взима клинично решение. 

 Развитието на РСП е свързано с прогресиращо на-
маляване на нормалната аерация до пълната й загуба. С вло-
шаването на белодробната аерация нормалният ехографски 
образ постепенно се променя от наличието на зони с интер-
стициален синдром (разделени B-линии, които преминават 
в конфлуиращи) до малки субплеврални консолидации - фиг. 
2. Тези субплеврални консолидации прогресират до лобарни 
консолидации. По този начин ултразвуковите характеристики 
при РСП варират съответно развитието на патологията и опре-
делят разпространението на интерстициалните и паренхимни 
промени. Интерстициалните промени при РСП представляват 
множество нерегулярно разположени една от друга B-линии – 
фиг. 3, множество съседни lung rockets, които започват от плев-
ралната линия и малки субплеврални консолидации.  Парен-
химната харектеристика на РСП е белодробна консолидация с 
нехомогенна ехографска структура, неясни граници и въздуш-
ни бронхограми – фиг. 4 192122. Поставянето на диагнозата РСП 
не трябва да се основава само на резултатите от белодробната 
ехография, а да бъде комбинация от ехографски, клинични и 
микробиологични резултати. Това значително повишава диаг-
ностичната точност 17. 

Фиг. 2 Субплеврална консолидация

Фиг. 3 Множество B-линии
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Фиг. 4 Консолидация
Белодробната ехография е лесна за извършване, може да 

бъде направена до леглото на болния, неинвазивна и повторя-
ема, но съществуват и някои ограничения. Болните с наднор-
мено тегло и значителна дебелина на гръдната стена, с плев-
рални калцификати, несъдействащи или пациенти с превръзки 
и дренове на гръдния кош създават ограничения. Освен това 
около 20% от белодробната повърхност не може да бъде визу-
ализирана чрез ехографските методи. Малките консолидации 
под 20 мм, които са разположени в задните региони и далеч от 
плеврата може да не бъдат установени. Нужно е и провеждане 
на обучение при лекарите, които не са запознати с метода23.

Остър респираторен дистрес синдром
Острият респираторен дистрес синдром (ARDS) е свързан с 

дифузна алвеоларна увреда и засягане на капилярния ендотел. 
Характеризира се с ранна – ексудативна и късна – фибропро-
лиферативна фаза. ARDS при възрастни е патология описана за 
пръв път през 1967 година 24 и от тогава са предлагани много 
дефиниции за точното определяне на заболяването, най-ско-
рошните, от които са от 2012 година – Берлинската дефиниция 
25. Според нея поставянето на диагнозата ARDS се извършва 
при наличието на следните критерии:

1. Остро начало при нови или предхождащи оплаквания 
от страна на дихателната система с  давност до 7 дни

2. Двустранни инфилтративни промени на лицева Rö 
или КТ на гръден кош 

3. Дихателна недостатъчност, която не може да бъде 
напълно обяснена със сърдечна недостатъчност или хиперво-
лемия

4. Нарушена оксигенация представена под формата на 
отношение PaO₂/FiO₂ ≤300 при приложение на PEEP или CPAP 
≥5 cmH₂O

На базата на отношението PaO₂/FiO₂ ARDS се разделя на 
три степени на тежест: лек – 200< PaO₂/FiO₂< 300; средно те-
жък – 100< PaO₂/FiO₂< 200; тежък PaO₂/FiO₂< 100. 

ARDS е патология свързана със значителна смъртност. 
Ключови в лечението са ранното диагностициране и просле-
дяването на динамиката на патологията. Постигането на тези 
цели може значително да бъде облекчено чрез приложението 
на образните методи за диагностика. Арсеналът от техники за 
изобрязяване на промените при ARDS се развива с годините, 
в началото фокусът е бил върху лицевата Rö, след това КТ, а 
през последните години се включват и белодробната ехогра-
фия, ядрено-магнитния резонанс, позитронно-емисионната 
томография и биоимпедансните техники. С прогресирането на 
ARDS се наблюдава развитието на двустранни инфилтративни 
засенчвания, които могат да бъдат хомогенни и са резултат от 
възпалителния ексудат в интерстициума и алвеолите. В про-
учвания е доказано, че Rö има ниска диагностична стойност 
при установяването и отдиференцирането на тази белодробна 
патология 26.

Класическите белези при извършването на КТ при ARDS са 
разпознаването на нормално аерирани региони на белия дроб, 
такива с понижена аерация, които са с повишена плътност, 
но все още видими съдове (засенчвания тип матово стъкло) и 
неаерирани региони с повишена плътност и липса на видими 

съдове (консолидация). Въпреки, че КТ има предимства при 
диагностиката и проследяването на ARDS тя не е включена 
като критерии в дефиницията за ARDS поради високите раз-
ходи, рисковете свързани с транспорт и радиация, и фактът, че 
не е налична навсякъде. Белодробната ехография е неинвази-
вен, повторяем метод, който е достъпен до леглото на болния. 
Хетерогенното разпространение на измененията при ARDS 
дават възможност за разграничаването на отделни или слети 
B-линии, неангажирани региони и наличието на консолидации 
с динамични бронхограми, и различаването на ARDS от остър 
кардиогенен белодробен оток 27.

Белодробната ехография дава възможност за цялостна и 
регионална оценка при болни с ARDS, което помага при оце-
няването тежестта на заболяването, терапевтичното поведение 
и проследяването на състоянието на белия дроб. Установени са 
четири образа при прогресивната загуба на аерация. A-линии-
те отговарят на нормално аериран или прераздут бял дроб; от-
граничените B-линии – умерена загуба на аерация; сливането 
на B-линии – тежка загуба на аерация; tissue-like sign – пълна 
загуба на аерация. На базата на промяната в образите може да 
се съди за развитието на заболяването и резултати при извърш-
ването на специфични терапевтични процедури при ARDS. Та-
кива са – recruitment maneuvers и поставянето на болните по 
корем – prone position.

Оптимално лечението на ARDS трябва да започнe още с 
първите изяви на патологията. Директната увреда на белия 
дроб може да причини както локална така и системна възпа-
лителна реакция, която да доведе до развитието на ARDS и 
многоорганна недостатъчност. Белодробната контузия е най-
честата увреда при закрити травми на гръдния кош. Размерите 
на контузията играят роля в развитието на възпалителната ре-
акция. Проучвания установяват, че размерите на белодробната 
контузия могат да служат като предиктор за последващото раз-
витие на ARDS 28293031. Оценката на размерите на белодробната 
контузия чрез КТ изисква използването на триизмерна рекон-
струкция, която не винаги е възможна, освен това е свързана 
с транспорт на болния, което в условията на хемодинамична 
и респираторна нестабилност е рисков фактор. Установена е 
добра корелация между резултатите от белодробната ехогра-
фия и КТ. Поради тази причина ултразвуковата диагностика 
изглежда подходящо диагностично средство. Проучвания по-
казват, че ехографията е точна при оценката на размерите на 
белодробната контузия и може да се използва като предиктор 
за развитието на ARDS при такива болни 32. 

Рефрактерната хипоксемия е значим проблем при пациен-
тите с ARDS. Механичната вентилация е основно терапевтич-
но средство при лечението на ARDS, въпреки това тя може да 
причини увреда на белите дробове при прилагането на големи 
дихателни обеми и високи налягания. Има убедителни дока-
зателства, че малките дихателни обеми подобряват преживяе-
мостта 33. Протективните стратегии при механичната вентила-
ция имат за цел да ограничат увредата свързана с механичната 
вентилация. Използването на малки дихателни обеми обаче 
може да доведе до колабиране на алвеолите и артериална хи-
поксемия, което е обективизирано в  проучвания 33. Характерно 
за белия дроб при болни с ARDS е, че има региони, които са 
колабирали, но могат да бъдат ангажирани в дихателния про-
цес. Известно е, че увредата при ARDS може да бъде не само 
в резултат на волутравма и баротравма, но и на ателектравма. 
Ангажирането на колабиралите и превенцията от колабиране 
на белодробните региони би понижило риска от ателектравма, 
освен това ще се наблюдава и подобрение в транспорта на газо-
вете и по-малък риск от белодробна увреда в резултат на меха-
ничната вентилация. Приомите за ангажиране на колабиралите 
алвеоли е една от протективните стратегии при белодробна 
вентилация. Ползите са резултат от два механизма: първо – 
повишаване на аерираната белодробна тъкан, понижаване на 
хетерогенността и увеличаване на размера на белодробната 
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газообменна повърхност, второ – превенция от повтарящи се 
отваряния и затваряния на терминалните разклонения на бело-
дробното дърво и намаляване на напрежението от преразтягане 
върху алвеолите. Проучвания установяват, че само около 50% 
от болните имат полза от recruitment maneuvers и не всички по-
казват подобрение в оксигенацията 34. Съществуват различни 
приоми за ангажиране на колабиралите белодробния региони. 
Различията идват от начина и времето, за което се достига до 
високите налягания, точните стойности на високите налягания 
и продължителността на приома. Компютърната томография 
дава ценна информация за наличието и разпространението на 
раздутите и колабирали региони в белия дроб, промяната на 
тези региони при вентилация и дали е възможно ангажирането 
на колабиралите области. Съществуват и ограничения – КТ не 
може да се използва ежедневно и до леглото на болния. Оцен-
ката на recruitment maneuvers се правят и на базата на физио-
логичния ефект, промяната в дихателната механика, подобре-
нието на отношението вентилация/перфузия и оксигенацията. 
Измерването единствено на оксигенацията е недостатъчно, тъй 
като зависи от множество фактори. Използването на кривите 
налягане-обем е друг метод за оценка на приомите до леглото 
на болния. Извършването на изследването многократно е труд-
но в клиничната практика и не намира широко приложение. 
Проучвания показват, че подобрението в белодробната аерация 
може да бъде отчетено и оценено чрез белодробна ехография. 
Тя е лесно повторяема техника, която не е свързана с транспорт 
и риск от радиация, но изисква конкретни познания и умения и  
засега не се препоръчва да бъде използвана като рутинен метод 
за постоянно мониториране. Необходимо е извършването на 
допълнителни изследвания за точното определяне на ролята на 
белодробната ехография при оценката на приомите за ангажи-
ране на колабиралите белодробни региони. 35.

Тежестта на ARDS корелира с отношението PaO₂/FiO₂. 
Според някои автори, при пациенти с ARDS и PaO₂/FiO₂<150 
приложението на вентилация по корем води до подобрение в 
оксигенацията и състоянието на болните 36. Подобрението в 
оксигенацията се дължи на няколко механизма. Дорзалните 
региони се разгъват, което води до повишаване на вентила-
цията в тях, докато плътността във вентралните се повишава. 
При положение по корем цялостната белодробна вентилация 
е по-хомогенна от колкото при положение по гръб. Силите на 
напрежение и разгъване върху алвеолите са по-равномерно 
разпределение. Проучвания показват, че кръвотока остава поч-
ти непроменен, следователно подобрението се дължи на по-го-
лямото ангажиране на дорзалните региони в сравнение с кола-
бирането на вентралните 37. Друго обяснение е понижаването 
на интрапулмоналния шънт, което е резултат от повишената 
вентилация на добре перфузираните белодрони региони 383940.

Заключение
На базата на публикувани материали може да се заключи, 

че белодробната ехография е важно допълнително средство с 
висока степен на чувствителност за разпознаване и може да 
бъде ползвана за мониториране на РСП, особено в условията 
на интензивното лечение. Белодробната ехография дава ин-
формация за белодробния статус, аерация, ангажиране на ко-
лабриали региони, перфузия и морфология. Това я прави отли-
чен кандидат при оценката на специфичните методи за лечение 
при ARDS.
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Резюме
  Системният възпалителен отговор,който възниква в ре-

зултат на оперативна интервенция,травма или  инфекция,може 
да повиши метаболитните изисквания и да доведе до изчерп-
ване на есенциалните хранителни запаси.Проинфламаторните 
цитокини дирижират отговорът на организма към травма или 
инфекция и са жизненоважни за нормалният имунен  отговор.
Въпреки това,възпалението,индуцирано от проинфламаторни-
те цитокини,може да има имуносупресивен ефект.Малнутри-
цията има за резултат намаляване на имунитета.

Ключови думи: имунонутриенти,оксиданти,цитокини,ант
иоксиданти,глутатион 

Summary: The systemic inflammatory response, which occurs 
as a result of surgery, trauma or infection, may exert high metabolic 
demands upon patients and lead to a depletion of essential nutrient 
stores. Pro-inflammatory cytokines orchestrate the host response to 
injury and infection and are crucial for normal immune responses. 
However, the high levels of inflammation induced by pro-inflam-
matory cytokine production may exert an immunosuppressive ef-
fect. Malnourished patients have reduced immune function

Key words: immunonutrients,oxidants,antioxidants,glutation

Акценти

-  какво предствлява имунонутрицията;
-  да се представи голямото многообразие от наличните 

имунонутриенти;
-  да се обясни ролята на имунонутрицията в антиоксидант-

ните защитни механизми;
-  да се разбере действието на омега-3-МК;

Цел: изучаване влиянието на отделните имунонутриенти 
върху имунитета 

Въведение
 Имунонутрицията може да се определи като модулация 

на активността на имунната система или на последиците от 
нейното активиране,чрез нутриенти или специфични храни-
телни добавки,давани в количества над нормално съдържащи-
те се в диетата.

  Имунонутриентите са нутриенти,които оказват вли-
яние върху имунната система.Съществува голямо много-
образие от имунонутриенти,но тук ще се акцентуира ос-
новно върху: омега-3-МК,глутамини,сяра-съдържащите 

АК,антиоксидантите,аргинин и нуклеотидите.(табл.1)
- Омега-3 мастните киселини имат антиинфламатор-

но действие,което противодейства на имуносупресията чрез 
down-регулация на ейкозаноидната продукция.

- Сяра-съдържащите АК увеличават антиоксидант-
ният статус,като поддържат концентрацията на глутатион,един 
от ключовите антиоксиданти в тялото.

- Глутаминът е важен нутриент за бързо делящите 
се клетки,каквито са тези на имунната система.Също така той 
повишава продукцията на глутатион,като по този начин подо-
брява антиоксидантният статус.

- Аргининът стимулира синтезата на NO и продук-
цията на растежен хормон.Следователно притежава анаболен 
ефект и също така увеличава броят на Т-хелперните клетки.

- Антиоксидантите, вкл.вит. С и Е,бета-каротен и се-
лен водят до редукция на оксидативния стрес.

- Понастоящем ролята на нуклеотидите не е абсо-
лютно ясна,но се предполага,че имат важна роля върху Т-кл. 
функции.

 Видът на наличните ентерални и орални имуномодулира-
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Видът на наличните ентерални и орални имуномодулиращи продукти варира в широки граници, не само по състав,но и по 
концентрацията на всеки специфичен компонент.

Мета-анализите сочат,че имунонутриентите водят до намаление на болничния престой и редуциране на инфекциите,но смъртността не 
се намалява след тяхното приложение.Имунонутрицията не е ефективна при всички групи пациенти,вероятно поради различният начин
на хранене, количеството храна,времето на хранене и индивидуалните генетични фактори.

Табл.1 Нутриенти,които повлияват имунитета и техният ефект и механизъм на действие

Влияние на антиоксидантите върху цитокиновата продукция

Молекулите на оксидантите, които се произвеждат по време на инфламаторният отговор, действат чрез up-регулация върху 
цитокиновата продукция, като активират нуклеарните транскрипционни фактори kappa B (NFkB), клетъчен фактор IL-6 (NF-IL-6) и 
активиращия протеин-1(AP-1).

Имунонутриент                                     Влияние върху възпалението и           Възможен механизъм                  Ефекти
имунните функции

Омега-3-полиненаситени МК           Потискат възпалението,повишават     Промени във фосфолипидната мембрана           Промени в цитокиновата
Т-кл.функция                                                                                                                   продукция

Сяра-съдържащи АК                            Потискат възпалението, повишават    Супресия на оксидантните ефекти                         Поддържане на 
глутатионовия 

Т-кл.функция                                              и активирането на NFkB                                   статус.
Аргинин                                                   Повишава Т-кл.функция.                        Стимулира продуцирането на растежен хормон Нарушена продукция на 
на NO
Глутамин                                                 Стимулита т-кл.ф-ция,инх.възп.?         Стимулира глутатионовата синтеза?                       Повишена 
кл.пролиферация

Табл.1   Нутриенти,които повлияват имунитета и техният ефект и механизъм на действие
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щи продукти варира в широки граници, не само по състав,но и 
по концентрацията на всеки специфичен компонент.

Мета-анализите сочат,че имунонутриентите во-
дят до намаление на болничния престой и редуциране на 
инфекциите,но смъртността не се намалява след тяхното при-
ложение.Имунонутрицията не е ефективна при всички групи 
пациенти,вероятно поради различният начин на хранене, коли-
чеството храна,времето на хранене и индивидуалните генетич-
ни фактори.Влияние на антиоксидантите върху цитокиновата 
продукция

  Молекулите на оксидантите, които се произвеждат по 
време на инфламаторният отговор, действат чрез up-регулация 
върху цитокиновата продукция, като активират нуклеарните 
транскрипционни фактори kappa B (NFkB), клетъчен фактор 
IL-6 (NF-IL-6) и активиращия протеин-1(AP-1).

Съществува голямо многообразие от гени,за които се 
смята,че се регулират от NFkB.Техните продукти включват 
цитокини,адхезионни молекули,ензими и други инфламатор-
ни медиатори.Процесът на дисоциация и фосфолириране има 
редокс-сензитивен характер, което означава, че оксидантните 
молекули промотират активирането на NFkB, а антиоксидан-
тите го инхибират.

 Up-регулацията на  NFkB контролира голяма част от 
цитокините,включени във възпалителните отговори,които се 
наблюдават по време на инфекция или травма.На практика три 
независими проучвания сочат,че повишената NFkB активация 
при пациентите със сепсис се асоциира с повишена смъртност.

 Антиоксиданти
  Човешкото тяло разполага с внушителен брой от дейст-

ващи антиоксидантни защитни механизми,които осигуряват 
защита срещу оксидантна увреда.Антиоксидантите са пред-
ставени в телесните течности и в ралични компартименти на 
клетката,включително в клетъчните мембрани.

  В плазмата се намират няколко антиоксиданта,които се 
доставят директно чрез храната,като например токоферол 
(vitamin E),аскорбонова киселина (vitamin C),каротеноиди– b-
каротен и ликопен,катехини. 

  В тази връзка протеини и пептиди,които са важни за анти-
окидантната защита,като например глутатион, церулоплазмин 
и албумин,се синтезират ендогенно.

  Нутриентите с антиоксиданти свойства и тези,които са 
прекурсори на споменатите по-горе молекули,лимитират спо-
собността на оксидантите,освободени по време на възпале-
ние да активират директно NFkB или да увредят тъканите 
на гостоприемника. Следователно тези нутриенти може би 
имат способността да лимитират патологичните аспекти на 
цитокин-медиираните отговори към инфекция и травма. Мно-
го от антиоксидантите участват в окислително-редукционните 
процеси. Микронутриентите оказват влияние върху антиокси-
дантите защитни системи,тъй като някои микроелементи се 
представят в антиоксидантните ензими: церелиплазмин (мед); 
супероксид дисмутази (мед,цинк,магнезий); глутатион перок-
сидаза (селен).

Глутатион
Важно е да се обсъди,какво се случва,когато един от ком-

понентите на антиоксидантните защитни механизми се нама-
ли по концентрация.Прави се проучване,което има за цел да 
изследва точно това.На опитни мишки се дава диетилмалеат, 
медикамент,който се свързва с глутатиона и блокира него-
вoто действие.След това на двете групи животни – трети-
раните и нетретираните се дава еднакво количество TNF-a. 
Животните,които не са получили диетилмалеат,запазват задо-
волителни антиоксидантни качества и при тях се наблюдава 
по-ниска смъртност в сравнение с животните,които са имали 
понижена глутатионова функция,като при тях смъртността е 

по-висока.Дали подобно нещо се случва и при пациентите? 
Вече сме наблюдавали,че екцесивната активация на NFkB има 
лоша прогноза. Cowley et al изслседват общият антиоксидан-
тен потенциал при група пациенти с остър сепсис и вторична 
полиорганнна дисфункция.Общият антиоксидантен потенциал 
дава представа за способността за потискане на оксидантните 
реакции чрез всички налични антиоксидантни ресурси.Проуч-
ването показва  сериозно намаление на общият антиоксидантен 
потенциал при настъпването на полиорганна недостатъчност.
При пациентите,които оцеляват,антиоксдантният потенциал се 
възвръща към първоначалните си стойности,но при тези,които 
загиват повишението на антиоксидантният потенциал е незна-
чително и не се връща към нормалните стойности.Следова-
телно намаляването на антиоксидантните защитни механзими 
води до повишен риск от смъртност. 

Количеството на глутатион в тъканите намалява след 
операция,по време на инфекция и е в субоптимални количества 
при голямо разнообразие от клинични състояния като ХИВ, 
HVС,цироза,диабет тип 2,язвен колит и инфаркт на миокар-
да.

От тук следва, че отговорът към травма от всякакъв тип и 
към инфекции има за резултат намаляване на антиоксидантни-
те защитни системи.

 Съществуват различни начини за подпомагане на глутати-
оновата синтеза.Най-просто това става чрез внасяне в органи-
зма на трите аминокиселини,необходими за образуването на 
глутатона: глицин,глутаминова киселина и цистеин. 

Глутаминът се превръща лесно в глутаминова 
киселина,която е необходима за синтезата на глутатион.

Даването на цистеин и метионин на пациентите е трудно, 
тъй като тези АК са трудно усвоими от клетките.

 Съществуват няколко проучвания,в които s n-acetylcysteine 
(NAC) се използва за да усилване на интрацелуларната кон-
центрация на цистеин.Ефектът на NAC върху ранният отго-
вор и изхода от септичен шок е описан от Rank et al; Spapen 
et al; and Paterson et al.Тези проувания не показват някакъв 
ефект върху смъртността,въпреки това  се отбелязва намаля-
ване в болничния престой,както и редукция на вентилаторните 
изиквания.В друго проучване,концентрацията на IL-8 е значи-
телно намалена при пациентите,при които получават NAC,от 
което следва,че ефектът на активиране на NFkB е най-вероятно 
по описания механизъм.Други изследвания оценяват въздейст-
вието на глутатиона върху високият процент на смъртност при 
пациентите в шок.

 Многобройни изследвания показват позитивен ефект  
на суплемнтацията с глутамин върху изходът от дадено 
заболяване,като този ефект е свързан с намаляване честотата 
на възникаване на инфекции и отчитане на значителна редук-
ция на болничния престой.От това следва,че глутаминът уп-
ражнява своят ефект като спомага за поддържане на глутатио-
новия статус както и като подпомага стомашночревният тракт 
и имунната система.

  
Мастни киселини 
Мастните киселини повлияват способността на клетките 

да произвеждат цитокини и способността на таргетните тъка-
ните да реагират на цитокиновото действие.

Мастните киселини се състоят от три основни типа в за-
висимост от химичния състав -  наситени,мононенаситени и 
полиненаситени мастни кислеини (PUFA).Последните от своя 
страна се разделят на два типа в зависимост от мястото на 
двойната връзка в молекулата,съответно омега-3 и омега-6 
МК.

Съществуват много проучвания,основно върху 
животни,които изучават ефектите след приложението на маст-
ните киселини при пациенти с изгаряния,цитокин и ендотоксин-
медиирана анорексия,цитокин и ендотоксин-медиираните про-
мени в метаболизма на висцералните протеини и цитокиновата 
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продукция от макрофагите.В заключение,мазнините,богати 
на омега-3-МК или мононенаситени МК или бедни на омега-
6-МК намаляват отговорът към цитокиновото действие към 
възпалението.Мазнините,богати на омега-6-МК имат обратно-
то действие.Изключение от това правило е маслото от вечерна 
иглика,което въпреки,че е богато на омега-6-МК притежава ан-
тиинфламаторен ефект.

 Приемът на мононенаситени мастни кислеини или на 
различен тип полиненаситени мастни киселини определят 
съставът на фосфолипидната мембрана на имунните клетки и 
клетките на таргетните тъкан,върху които действат цитокини-
те.Под въздействието на фосфолипазите,които се активират в 
отговора на травма или инфекция се продуцират простаглан-
дини и левкотриени.Храненето с различни мастни киселини 
води до освобождаване на различни видове простагландини 
и левкотриени,които имат известно влияние върху силата на 
инфламаторния отговор. Многобройни изледвания разглеж-
дат в частност рибеното масло (богато на омега-3-МК) като 
антиинфламаторен агент.Всяко едно от тези изследвания се 
провежда при пациенти с хронични възпалителни заболявания 
отколкото при острите такива.Инфламаторните симптоми се 
подобряват при използването на рибеното масло при заболя-
вания като ревматоиден артрит,псориазис,астма,мултиплена 
склероза,заболяването на Крон и улцеративен колит.Рибеното 
масло намалява способността на левкоцитите да произвеждат 
някои проинфламаторни цитокини и частично могат да обяс-
нят антиинфламаторните ефекти на рибеното масло.Рибеното 
масло също така  притежава защитни свойства при животните 
срещу леталния ефект на ендотоксина,изгарянията и бактери-
алните инфекции.

  Редица проучвания сочат, че рибеното масло (богато на 
омега-3 м.к-ни) е много добър анти-инфламаторен агент. То 
намалява способността на левкоцитите да произвеждат някои 
проинфламаторни цитокини.

  Прилагана е и комбинирана формула от мастни кисели-
ни (‘SMOF’),която представлява смес от соево олио, зехтин 
и олио от средноверижни триглицериди. При едно проучване 
на Schulzki et al, група от оперирани пациенти се захранва със 
SMOF.Храненето със SMOF редуцира съотношението на лев-
котриен B4 към това на левкотриен B5,които се произвеждат в 
периферната кръв от мононуклеарните клетки.Левкотриен B5 
е много по-слабо потентна форма на левкотриентите от LTB4.
Болничният престой се редуцира с два дни при пациентите,при 
които се е прилагала SMOF.

  
 Обобщение
Нутритивният статус притежава силата да модулира цито-

киновата биология и имунната функция.Възпалението може да 
инхибира Т-лимфоцитната функция.Така всеки нутриент,който 
има анти-инфламаторен ефект може да повиши Т-лимфо-
цитната функция като премахне това инхибиращо въздейст-
вие.Нутриентите биха могли да въздействат в много места в 
клетката,като въздействат върху цитокиновата продукция и 
променят отговорът на таргетните тъкани към цитокините.
Мастните киселини могат да упражняват директно въздейст-
вие като променят съставът на фосфолипидната мембрана. 
Нутриентите,които повлияват  антиоксидатните защитни меха-
низми могат да променят цитокиновата продукция индиректно 
като променят степентта на активация на транскрипционните 
фактори чрез оксидантни молекули,които се продуцират по 
време на възплаителният отговор.
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EFFECTS OF ANESTHESIA ON CIRCADIAN RHYTHM IN SYNTHASE OF 
MELATONIN
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Резюме: Циркадните ритми са изключително важни за 
нормалното функциониране на човешкият организъм. Важно 
място в тях заема синтеза на мелатонин. Той има интензивно 
въздействие върху цикъла на сън и будност както и при регу-
лирането на циркадните ритми на няколко други важни биоло-
гични функции.

В световната литература се появяват все повече изследва-
ния, които доказват, че анестезията и оперативната намеса са 
в състояние да променят циркадния ритъм в неговата синтеза. 
Това даде тласък на множество проучвания, в които се докла-
два за успешното му приложение като естествен хипнотик и 
анксиолитик.

Ключови думи: мелатонин, циркаден ритъм, анестезия.

Abstract: Circadian rhythms are extremely important for the 
normal functioning of the human body. An important place in 
them takes the synthesis of melatonin. It effects the sleep and awake 
cycles, as well as circadian rhythms of several other important 
biological functions.

In the world literature, more and more research is emerging which 
prove that anaesthesia and operative interventions can change the 
circadian rhythm in its synthesis. This gave impuls to a number of 
studies that reported its successful application as a natural hypnotic 
and anxiolytic.

Key words: melatonin, circade rhythm, anaesthesia.

Въведение: Какво би станало, ако няма светлина? Какво 
би контролирало биологичния ритъм на човека или растени-
ятя?  Jean-Jacques d‘Ortous de Mairan задава този въпрос през 
1729 г., когато наблюдава движението на листата на растението 
Mimosa pudica, което е в синхрон със слънчевата светлина. Той 
отбеляза, че денонощният модел в движенията  на листата на 
растението продължава дори когато то се държи в постоянна 
тъмнина и стига до заключението, че вероятно съществува „въ-
трешен часовник“, който осигурява циркаден ритъм, дори без 
присъствието на светлина. (29)

Повече от 200 години по-късно Юрген Ашоф прилага по-
добни методи при изследвания  на хора, като изгражда под-
земен „бункер“, за да изолира човешки субекти от всякакви 
външни сигнали за околната среда. (8)

Изследванията на Ашоф показват, че хората проявяват 
постоянен 25-часов биологичен цикъл. Този 25-часов цикъл 
е подобен на предишни проучвания, изследващи циркадните 
ритми при слепи хора. (5)

За да подчертае ендогенния самоподдържащ се характер 
на биологичните ритми, Франц Халберг измисля термина 
циркаден (на латински: circa -около; dies-ден) време, което се 
отнася до ежедневните ритми, които се генерират ендогенно. 
Като такъв всеки биологичен процес в тялото, който се повтаря 
за период приблизително 24 часа и поддържа този ритъм при 
липса на външни стимули, се нарича циркаден ритъм. (8), (5), 
(25), (39)

Преди повече от 50 години,  американският дерматолог 
Aaron Bunsen Lerner, извлича няколко милиграма N-ацетил-
5-метокси-серотонин от повече от 100 000 епифизни жлези от 
едър рогат добитък, който нарича по-късно  мелатонин.

Този хормон играе изключително важна роля в регулацията 
на циркадните ритми в човешкият организъм. (29), (8)

Мелатонина е нощен хормон, който се освобождава главно 
от епифизната жлеза и действа като фотоневроендокринен пре-
образувател на информацията за продължителността на деня. 
(33)

Синтезът на пинеален мелатонин е под контрола на сим-
патикусовият отдел от централния циркаден пейсмейкър, раз-
положен в супрахиазматичните ядра (SCN). SCN контролират 

циркадния ритъм на активност и почивка, температурата и се-
крецията на мелатонин. (69)

Тези циркадни ритми са синхронизирани с цикъла светли-
на-тъмнина. Периферната секреция на мелатонин осигурява 
циркадна информация за останалата част от тялото. (55)

Тя се променя от някои специфични ситуации на циркадна 
дисрегулация, като например смяната на часовите зони, т.нар. 
феномен „jet-lag“. (81), (78), (86)

Той има интензивно въздействие върху цикъла на сън / буд-
ност и при регулиране на циркадните ритми на няколко други 
важни биологични функции.  (61)

Много от биологичните ефекти на мелатонина се осъщест-
вяват чрез активиране на мелатониновите рецептори, докато 
други се дължат на ролята му на всепроникващ и мощен анти-
оксидан,  който защитава ДНК. (12), (37)

Мелатонинът в своята същност (N -ацетил-5-метокситрип-
тамин), е хормон, който се произвежда освен от епифизната 
жлеза, но също така се секретира и в много по-малки коли-
чества от стомашно-чревния тракт, ретината, тромбоцитите, 
дихателния епител, костния мозък, тимуса и кожата.(60), (73)

Синтезира се от триптофан по сравнително прост начин.
Триптофанът първоначално се превръща в серотонин като два 
ензима участват в синтеза на мелатонина. Серотонин- N -аце-
тил трансфераза е ограничаващ скоростта ензим в този синте-
тичен път. (53) 

Регулирането на синтеза на мелатонин се контролира от 
светло-тъмния цикъл на денонощието, действащ чрез активи-
ране на предния хипоталамус чрез аксоните на ретиналните 
ганглийни клетки, намиращи се в зрителния нерв и образува-
щи ретино-хипоталамичния тракт. (16) 

О- метилирането на N- ацетил-серотонин е светлоза-
висим процес. Синтезът на серотонин и мелатонин показ-
ват дневни ритми, така че нивата на серотонин в епифи-
зата са значително по-високи през деня, отколкото през 
нощта, докато нивата на неговите производни, N -аце-
тил-серотонин и мелатонин, достигат пик през нощта.  
Серумният мелатонин достига максимална стойност (80-150 
pg / mL) между полунощ и в 3 часа сутринта, докато концен-
трацията му през деня е ниска (10-20 pg / mL). (28) 
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Изчисленият серумен полуживот на мелатонина е около 30-
50 минути. (58)

Въпреки това, той също играе роля в модулирането на реак-
циите на имунната защита, телесното тегло и възпроизводство-
то, инхибирането на растежа на туморите. (84)

Наскоро се установи и антиоксидантното му действие. (79)
Изследвания върху животни показват, че екзогенно прила-

ганият мелатонин предпазва от индуцираната от анестетиците 
апоптотична невро-дегенерация в развиващия се мозък на плъ-
хове, по-специално в мозъчната кора и предния таламус, което 
предполага неговата неврозащитна функция. (87)

Фармакология на мелатонин:
Мелатонинът се подлага на обширен метаболизъм с първо 

преминаване с различна бионаличност.
Той е силно липофилно вещество с последващ висок обем 

на разпределение. 70% от плазмения мелатонин е свързан с 
албумин. 29 % се метаболизира в черния дроб до 6-хидрокси-
мелатонин от цитохромният ензим CYP1A2, конюгирани да 
образуват сулфати и глюкурониди и след това заедно с остана-
лите 1% се отделят непроменени с урината. Елиминационният 
полуживот при хората е приблизително 45 минути.

Влияние на мелатонина в поддържането на съня:
През последните години се появиха няколко проучвания 

доказващи значението на мелатонина както за започването, 
така и за поддържането на съня. (15)

Сънят в своята същност е естествено повтарящо се състоя-
ние на ума и тялото, което се характеризира с потиснато съзна-
ние, сравнително инхибирана сензорна активност, инхибиране 
на почти всички волеви мускули и намалени взаимодействия 
със заобикалящата среда. Според резултатите от редица полис-
омнографски изследвания, сънят се разделя на сън с бавни дви-
жения на очите (NREM) и сън с бързи очни движения (REM). 
NREM сънят може да бъде допълнително разделен на етап 1 
(N1, наричан също лек сън, представляващ 5–10% от общия 
сън при възрастни), етап 2 (N2, съставляващ 45–55% от общия 
сън при възрастни) и етап 3 (N3, наричан още дълбок сън или 
бавновълнов сън (SWS), представляващ 15-25% от общия сън 
при възрастни). REM сънят представлява 20-25% от общия сън 
при възрастните хора.

Нормалният сън има значителен циркаден ритъм и цикли в 
реда на N1→N2→N3→N2→REM. При здрави възрастни про-
дължителността на всеки цикъл продължава приблизително 90 
минути, като при здрави хора над 75 годишна възраст, нормал-
ният сън обикновено изисква общо време за сън около 6 часа, 
от които 11%, 57%, 12% и 25% са съответно етап N1, N2, N3 и 
REM-сън.

Докладва се, че пациентите развиват значителни наруше-
ния в съня веднага след операция, особено след по-големи по 
обем такива. Полисомнографските прояви обекновено включ-
ват силно недоспиване, фрагментация на съня и намаляване 
или загуба на SWS и REM-сънят през нощта след операцията. 
(9), (57), (65), (30), (23), (24),

Пациентите могат да съобщят за намалено време за сън, 
увеличен брой възбудни моменти или събуждания, понижено 
качество на съня и чести кошмари. (80)

По време на следващия следоперативен период структу-
рата на съня постепенно се възстановява до нормално нива с 
REM отскок в рамките на седмица. (57)

За всички тези промени като отговорен се приема мелато-
нина.

Хипнотичните му ефекти се считат за неразделен компо-
нент от неговате физиологична роля. (72)

Мелатонинът и неговите аналогови лекарства имат хипно-
тични ефекти, медиирани чрез MT1 и MT2 рецептори, особено 
тези разположени в супрахиазматичното ядро, което въздейст-
ва на цикъла на хипоталамичния „превключвател“ на съня. (89)

Потискането на невронната активност от мелатонина е 
един от възможните механизми, чрез които той допринася за 

регулирането на съня. (41)  
Има данни, които предполагат, че централните ефекти на 

мелатонина включва, поне отчасти улесняването на GABA-
ергичното предаване чрез модулиране на GABA рецепторите. 
(71)  

При хората пиковите стойности на концентрацията на ме-
латонина, наблюдавани вечер са свързани с най-ниската точка 
в ритмите на основната телесна температура, бдителност, ум-
ствена работа и много метаболитни функции и с максимална 
склонност към сън. (74)  

Влияние  на анестезията върху синтеза на мелатонина
В световната литература се появяват все повече изследва-

ния, които доказват, че анестезията променя циркадния ритъм 
в синтезата на мелатонина.

Общата анестезия е променено състояние на съзнание-
то, което може да окаже известно влияние върху циркадната 
структура. (83), (32), (62), (77), (26), (55), (68), (4), (76), (35), 
(36), (31), (17), (27), (22), (34)

Предполага се, че това нарушаване на нивата на мелатони-
на може да е причина за наблюдаваните следоперативни на-
рушения на съня, възникващи при пациенти след анестезия и 
операция. (26)

Съобщенията за степента на тези периоперативни промени 
в хомеостазата на мелатонина обаче са непоследователни и по-
някога противоречиви.

Според някои проучвани, плазмения мелатонин се понижа-
ва след операция и при хоспитализирани пациенти. (10)   

При мета-анализ мелатонинът даден като премедикация 
при възрастни, намалява предоперативната тревожност в срав-
нение с плацебо и е еднакво ефективен в сравнение с Мидазо-
лама. (38)  

В проучване с малък размер на извадката на пациенти под-
ложени на радикална простатектомия, предоперативният ме-
латонин повишава качеството на съня, понижава оценката на 
болката и консумацията на Трамадол, но предизвиква седация 
през ранния следоперативен период. (11)        

При пациенти след операция на рак на гърдата, прилагане-
то на мелатонин подобрява качеството на съня, без да предиз-
виква значителни странични ефекти. (43), (38), (63)

Garance D. и кол. извършват анестезия с Propofol без пос-
ледваща оперативна намеса на плъхове, като отчитат промени 
в секрецията на мелатонина. На 4-тия час след анестезията се 
наблюдава намаляване на плазмената концентрация на мелато-
нина и повишаване на 20-тия час. (33)  

Известно е, че Propofol-а действа чрез положителна моду-
лация на инхибиторната функция на  γ-аминомаслена кисели-
на (GABA) чрез GABA рецептори тип A (GABA-А). GABA-А 
рецепторите се намират в много мозъчни области, включител-
но в SCN. (33) Всъщност GABA изглежда участва в предава-
ни сигнали от SCN към стимулация на паравентрикуларното 
ядро за синтеза на мелатонин от епифизната жлеза. Инфузията 
на GABA през периода на активност, инхибира секрецията на 
мелатонин, докато инфузията през периода на покой намалява 
синтеза на мелатонин. (54)

Други автори съобщават, че общата анестезия проведена с 
Propofol съчетана с оперативна намеса, намалява нощният пик 
в синтезата на мелатонин или води до намаляване на общото 
количество на метаболити на мелатонина при оперираните па-
циенти. (48), (36), (77), (26), (76)

Оказва се, че трудността при всички тези клинични проуч-
вания е, че общата анестезия винаги се извършва с оперативна 
намеса и премедикация, като по този начин е невъзможно да се 
разграничат ефектите на общата анестезия от тези на операци-
ята и другите прилагани периоперативни лечения. (27)

Cronin A. съобщава за намалена секреция на мелатонина 
през първата нощ след анестезия по повод на извършена хи-
стеректомия.

Karkela J. отчитат намалено отделяне на 6-сулфатоксимела-
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тонин, който се явява един от метаболитите на мелатонина, в 
сравнение с предоперативната нощ след приложена анестезия 
с Тиопентал и Изофлуран при ортопедични операции.

В редица проучвания се доказава, че плазмената концен-
трация на мелатонин намалява при обща анестезия и операция, 
но изглежда, че тя остава непроменена през първите часове 
след обща анестезия и операция. (75)

Други две проучвания на Fassoulaki A. и Castro M. показ-
ват обратен ефект. Общата анестезия извършена с Тиопентал и 
Фентанил или Пропофол и Фентанил, повишава секрецията на 
мелатонин по време на анестезия както и през 8 часа след след 
извършването ѝ.

Според други, концентрацията на мелатонин остава непро-
менена веднага след инжектиране на Тиопентал или Мидазо-
лам при анестезия на деца.(31), (17)

Такива разлики от едно проучване до друго могат лесно да 
бъдат обяснени с разлики в режима на анестезия, комбинация 
от използвани анестетични медикаменти, извършени операции 
и време за вземане на проби за оценка на концентрацията на 
мелатонин. От всички тези и предишни резултати, ефектът от 
общата анестезия върху самата секреция на мелатонин остава 
неопределен.

Според някои учени видът на приложената анестезия също 
има решаващо значение за степента на промяна в синтезата му.

Установено е, че регионалната анестезия е полезна за об-
лекчаване на нарушенията на съня след операция. В рандоми-
зирано контролирано проучване включващо 162 жени подло-
жени на хистеректомия, които на случаен принцип са получи-
ли обща или спинална анестезия показват интересни резулта-
ти. В групата на получилите спинална анестезия се установява 
по-добър сън в първата следоперативна нощ. (56)

В друго кохортно проучване на 376 хирургични пациен-
ти, регионалната анестезия (в сравнение с обща анестезия) се 
свързва с по-нисък индекс на централна апнея. (23)

Една от възможните причини е, че регионалната анестезия 
намалява периоперативната консумация на опиати. (56), (23)

Влиянието на опиоидите върху развитието на следопера-
тивни нарушения на съня се съобщава и в други проучвания. 
(3)

Въпреки това, дори когато опиоидните анелгетици се из-
бягват и болката е добре контролирана, се констатират наруше-
нията на съня в ранният следоперативен период, което доказва 
влиянието и на други фактори. (89), (72)

Използване на мелатонина за предоперативна анксиолиза:  
Anto ‚n-Tay и кол. за първи път доказаха, че екзогенно прилаганият 
мелатонин проявява хипнотични свойства при хората подобни на 
тези след прилагането на интравенозни и летливи анестетици. (3) 
Повечето от клиничните проучвания, които се занимават с въ-
проса за предоперативните анксиолитични ефекти на мелато-
нин, установяват значително намаляване на тревожността при 
пациентите в сравнение с плацебо.

Ionescu и кол. потвърждават, че прилагането на Мелатонин 
в доза 3 mg може успешно да се използва като премедикация 
поради своето анксиолитично, аналгетично свойство и по-до-
бър профил за възстановяване. (40)

Acil и кол. съобщават, че премедикацията с мелатонин е 
свързана с предоперативна анксиолиза и седация без следопе-
ративно увреждане на психомоторните показатели. (1)

Caumo и кол. откриват, че мелатонинът и Клонидинът са 
сравними по отношение на анксиолизата и използването на 
следоперативен Морфин и са по-ефективни от плацебо. Те 
сравняват 5 mg мелатонин и 100 mg Клонидин с плацебо, при-
лагани през нощта преди операцията и 1 час преди нея. (18)

Naguib и  кол. изследват ефектите на различни дози Ми-
дазолам и мелатонин в периоперативният период. Установяват, 
че премедикацията с 0.05 mg / kg сублингвален мелатонин е 
свързана с предоперативна анксиолиза и седация, без да се на-
рушават когнитивните и психомоторни умения или това да се 

отразява на качеството на възстановяване. Предоперативното 
приложение на мелатонин се свързва с по-бързо възстановя-
ване в сравнение с това след прилагането на Мидазолам. (70)

Физиологичната основа на тези клинични находки също е 
разкрита. Бензодиазепините, когато се прилагат като единична 
голяма доза или множество малки дози, намаляват продължи-
телността на REM съня и по този начин влияят върху качест-
вата му.

За разлика от това, мелатонинът, бидейки естествен хормон 
не оказва никакво действие върху продължителността на REM 
съня. (70)

През последните няколко години се доказа, че мелатонинът 
може да се използва успоредно с анестезиологичните медика-
менти.

Пероралната премедикация с мелатонин от 0,2 mg / kg зна-
чително намалява дозите Пропофол и Тиопентал необходими 
за загуба на отговори на вербални команди и стимулация на 
миглите. (66)

Проучванията върху животни също показват усилване на 
анестетичните ефекти на Тиопентала и Кетамина. (67)

Приложен в премедикацията преди регионална анестезия, 
намалява тревожността на пациентите и свързаната с поставе-
ният турникет болка. Подобрява периоперативната анагезия и 
облекчава постдуралното пункционно главоболие след спинал-
на анестезия.

Антиноцицептивните действия на мелатонин са добре де-
монстрирани в различни проучвания върху животни. Мелато-
нинът взаимодейства с множество рецептори-опиоидни, бензо-
диазепинови, мускаринови, никотинови, серотонинергични, α 
1- адренергични, α 2- адренергични и най-вече с MT 1 / MT 2 ме-
латонинергичните рецептори, намиращи се в дорзалния рог на 
гръбначния мозък, както и в централната нервна система. (18)

Резултатите от различните клинични проучвания не са еди-
нодушни относно възможното обезболяващо действие на ме-
латонин.

Caumo и кол. твърдят, че предоперативно приетият пер 
орално мелатонин в доза 5 mg, прилаган през нощта и 1 час 
преди операцията, предизвиква клинично значими анксиоли-
тични и аналгетични ефекти, особено в първите 24-следопера-
тивни часа. Пациентите, които получават мелатонин, изискват 
до 30 % по-малко PCA приложен Морфин в следоператив-
ния период след изваржена абдоминална хистеректомия. (18) 
В скорошен преглед авторите установяват, че мелатонинът има 
обезболяващо действие във всички експериментални проучва-
ния, независимо от начина на индуциране на болка.Те откриват 
също, че не начинът на приложение на мелатонин има значение 
по отношение на аналгетичното му действие, а приложената 
доза. (85)

Заключение: Благодарение на множеството си качества и 
потенциал, мелатонинът се оказва, че може да заеме съществе-
но място в анестезиологичната практика като опиоиден анел-
гетик и да бъде привлекателен анксиолитичен и седативен ме-
дикамент.

Хипнотичното му действие го прави приложим в индукци-
ята по време на анестезия като адювант или като лекарствено 
средство за периодично обезболяване.

Той може да намери приложение и в следоперативният пе-
риод за възстановяване ритъма на съня.
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НЕМЕДИКАМЕНТОЗНИ СРЕДСТВА ЗА ПОВЛИЯВАНЕ ПРЕДОПЕРАТИВНАТА 
ВЪЗБУДА ПРИ ДЕЦА: ПРЕДОПЕРАТИВНО ИНТЕРВЮ, ПРИСЪСТВИЕ НА 

РОДИТЕЛИТЕ ПРИ ИНДУКЦИЯ В АНЕСТЕЗИЯ И ПОДГОТВИТЕЛНИ ПРОГРАМИ

Е. Кържин, Н. Петров, Вл Василев, Е.Одисеева
Катедра Анестезиология, реанимация и интензивно лечение, Военномедицинска академия, София

Катедра Пластична хирургия и дерматология, Военномедицинска академия, София

Важна част, а често пъти и най-добрата стратегия за 
намаляване предоперативната възбуда у децата, особено в 
доучилищна възраст, е премедикацията. Когато е нужна анкси-
олиза, премедикацията е медикаментозният начин за нейното 
постигане, а мидазолам – „златният стандарт“ за тази цел /
Kain, Mazes, 1998/. Желанието е да се намали предоператиното 
ниво на ажитираност у децата, да се улесни процеса на 
разделяне от родителите, да се подобри взаимодействието на 
детето с анестезиологичния екип, да се повлияе процеса на 
възстановаване от анестезия и да се подобри постоперативния 
изход. Все още се спори, дали премедикацията трябва да се 
използува рутинно при всички деца /Rosenbaum, Kain,2009/. 
Използваните за целта медикаменти имат своите странични 
ефекти, които могат да се протрахират и в следоперативния 
период, да забавят излизането от анестезия или да доведат 
до нежелани последици. Затова винаги са се търсили 
немедикаментозни алтернативи. Още повече, че съществуват 
културни, религиозни, етнически и географски различия, 
определящи използването на различните подходи за 
повлияване предоперативната ажитираност при децата. Целта 
на настоящата статия е да представи наличните в литературата 
доказателства за ефективността на съществуващите и 
използвани в практиката алтернативи на премедикацията. 

 
Предоперативното интервю. Преоперативното 

интервю е вид поведенческа интервенция, която дава 
възможност на анестезиолога да оцени детето, да беседва 
с детето и родителите, да им осигури план за анестезията 
и да ги увери, че на детето ще бъде осигурена максимална 
защита по време на процедурата /Kain,MacLaren,Mayes,2009; 
Ahmed,2011/. Тя е задължителна и неотменима част от 
процеса на анестезия навсякъде по света. От нея най-
стресиращо за анестезиолога е разясняването на рисковете 
от анестезията, с притеснението, че така може да бъде 
отключена допълнителна ажитираност у децата и 
родителите. Такива опасения, обаче, не са обосновани от 
литературата. Всъщност, родители получили такава 
информация не са по-притеснени от родители, които не 
са / Kain,Wang, Caramico, 1997/. Децата също се нуждаят от 
такава информация, поднесена по подходящ за възрастта им 
начин /Fortier,Chorney,Rony,2009/. Тези разговори изискват 
търпение, професионализъм, откровеност, себеувереност 
и отлични комуникативни способности от анестезиолога. 
Последните са особено важни за изграждането на доверие 
у пациентите (деца и родители). Проучване показва, 
че липсата на притеснения в деня преди анестезията 
и липсата на страх при увода са пряко свързани със 
спокойствието и увереността дадена от анестезиолога 
/Iaccobucci,2005/.  Подходът трябва да е индивидуален, 
адаптиран за всяка двойка дете-родител /Ahmed, 2011/. 
Например, не всички деца (особено по-големите) биха се 
нуждаели от премедикация или биха искали инхалационен 
увод. 

Присъствие на родителите при индукция в анестезия /
ПРИА/ Методът „присъствие на родителите при индукция в 
анестезия“ (ПРИА) е основният използван немедикаментозен 
подход за намаляване предоперативния стерес у деца. Както 
е известно, предоперативния стрес е определящ фактор за 

развитие на ПАД  /Kain, Caldwell-Andrews,Maranets,2004/. 
Методът се приема и прилага различо в различните болници 
и в различните държави. По данни на Kain и сътр., в САЩ 
ПРИА е разрешено само в 26% от болниците, като при 32% 
от болниците то официално не е разрешено /Kain, Mayes, 
O’Connor, 1996/. В други държави ПРИА е приета като рутинна 
процедура и дори се насърчава /Messeri, Caprilli, 2004; Purva, 
2001; Leelanukrom, 2002; Tomita, Sugawara, 1998/. Освен ако 
не е официална политика, анестезиолозите са тези, които 
определят използването на ПРИА. Детерминиращи фактори 
са достатъчно персонал в стаята за увод (операционната), 
използване на съвременни техники за увод, кооперативни 
родители, запознати с принципите на ОА, законовите 
постановки (исконно право на всеки родител е да бъде със 
своето дете) и др. ПРИА се прилага значително по-либерално 
при анестезия на отдалечени локации, амбулаторни процедури 
(ендоскопии, радиотерапия, хематологични процедури и 
т.н.) или при образна диагностика. Като основен довод, 
привържениците на метода изтъкват, че ПРИА премахва 
ефекта на раздяла с родителите, както и запазва (законното) 
правото им да бъдат със своите деца в критични моменти. 
За отказване от ПРИА могат да бъдат изтъкнати спъване 
работата в операционната, пренаселена обстановка, липса 
на предоперационна,  психоемоционално лабилни родителя 
и т.н /Baines,Overton, 1995/. В литературата има описани 
спорадични случаи на синкопални явления и създавано 
безредия в операционните /Lewyn,1993;Gauderer,1989/.   Освен 
това, е доказано, че предоперативното психоемоционално 
състояние на родителите пряко влияе на предоперативния 
стрес у децата /Fortier,DelRosario,2010; Davidson, Shrivastava, 
2006; Messeri,Caprilli,2004; Manyande,Cyna, 2015/  

ПРИА има 2 основни страни: ефект върху родителите и 
ефект върху децата.

Ефектът върху родителите. Съществуващите данни 
в литературата са нееднозначни. Bevan и сътр.изследват 
родителите на 134 деца 2-10г при УНГ, дентални, очни и 
урологични операции. За постигане максимална достоверност 
на резултатите, включването в дадена група е правено в 
деня на операцията, като в този ден всички родители или са 
присъствали на увода или не са били допускани. Оценката е 
правена по 100мм визуална аналогова скала (ВАС). Авторите 
не намират разлика между групите, но Р-стойностите не 
са съобщени. Освен това децата на притеснени родители 
са били много по-възбудени. Изтъквано ограничение на 
изследването е непрецизната рандомизация /Bevan, Johnston, 
1990/. Palermo и сътр.изследват 73 родители на деца 1-12мес.
за амбулаторни процедури под ОА. Психоемоционалното 
състояние на родителите е определяно по STAI скалата. 
Авторите не намират статистически разлики в стойностите 
на STAI преди и след операцията между групите, но отново 
Р-стойностите не са съобщени /Palermo,2000/. Като друг 
недостатък на проучването се изтъква малкия брой участници 
и неодстатъчните данни за процеса на рандомизация. Kain и 
сътр. /Kain,Mayes,Caramico,Silver, 1996/ изследват ефекта на 
ПРИА при 84 двойки (родители и непремедикирани деца 1-6г) 
за амбулаторни операции под обща анестезия(ОА), разделени на 
2 групи. Авторите използват за оценка на психоемоционалния 
статус EASI (Emotionality, Activity, Sociability, Impulsivity) 
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Instrument of child temperament, Yale Preoperative Anxiety Scale 
(YPAS), Post Hospitalization Behavior Questionnaire (PHBQ) 
,Clinical Anxiety Rating Scale (CARS), State Trait Anxiety 
Inventory (STAI), Anxiety Visual Analog Scale (АVAS), както и 
артериално налягане, сърдечна честота и кортизолови нива. 
Всички участници в проучването са преминали подготвителна 
програма (информационни материали, опознавателна обиколка 
на опеарционните и моделиране на събитията с кукли от детски 
психолог). Резултатите от проучването не установяват разлики 
в психоемоционалното състояние на родителите и децата 
между групите, но подгрупов анализ показва, че деца над 4г 
със спокойни  родители по време на индукцията или с ниска 
стойности по EASI-скалата се влияят благоприятно от ПРИА. 

В друго проучване на същиите автори /
Kain,Mayes,Wang,Caramico,1998/ са анализирани данните за 88 
деца на възраст 2-8г и техните родители, за амбулаторна хирургия 
под ОА. Децата са разделени на 3 групи – ПРИА, премедикация 
с мидазолам 0.5мг/кг и контролна група без премедиакция 
и ПРИА. Първична цел на изследването е предоперативната 
възбуда у децата, вторична цел – психоемоционалното 
състояние на родителите. Ажитираността на родителите 
е оценявано при напускане на операционната след ПРИА. 
Резултатите показват, че родителите на премедикирани деца 
са по-малко стресирани отколкото родителите в останалите 
две групи. Най-голяма удовлетвореност са демонстрирали 
родителите на премедикираните деца следвани от групата на 
ПРИА, но разликите са несъшествени. 

Проблемът има и друга страна – отношението на самите 
родители към ПРИА. Проучвания показват, че методът, 
независимо от ефектите си, е предпочитан /Kain,Mayes, 
Caramico,Silver,1996; McEwen,1994; Braude,1990/. 
Лонгитудинално изследване върху предпочитанията на 
родителите при повторни операции, показва че 70% биха 
избрали отново ПРИА спрямо само 25%, които биха избрали 
повторно премедикация и само 15%, които биха се отказали 
от каквато и да било интервенция. Предпочитанията на 
родителите са били повлияни от степента на ажитираност 
на децата при предходните операции, но не и от предходния 
избор  /Kain,Caldwell-Andrews,Wang,Krivutza,Weinberg, Mayes, 
2003/. 

Ефект върху децата. Няколко пручвания изследват 
проблема. Още в края на 80те години, Hickmott и сътр./
Hickmott,1989/  провеждат проучване върху 49 деца, ASA 
I-II, на възраст 1-9г за малка елективна хирургия. Децата са 
разделени на 2 групи – с и без присъствие на майката при 
индукция. Двойките са проследявани в 2 локации – стаята за 
изчакване и при индукцията. Оценката на предоперативната 
възбуда е правена по собствена скала. Авторите не намират 
разлики в ажитираността на децата между двете групи, макар 
Р-стйности да не са посочени. Като слабост на проучването 
се изтъква непрецизната рандомизация. В ретроспективно 
сравнително проучване, Kain и сътр. /Kain,Caldwell-Andrews, 
Maranets,Nelson,2006/ изследват условията за индукция при 568 
деца на възраст 2-12г за елективна амбулаторна хирургия под 
ОА. Данните са извадени от предишни проучвания на автора. 
Използвани са STAI скалата за оценка на родителите и mYPAS 
– за оценка на децата. Деца с mYPAS>40 са определени като 
възбудени и неспокойни, а под 30 – за спокойни; родители със 
STAI над 40 за неспокойни. Двойките са рзделени на 4 групи: 
спокоен родител/спокойно дете, неспокоен родител/спокойно 
дете, спокоен родител/неспокойно дете и неспокоен родител/
неспокойно дете. Авторите установвяват, че възбудени 
деца в присъствието на спокойни родители са значимо по-
малко възбудени при индукцията отколкото възбудени деца 
с не спокойни родители. Спокойни деца в присъствието на 
неспокойни родители са значително по-възбудени отколкото 
спокойни деца с нестресирани родители. Авторите не намират 
статистически значими разлики в ажитираността при двойките 

спокойни деца и спокойни родители и спокойни деца и не 
спокойни родители, както и при неспокойни деца/неспокойни 
родители и неспокойни деца и не възбудени родители. 

В рандомизирано контролирано проучване на Kain и сътр. 
при 84 деца между 1 и 6г, авторите проследяват няколко 
параметъра (STAI, CARS, EASI, mYPAS, кортизолови нива, 
сърдечна честота артериално налягане, визуална аналогова 
скала 1-100мм за самооценка възбудата у родителите) при 
оформени 2 групи – с и без присъствие на родителя при 
индукцията /Kain,Mayes,Caramico,Silver,1996/. Проследявани 
са параметрите в времеви момента – стаята за изчакване и при 
индукцията. Авторите не намират разлики между двете групи 
както по отношение на децата, така и на родителите, но не се 
съобщават Р-стойности. 

В друго изследване на същия автор са проследени 88 
деца от 2 до 8г, разделени в 3 групи – ПРИА, премедикация 
с мидазолам и контролна група без повлияване. Използваноте 
инструменти са били STAI, Procedural Behavior Rating 
Scale (PBRS), mYPAS и ICC / Kain,Mayes,Wang,1998/. 
Индукцията е оценявана в 2 времеви момента – влизане в 
операционната и постяввяне на маската. Авторите не намират 
разлика в степента на предоперативния стрес между  трите 
групи в стаята за изчакване, но при разделята, децата в 
мидазоламовата група са били значимо по-малко ажитирани, 
отколкото в другите две (р=0.02). Децата в мидазоламовата 
група за били значимо по-малко възбудени, отколкото децата 
в другите 2 групи при влизане в операционната(р=0.0171) и 
при поставянето на маската (р=0.0176), но не се съобщават 
точните mYPAS стойности. Родителите в мидазоламовата 
група са били значимо по-малко ажитирани от родителите в 
другите 2 групи (р=0.048). Не е намирена разлика и в честотата 
на постанестетичните възбудни реакции(ПАВР), макар да не 
дават точни данни или Р-стойности. ПАВР не са били цел на 
изследването.  Друго рандомизирано контролирано проучване 
на същите автори проследява 103 деца, 2-8г., разделени в 2 
групи – ПРИА + мидазолам 0.5мгк/кг и само мидазолам 0.5мг/
кг 20мин предоперативно.  Използваните инструменти за 
оценка отново са STAI и  mYPAS. Двете групи не се различават 
по mYPAS стойностите (р=0.48), но не са посочено конкретни 
данни. От друга страна безпокойството у родителите в ПРИА 
групата при разделяне с децата е било значимо по слабо 
(р=0.037) / Kain,Mayes,Wang, 2000/. Авторите не откриват 
разлика и честотата на  ПАВР между групите, макар да не 
посочват конкретни данни. И тук ПАВР не са били цел на 
проучването.  

През 2003г Kain и сътр. провеждат ново проучване при 
80 деца, разделени в 3 групи- ПРИА, ПРИА + премедикация 
с мидазолам и контрола. Двата психометрични инструмента 
отново са STAI и mYPAS, като този път авторите проследяват 
и сърдечна честота, артериално налягане и кожна проводимост 
/Kain,Caldwell-Andrews,Mayes,Wang 2003/. Във времевото 
проследяване, децата в групата ПРИА+мидазолам са били 
значимо по-млко възбудени от децата в останалите 2 групи 
(р=0.023), но не са дадени точните mYPAS стойности. 
Родителите в двете изследвани групи са били значимо по 
тахикардични от тези в контролната във всичките времеви 
точки (р<0.05). Не е установена разлика в СЧ, обаче, между 
изследваните групи. Същите статистически резултати са 
устанвени и при тестовете за кожна проводимост (р<0.05), но 
конкретни стойности не се съобщават. Отново не е наблюдавана 
разлика между 2 изследвани грипи по отношение на кожната 
проводимост. Няма разлика между групите по отношение 
на измерваното артериално налягане на родителите. Няма 
разлика и в ажитираността на родителите, измерена със STAI, 
между групите. 

В друго изследване от същата година, при деца на средна 
възраст 4,9г същият автор становява, че използването или не на 
ПРИА и/или мидазолам не влияе на степента на пред-оперативна 
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възбуда у децата при влизане в операционната (р=0.31) или 
при увода (р=0.15) / Kain,Caldwell-Andrews,Wang,Krivutza, 
2003/. Не се установява и разлика между групите по отношение 
ажитираността у родителите. Децата в мидазоламовата група, 
обаче, са били знаимо по-възбудени отколкото в останалите 
(р=0.03). За целта на изследването, авторите са разрешили на 
родителите да изберат, в коя група да участват. 

Данните от литературата показват, че рутинното 
родителско присъсътвие по време на увод в анестезия не носи 
очакваната полза. Резултатите са потвърдени и в скорошен 
мета-анализ /Manyande,Cyna, 2015/. Изключения могат да са 
деца, които са „спокойни” по характер, по-големи са от 4г или 
чийто родители дават ниски оценки по STAI-T. Резултатите 
от проучвания в Африка, Турция и Гърция, показват, че 
расовата и етническа принадлежност също не влияят върху 
оценката на предоперативното психоемоционално състояние 
на децата /Amanor-Boadu,2002;Akinci,2008;Charana,2018/. 
Освен това, сравнена с ПРИА, премедикацията дава по-добра 
комплаянтнст и по-ниска възбуда по време на индукцията. 
Резултатите от литературата показват, че родителското 
присъсътвие няма и адитивен ефект към премедикацията с 
мидазолам. Родителите на премедикираните деца, обаче, се 
показват по-голямо спокойствие от раздялата и по-голяма 
удовлетвореност от грижите и отношението на медицинския 
персонал / Kain,Mayes,Wang, 2000; /

Предопераивни подготвоиелни програми. Известно 
е, че 40 до 75% от децата, независимо от тяхната възраст, 
изпитват значимо предоперативно безпокойство /Kain, Mayes, 
O’Connor,1996; Aranha,2017/. Три са основните методи  за 
намаляване на това безпокойство и подобряване на къмплаянса 
при увод при децата: премедикация, ПРИА и използването на 
предоперативни подготвителни програми /ППП/. Проучвания 
върху различните предоперативни интервенции са показали, че 
премедикацията е най-надеждният метод за постигане на тези 
цели, но не и най-доброто решение в дългосрочен план. Затова 
последните десетилетия на ППП се отделя сосбено внимание 
като алтернатива на премедикацията, без нежеланите клинични 
и фармакологични последици на последната. Тези програми 
са се развивали във врмето и са се променяли технологично. 
Въведени са през 60те година в САЩ като опознавателна 
разходка в болниците; през 70те се използват игри с кукли и 
видеофилми /Melamed,Siegel, 1975/, а през 80те се фокусират 
върху спобността на детето да се справя с критични ситуации 
/Sale,Burgmeier,1988; Melamed, Ridley-Johnson,1988; 
O’Byrne,1997/. Днес такива програми целят намаляване на 
предоперативния стрес като осигурят адекватна информация 
на децата и активно ангажират родителите в процеса. Целта 
е децата да възприемат очакваните събития на когнитивно и 
поведенческо ниво, да се помогне за тяхното им разбиране, 
да се стимулира поведение за справяне със ситуацията и се 
изгради чувство на контрол /Capurso,2016; O’Byrne,1997/. Тези 
ППП се считат за най-ефективни и перспективни, макар да са 
осъвременен вариант на тези от 80те години. 

Опознавателните разходки и информационните брошури 
са най-често използваните методи, макар да се приемат 
за не- или слабо ефективни /Margolis,Ginsberg,1998; 
Kain,Caramico,Mayes, 1998; O’Byrne,1997/. Дори използването 
на  интеракитвни книги при деца (2-6г) не води до по-
различни резултати предоперативно, макар честотата на 
постоперативните негативни поведенчески прояви да е по-
малка и удовлетвореността на родителите висока (87%)/ 
Kain,Mayes,Caramico, 1996/.  Подобен е резултатът от комбиниран 
метод - информационна книжка, опознавателна обиколка и 
игра с детски психолог.  Предоперативната ажитираност у 
децата, включени в такава програма, е била статистически 
по-слабо изразена предоперативно спрямо контрола без 
интервенция, но не и при индукцията или следоперативно /
Kain,Caramico,Mayes,1998; Banchs,Lerman,2014/. Пред-

оперативната възбуда е била проследявана и при деца, на 
които родителите са чели обучателни книжки, адаптирани 
за възрастта, 1 до 3 дни предоперативно. Периоперативната 
ажитираност у децата не се е различавала спрямо липсата на 
интервенция, но постоперативната агресивност е била значимо 
по-слаба /Margolis,Ginsberg,1998/. За сметка на това, деца, 
които са били подложени на психологически ориентирани 
поведенческа подготовка от детски психолог показват 
по-голяма кооперативност и по-слаба предоперативно 
безпокойство в непосредствения преоперативен период 
и при индукцията /Cuzzocrea,Gugliandolo,2013/. В 
литературата има няколко проучвания, класифицирани като 
„семейно-ориентирани подготвителни програми“, в които 
родителите имат активно участие. Последното се определя 
от 2 факта: психоемоционалното състояние на родителите е 
определящ фактор за детското поведение преданестетично 
и преоперативната подготовка/информираност на родтелите 
намалява значимо техния стрес /Kain,Mayes,O’Connor,Cicchetti, 
1996; Cassady, 1999/. В 2 отделни такива проучвания, Kain 
и Fortier /Kain,Caldwell-Andrews,Mayes,Weinberg,Wang, 
MacLaren, 2007; Fortier,Blount, Wang,2011/ създават и 
въвеждат т.нар. ADVANCE (Anxiety-reduction, Distraction, 
Video modelling and education, Adding parents, No excessive 
reassurance, Coaching and Exposure/Shaping) програма. Това е 
комплексна болнично-осъществявана програма за 2-7дни. В 
нея  родителите на деца 2-10г са обучавани как да помагат на 
децата си при хоспитализацията, как да изграждат на умения за 
справяне, как да ги разсейват преди и по време на индукцията, 
как се използва маската при увода, за да могат децата да са 
запознати с болничния и индукционния процес и пособия. Това 
е рандомизирано контролирано проучване, в което ADVANCE 
е сравнявана с ефекта на ПРИА, мидазолам и контролна 
група без интервенция. Програмата е съпоставима по ефект 
с мидазолам по отношение редукция на предоперативната 
възбуда и подобряване на къмплаянса при увод в анестезия. 
Доказва се като по-добра от премедикацията и/или ПРИА и по 
отношение на ПАД и нуждата от постоперативна аналгезия /
Kain,Caldwell-Andrews,Mayes,Weinberg,Wang, MacLaren,2007/. 
Недостатък на програмата е нейната продължителност 
(времеемка), изискването родители да присъстват в 
продължение на 1 седмица (социално-икономическа цена) 
и използването на високо квалифицирани детски психолози 
(професионално-икономическа). Друга семейно-ориентирана 
подготвителна програма е използваната от Wakimizu, Kamagata 
и сътр. /2009/ при японски деца и родители. Създадена e за 
използване в домашни условия, в продължение на 1 седмица. 
Състои се от видеофилм за 5 годишно момче, прието в 
болница за херниорафия. Към филма при интервенционалната 
група има включени допълнителни материали под формата 
на образователна брошура с насоки и упражнения. Контролна 
група е гледала филма само веднъж, при приемането в болница, 
заедно с интервенционалната. Експерименталната група е 
показала статистически значимо по-ниска предоперативна 
ажитираност, както у децата, така и на родителите. Авторите 
изтъкват, че адекватно подготвената и поднесена инфрмация е 
надежден метод за намаляване предоперативното напрежение 
у деца и родители. 

MacLaren и Kain предлагат, проста игрова техника за 
деца и родители с анестетичната маска за запознаване и 
свикване при малки деца с процеса на подготовка и увод. 
Техниката осигурява подобрен къмплаянс при увода, има 
преимуществото, че се използва с участието на родителите 
и може да е решение при ограничена откъм ресурси среда /
MacLaren,Kain,2008//Фигура 1/. 

Важен фактор при използването на ППП е времето, когато 
те се прилагат /Capurso,2016/. При деца на 3-5г., това е денят 
преди анестезията, докато при по-големи деца (5-12г) те са 
най ефективни приложени за седмица преди операцията /
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Kain,Mayes,Caramico, 1996/. Освен това деца под 3г не могат 
да разграничават реалния свят от света на техните фантазии 
(тази спосбност се изгражда около 6 годишна възраст) и ППП 
могат да имат негативен ефкет /Coté,Lerman,Todres, 2009/; при 
деца над 6г е необходимо време за анализиране и приемане 
на получената информация /Kain,Mayes,Caramico, 1996/. За 
деца под 6г основния предоперативен стрес е раздялата с 
родителите, докато децата над 6 (7-11г) разбират значението на 
термини, като болест, смърт, неизвесност, и изпитват страх от 
това. Те целенасочено  търсят определна информация и ако не 
я получат, изпадат в самоизолация и самота, което е фактор за 
повишената им предоперативна възбуда /May, 1999/

ППП имат и своите недостатъци. Освен споменатите 
по-горе такива, в обзор на проблема, Fortier и Kain/2015/ 
разглеждат и останалите:

•	 ППП са генерични по естество, провеждат се в групи 
и не са индувидуално адаптирани

•	 Повечето програми не използват най-ефективната 
техника на изграждане способности за справяне със 
сресиращата обстановка у децата, а използват лекции/беседи, 
писмени разяснителни материали и опознавателни обиколки, 
защото първите имат прекалено висока цена в днешното 
икономиччески ориентирано здравеопазване

•	 Повечето ППП подготвят децата и родителите им 
по принцип за периоперативния период, но не за конкретни 
негови страни, каквато може да бъде индукцията или 
постоперативната болка

•	 Болничните ППП са концентрирани само в един 
времеви момент

•	 Повечето използвани ППП са насочени основно 
към децата и лишават родителите от достатъчно адекватна 
информация. 

Немедикаментозните методи се използват с различна 
честота по света, определена от социални, етнически и 
културни особености. Не намерихме данни за използването 
и евентуалния ефект от тях за нашата страна. Независимо от 
своите недостатъци и ограничения, приложени подходящо те 
могат да бъдат реална алтернатива на премедиакцията. 
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УНИЛАТЕРАЛЕН БЛОК С РЕДУЦИРАНИ ДОЗИ MARCAIN HEAVY ПРИ ПАЦИЕНТИ 
С ЕДНОСТРАННА УРОЛИТИАЗА, ПОДЛЕЖАЩИ НА УРЕТЕРОСКОПИЯ
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UNILATERAL BLOCK WITH LOW-DOSE MARCAIN HEAVY IN PATIENTS WITH 
ONE-SIDED UROLITHIASIS IN URETEROSCOPY
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E.Karjin
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Резюме:
Цел: Клинично сравнение между нискодозова унилатерал-

на спинална анестезия спрямо стандартната спинална при па-
циенти, показани за уретероскопия.

Материали и методи: Извърши се проспективно рандоми-
зирано проучване върху 40 пациенти с едностранна уролитиа-
за, при които се прилага уретероскопия. При 20 от пациентите 
(Група 1) се приложи интратекално 10mg Marcain Spinal 0,5%, 
а при останалите 20 (Група 2) – Marcain Heavy 0,5%, съответно 
на 7 от тях – 10mg, на следващите 7 – 8mg и на последните 6 
редуцирани дози - 6mg.  На базата височина, тегло, възраст, 
придружаващи заболявания и продължителност на интервен-
цията, приложените дози Marcain Heavy се редуцираха до 6mg.

Резултати: Успешното постигане на едностранна спинална 
анестезия се оцени по клинични признаци преди началото на 
операцията. Двустранно се оцени моторния блок по модифи-
цираната скала на Bromage и сетивния блок чрез убождане на 
симетрични места. Направи се сравнение и оценка на основ-
ните жизнени показатели, времето, за което настъпва блока-
дата, както и непосредственото следоперативно състояние на 
пациентите. Не се наблюдаваха нежелани странични ефекти и 
в двете групи болни.

Извод: Чрез редуцираната унилатерална спинална  анесте-
зия се постигна сензорен и моторен блок, ограничен на опе-
ративната страна за извършването на уретероскопията, като 
по този начин се осигури комфорт на пациента при абсолютна 
хемодинамична стабилност. Блокът се характеризира с лесно 
изпълнение, висока успеваемост и нисък процент усложнения.

Ключови думи: редуцирана унилатерала спинална ана-
стезия, едностранна уролитиаза, уретероскопия, 6mg Marcain 
Heavy

Abstract: 
Aim: Clinical comparison between low-dose unilateral spinal 

anesthesia and the standart spinal in patients preparing for ureteros-
copy.

Materials and methods: A prospective randomized study was 
conducted on 40 patients with one-sided urolithiasis undergoing 
ureteroscopy. Twenty of the patients (Group 1) received intrathecal 
10mg Marcain Spinal 0,5% and 20 patients (Group 2) – Marcain 
Heavy 0,5%, respectively 7 of them – 10mg, the other 7 – 8mg 
and the last 6 – low-dose – 6mg. Based on height, weight, age, ac-
companying diseases and the diration of the intervention, the doses 
were reduced until 6mg.

Results: The successful achievement of unilateral spinal anes-
thesia was evaluated by clinical signs before the operation begins. 
The motor block was evaluated bilaterally based on the modified 
scale of Bromage and the sensory block by stabbing in symmetri-
cal places. We compare and contrast the main vital indicators, the 
time which the blockade occurred and the immediate postoperative 
condition of the patients. No adverse side effects were observed in 
both groups of patients.

Conclusion: Through reduced unilateral spinal anesthesia was 
achieved sensory and motor block confined to the operative side 
to perform the ureteroscopy, providing patient comfort in absolute 
hemodynamic stability. The block is characterized with easy imple-
mentation, high success rate and low percentage of complications.

Key words: low-dose unilateral spinal anesthesia, one-sided 
urolithiasis, ureteroscopy, 6mg Marcain Heavy  

   

Въведение
Уретероскопията е стандартна лечебна процедура, която се 

извършвa под регионална или обща анестезия в операционна 
зала, оборудвана с рентгенов апарат с флуороскопски контрол, 
като пациентът е в положение за литотомия. Главната цел на 
уретероскопията е премахването на камъка цял или на парчета, 
след неговата дезинтеграция вътре в уретера. Показание за 
уретероскопия може да бъде всеки камък в уретера, разположен 
както дистално, така и проксимално. Уретероскопията 

е оперативна процедура с извънредно висок процент на 
освобождаване на уретера от камъка и с нисък процент на 
усложнения (1). Видът на използваната анестезиологична 
техника зависи от много фактори. От една страна свързани с 
пациента - възраст, основни придружаващи заболявания, от 
друга страна с продължителност на интервенцията, опита и 
индивидуалните предпочитания на анестезиолога. Спиналната 
анестезия е широко разпространена и ефективна алтернатива 
на общата анестезия при ендоскопските урологични 
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интервенции. Характеризира се с директно блокиране на 
спиналните нерви в зоната на тяхното формиране, което води 
до бърза и предвидима анестезия. Тази техника се счита за 
сравнително безопасна, а тежките усложнения се срещат 
рядко. Сърдечно-съдовите ефекти, свързани със симпатиковия 
блок успешно се преодоляват чрез обемно заместване и 
прилагане на вазоактивни медикаменти. Общата доза на 
локалния анестетик е определяща за наблюдаваните нежелани 
ефекти на спиналната анестезия. Редица проучвания показват 
ефикасността и безопасността от използването на ниски дози 
анестетици с продължително действие (2,3).

Целта на проучването е да се направи клинично сравнение 
между нискодозова унилатерална спинална анестезия спрямо 
стандартна спинална при пациенти, показани за уретероскопия.

Материали и методи 
Извърши се проспективно рандомизирано проучване 

върху 40 пациенти от двата пола с едностранна уролитиаза, 
при които бе приложена уретероскопия в планов порядък 
в Катедра урология и нефрология на Военномедицинска 
академия - София  за периода февруари-юни 2019г. При 20 
от пациентите (Група 1) се приложи интратекално 10mg Mar-
cain Spinal 0,5%, а при останалите 20 (Група 2) – Marcain 
Heavy 0,5%, съответно на 7 от тях – 10mg (Група 2А),  на 
следващите 7 – 8mg (Група 2Б) и на последните 6 редуцурани 
дози – 6mg (Група 2С). Като адювант при всички пациенти 
се използва 25mcg Fentanyl (50mcg/ml). Оценяването на 
предоперативния анестезиологичен риск се извърши по ASA 
скала. Използвани бяха анамнестични, клинични, лабораторни 
и инструментални методи за оценка на придружаващите 
заболявания и функционалните резерви. При всички пациенти 
предоперативно беше извършвано микробиологично 
изследване на урокултура. Направи се оценка на броя пациенти 
с предоперативна уроинфекция, рецидивна уролитиаза и 
предоперативна бъбречна недостатъчност. Всички пациенти 
бяха прегледани поне 24ч. предоперативно с направен 
клиничен преглед и оценка и попълнено информирано 
съгласие за анестезия. За премедикация при всички пациенти 
бяха приложени 1mg Dormicum и 50mcg Fentanyl.За адекватно 
попълване на съдовото русло се използваха кристалоиди 
(Рингер)-10ml/kg. Антибиотичната профилактика включваше 
Cefuroxime 1,5g i.v. Пациентите от Група 1 бяха поставени в 
ляво или дясно странично положение на операционната маса. 
В повечето случаи се избираше ляво странично положение, 
предвид разположението на операционната маса в залата. 
Всички пациенти от Група 2 бяха позиционирани в странично 
положение на унилатералната страна. За ниво на лумбалната 
пункция се предпочиташе L2-L3 при строга асептика и 
локална анестезия на нивото на пункцията: 2-3ml Lidocaine 
1%. Пункцията бе извършена с игла 25G с водач. Локалният 
анестетик се инжектираше бавно без барботаж. Пациентите 
от Група 1 се поставиха по гръб след апликация на локалния 
анестетик, а всички пациенти от Група 2 изчакваха 10 минути в 
странично положение, след инжектиране на анестетика, преди 
да бъдат поставени по гръб. Репозиционирането на пациентите 
в гинекологично положение се осъществи 15 минути 
след аплицирането на локалния анестетик интратекално. 
Оценяването на ефикасността на спиналната анестезия се 
оцени по следните признаци:

а) двустранно се оцени моторният блок по модифицираната 
скала на Bromage (1-няма моторен блок; 2-частичен; 3-почти 
пълен; 4-пълен)

б) сетивният блок - по пълната загуба на чувствителността 
на леко убождане (с подкожна игла 22G). 

   Интраоперативният мониторинг при всички пациенти 
включваше NIBP, HR, SpO2, ECG. Интервалът на измерване 
на неинвазивното артериално налягане беше през 3 минути.    
Хемодинамичните нарушения се дефинираха като:

а) брадикардия - при сърдечна честота по-ниска от 50 уд/

мин. При тези случаи бе прилаган атропин 0,5 mg i.v.
б) хипотония - при понижение на систолното артериално 

налягане с повече от 30% от изходната стойност, а при 
нормотонична изходна стойност - понижение на систолното 
артериално налягане под 70mmHg. При тези пациенти  се 
прилагаше бърза инфузия на разтвор на Рингер, а при липса на 
ефект – ефедрин, i.v. фракционирано по 10mg до ефект. 

Жизнените показатели са вписваха в документацията и 
отчитаха на всеки 3 минути. При необходимост допълнително 
се прилагаше седация с мидазолам или фентанил. На първия 
следоперативен ден пациентите са оцениха за поява на 
постпункционно главоболие, болки в гърба и крайниците. 
В постоперативния период всички получиха стандартната 
инфузионна и медикаментозна терапия.

Резултати и обсъждане 
 В таблица 1 са сравнени основните демографски показатели 

на пациентите разпределени в две групи според приложената 
техника – едностранен блок или двустранна спинална 
анестезия. В две фигури е представена придружаващата 
патология на пациентите в двете групи от проучването. 

   В таблица 2 са представени характеристики на спиналния 
блок и детайли на оперативната интервенция.

Таблица 1. Характеристика на пациентите

•	 Количествените променливи са представени като 
средни +/- SD

Фигура 1. Съотношение пациенти към придружаващи 
заболявания
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Група 1 Група 2
Средна възраст (години) 48,7 +/- 5,3 50,2 +/- 5,4
Пол

• жени
• мъже

9
11

7
13

Телесно тегло, кг 78, 9 +/- 2,5 80,1 +/- 2,7
Ръст, см 172, 3 +/- 1,4 174, 5 +/- 1,2
Рецидивна уролитиаза 7 5
Предоперативна бъбречна 
недостатъчност

2 3

Предоперативна 
уроинфекция 

6 8

ASA
• I клас
• II клас
• III клас

3
14
3

2
16
2

• Количествените променливи са представени като средни +/- SD
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Фигура 2. Разпределение на придружаващите 
заболявания по пол в двете групи пациенти

 Tаблица 2. Характеристики на спиналния блок и 
детайли на оперативната интервенция

От представените резултати се вижда, че пациентите в 
двете групи са сходни по възраст, ръст, тегло, ASA статус, 
разпределение по пол, както и по продължителност на 
оперативната интервенция. Продължителността на сензорния 
блок е сигнификантно по-кратка при пациентите в Група 2 в 
сравнение с тези в Група 1, съответно 208,0 +/- 22,5 спрямо 
250,0 +/- 38,0.     Интраоперативната аналгезия при по-голямата 
част от пациентите (>80%) беше адекватна и не налагаше 
допълнителна медикация.  

Установи се пълна моторна блокада при всички пациенти 
от Група 1 и два случая на частичен контралатерален моторен 
блок при пациенти от Група 2. 

Допълнително седация бе прилагана при 15% (n=3) от па-
циентите от Група 1 и при 10% (n=2) от пациентите от Група 2. 

При двама пациенти в Група 1 се установи значима 
брадикардия, а при един пациент – хипотония, които след 
прилагане на атропин и ефедрин останаха хемодинамично 
стабилни за изследвания период. 

В ранния постоперативен период нито един пациент не 
съобщи за постпункционно главоболие, гадене, повръщане. 

Резултатите от това проспективно рандомизирано 
проучване показват, че Marcain Heavy, осигурява спинален 
блок с подобен клиничен профил както Marcain Spinal, но с по-
бързо възстановяване, ранна мобилизация и хемодинамична 
стабилност. Редица проучвания показват, че използването 
на ниски дози Bupivacaine осигурява адекватно ниво на 
аналгезия. Labbene и сътр. описват комбинацията от 5mg Bu-
pivacaine и 25mcg Fentanyl като ефективна за извършването 
на ендоскопски урологични операции като се осигурява по-
кратко действащ сензорен блок при хемодимична стабилност 
по време на цялата интервенция (4). Gentili и сътр. споделят 
техния опит с приложение на  6mg и 8mg хипербарен Bupiva-
caine като адекватна доза, осигуряваща едночасова аналгезия 

при оперативни интервенции в съдовата хирургия (в техния 
случай варикозни вени на долните крайници) (5). Подобни 
резултати потвърждават Kaya и сътр. в проучването им в 
областта на  ортопедичните интервенции на долен крайник 
(6). Ниските дози локален анестетик налагат комбинирането 
им най-често с опиоиди с цел потенциране действието на 
местния анестетик, с което се позволява да се намали дозата 
му (7). Сърбежът е най-честият страничен ефект, наблюдаван 
при употребата на интратекални опиоиди. Може да бъде 
локализиран по лицето, шията и горната част на гръдния кош 
(8,9). В нашето проучване на бяха регистранирани подобни 
случаи. Отразихме два случая на брадикардия като в повечето 
случаи това е основеният страничен ефект от приложението на 
високи дози Bupivacain (10,11). Гадене и повръщане са другите 
дискутабилни странични ефекти, които се наблюдават при 
висок симпатикосов блок, брадикардия и хипотензия (11).

Заключение
Спиналната анестезия, приложена при ендоскoпските 

урологични интервенции, е ефективна за интраоперативно 
обезболяване, с добра поносимост и редуциран потенциал за 
кардио- и ЦНС токсичност. Чрез редуцираната унилатерална 
спиналана анестезия се постигна сензорен и моторен 
блок, ограничен на оперативната страна за извършването 
на уретероскопия. По този начин се осигури комфорт на 
пациента при абсолютна хемодинамична стабилност. Блокът 
се характеризира с лесно изпълнение, висока успеваемост и 
нисък процент усложнения.

Библиография
1.Терапевтични подходи при камъни в уретера, 

Ил.Салтиров, Ц.Петков, 2007
 2.Alieh Zamani Kiasari, Anahita Babaei, Abbas Alipour, Com-

parison of hemodynamic changes in unilateral spinal anesthesia, 
Med Arch 2017 

 3.Simone Di Cianni, Maria Rossi, Andrea Casati: Spinal anes-
thesia: an evergreen technique department of anesthesia and pain 
therapy, University Hospital, Parma; Department of Anesthesiol-
ogy and intensive Care, University of Sassari, Sassari, Italy, Acta 
Biomed 2008; 79:9-17

 4. Iheb Labbene, Khaled Lamine, Hedi Gharsallah Spinal an-
esthesia for endoscopic urological surgery, 2007

 5. Gentili M, Senlis H, Houssel P, Monnier B, Bonnet F: Sin-
gle-shot spinal anesthesia with small doses of Bupivacaine. Reg 
Anesth; 22:511-4, 1997

 6.Kaya Mensure, Selma Oguz, Kemal Aslan: A low-dose Bupi-
vacaine: A comparison of hyperbaric and hypobaric solutions for 
unilateral spinal anesthesia, 2004

 7. Chilvers CR, Vaghadia H, Mitchell GWE, Merrick PM: 
Small-dose hypobaric lidocaine-fentanyl spinal anesthesia for 
short duration outpatient laparoscopy. Optimal fentanyl dose, 
Anesth Analg; 84:65-70, 

 8. Liu SS, Chui AA, Carpenter RL et al: Fentanyl prolongs lido-
caine spinal anesthesia without prolonging recovery. Anesth Analg; 
80:730-4, 1995

 9. Kuusniemi KS, Pihlajamaki KK, Pitkanem MT: The use of 
bupivacaine and fentanyl for spinal anesthesia for urologyc sur-
gery. Anesth Analg; 91:1452-6, 2000

 10. Carpenter RL, Hogan QH, Liu SS, Crane B, Moore J: Lum-
bosacral cerebrospinal fluid volume is the primary determinant of 
sensory block extent and duration during spinal anesthesia: Anes-
thesiology; 89:24-9, 1998

 11. Carpenter RL, Caplan RA, Brown DL, Stephenson C, Wu 
R: Incidence and risk factors for side effects of spinal anesthesia.
Anesthesiology; 76:906-16, 1992

Адрес за кореспонденция:
Военномедицинска академия – София

Катедра анестезиология и интензивно лечение
Д-р Джулия Томова

                  

                   Обезитас                                                              ХОББ                                                                                                                           

Tаблица 2. Характеристики на спиналния блок и детайли на оперативната интервенция

Група 1 Група 2
Количество локален 
анестетик, ml

2ml 1,8 ml +/- 0,3

Ниво на сензорен блок 
(дерматом)

Тh10 +/- 3 Th 8 +/- 3

Начало на сензорен блок 18,6 +/- 1,4 16, 4 +/- 1,6
Продължителност на 
сензорен блок, min

250,0 +/- 38,0 208,0 +/- 22,5

Моторен блок Bromage 4 при всички 
пациенти

Bromage 4; 2 случая на 
частичен контралатерален 
блок

Продължителност на 
интервенцията, min

55,4 +/- 13,3 58,5 +/- 14,6

Хемодинамични ефекти
Брадикардия, СЧ < 45 уд/мин 2 -
Хипотония  АН < 30% от 
изходното

1 -

Допълнителна медикация
• Atropine
• Ephedrine
• Midazolam

2
1
3

-
-
2

Нежелани ефекти - -
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Продължителност на 
сензорен блок, min

250,0 +/- 38,0 208,0 +/- 22,5

Моторен блок Bromage 4 при всички 
пациенти

Bromage 4; 2 случая на 
частичен контралатерален 
блок

Продължителност на 
интервенцията, min

55,4 +/- 13,3 58,5 +/- 14,6

Хемодинамични ефекти
Брадикардия, СЧ < 45 уд/мин 2 -
Хипотония  АН < 30% от 
изходното

1 -

Допълнителна медикация
• Atropine
• Ephedrine
• Midazolam

2
1
3

-
-
2

Нежелани ефекти - -

От представените резултати се вижда, че пациентите в двете групи са сходни по възраст, 
ръст, тегло, ASA статус, разпределение по пол, както и по продължителност на оперативната 
интервенция. Продължителността на сензорния блок е сигнификантно по-кратка при 
пациентите в Група 2 в сравнение с тези в Група 1, съответно 208,0 +/- 22,5 спрямо 250,0 +/-
38,0. Интраоперативната аналгезия при по-голямата част от пациентите (>80%) беше 
адекватна и не налагаше допълнителна медикация. 
Установи се пълна моторна блокада при всички пациенти от Група 1 и два случая на частичен 
контралатерален моторен блок при пациенти от Група 2. 
Допълнително седация бе прилагана при 15% (n=3) от пациентите от Група 1 и при 10% (n=2)
от пациентите от Група 2.

При двама пациенти в Група 1 се установи значима брадикардия, а при един пациент –
хипотония, които след прилагане на атропин и ефедрин останаха хемодинамично стабилни за 
изследвания период. 

В ранния постоперативен период нито един пациент не съобщи за постпункционно 
главоболие, гадене, повръщане. 

Резултатите от това проспективно рандомизирано проучване показват, че Marcain Heavy,
осигурява спинален блок с подобен клиничен профил както Marcain Spinal, но с по-бързо 
възстановяване, ранна мобилизация и хемодинамична стабилност. Редица проучвания 
показват, че използването на ниски дози Bupivacaine осигурява адекватно ниво на аналгезия. 
Labbene и сътр. описват комбинацията от 5mg Bupivacaine и 25mcg Fentanyl като ефективна за 
извършването на ендоскопски урологични операции като се осигурява по-кратко действащ 
сензорен блок при хемодимична стабилност по време на цялата интервенция (4). Gentili и сътр. 
споделят техния опит с приложение на  6mg и 8mg хипербарен Bupivacaine като адекватна 
доза, осигуряваща едночасова аналгезия при оперативни интервенции в съдовата хирургия (в 

                 две или повече придружаващи заболявания (55%)

едно придружаващо заболяване (30%)

без придружаващи заболявания (15%)

Фигура 2. Разпределение на придружаващите заболявания по пол в двете групи пациенти

                 Хипертонична болест                                          ИБС
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Резюме 
Лапароскопската техника е широко разпространена при хи-

рургичното лечение на карцинома на простатната жлеза. Наред 
с предимствата си обаче, лапароскопията крие и специфични 
рискове. 

Нашият екип описва случай на оток на ларинкса след екс-
тубация на пациент, подложен на лапароскопска радикална 
простатектомия. Като основни фактори за възникване на ус-
ложнението считаме пневмоперитонеума, продължителния 
престой в положение Тренделенбург и интраоперативната ин-
фузионна политика. 

Възможността за развитие на оток на ларинкса при тази 
хирургична процедура трябва да се познава от анестезиолога. 
Макар и относително рядко, това усложнение  е потенциално 
животозастрашаващо, би могло да увеличи болничния престой 
и да забави постоперативното възстановяване на пациентите. 

Ключови думи: оток на ларинкса, положение Тренделенб-
ург, пневмоперитонеум, инфузионна терапия 

Abstract
The laparoscopic technique is widespread in the surgical treat-

ment of prostate gland carcinoma. Along with its advantages, lapa-
roscopy also hides specific risks.

Our team describes a case of laryngeal edema after extubation 
of a patient undergoing laparoscopic radical prostatectomy. Ac-
cording to us the major factors behind the complication are pneu-
moperitoneum, prolonged stay in Trendelenburg position and intra-
operative infusion therapy.

Anesthesiologist should be prepared for the possibility of de-
veloping laryngeal edema in this surgical procedure. Although rela-
tively rare, this complication is potentially life-threatening, it could 
increase hospital stay and delay postoperative recovery of patients.

Keywords: laryngeal edema, Trendelenburg position, pneumo-
peritoneum, infusion therapy 

Въведение
Първата лапароскопска радикална простатектомия е извър-

шена от Schuessler и колектив през 1997г. (1) и от тогава тази 
техника набира популярност. Днес много центрове в света са 
направили миниинвазивната техника стандарт при лечението 
на простатния карцином, поради преимущества, като: по-мал-
ко травматични оперативни достъпи, създаващи по-слаба сле-
доперативна болка; по-малка кръвозагуба; намален болничен 
престой (2). Наред с предимствата, лапароскопската хирургия 
създава и специфични анестезиологични предизвикателства 
и усложнения, свързани с различни особености, но често и с 
положението Тренделенбург и пневмоперитонеума (3). Едно  
описано в литературата относително рядко усложнение на ла-
пароскопската хирургия в положение Тренделенбург, е отокът 
на ларинкса. 

Клиничен случай
Касае се за 64-годишен мъж, който постъпва в Клиника 

по урология за планово оперативно лечение по повод доказан 
аденокарцином в двата дяла на простатната жлеза, с перине-
врална инвазия. Като придружаващи заболявания съобщава за 
хипертонична болест и захарен диабет тип II. Не съобщава за 
алергии към храни и медикаменти. Има предходни общи анес-
тезии без усложнения. На преданестезиологичната консул-
тация е класифициран като ASA III. Пациентът беше в добро 
общо състояние, с тегло 90kg, ръст 175sm и ИТМ – 29,4kg/m2. 

Рутинните предоперативни изследвания (кръвна картина, урея, 
креатинин, електролити, кръвнозахарен профил, урина, ЕКГ) 
бяха без отклонения. 

Извършена беше планова лапароскопска радикална про-
статектомия с лимфаденектомия под обща интубационна анес-
тезия. Първоначално пациентът беше поставен в хоризонтал-
но положение по гръб на операционната маса и бе въведен в 
обща анестезия чрез интравенозно приложение на фентанил 
100 mcg, мидазолам 1 mg, атропин 0,5 mg, пропофол 180 mg 
и рокурониум 50 mg. Чрез директна ларингоскопия бе извър-
шена оротрахеална интубация от първия опит, без усложнения 
(Cormack–Lehane група I) със стандартен еднолуменен ен-
дотрахеален тубус №7,5 с голям балон с ниско налягане. Анес-
тезията беше поддържана със севофлуран ( МАС 1.0) и FiO2 
1.0. Изкуствената белодробна вентилация се осъществяваше с 
режим, контролиран по обем, с максимално пиково налягане 
35 smH2O и PEEP 5 smH2O, а крайната експираторна концен-
трация на СО2 се поддържаше ETCO2 < 55 mmHg. След увода и 
щателна антисептика на оперативното поле, чрез спейс-мейкър 
бе предизвикан пневмоперитонеум с СО2 и интраабдоминално-
то налягане бе поддържано в граници между 12 и 15 mmHg за 
цялото оперативно време. След предизвикване на пневмопери-
тонеум, пациентът бе поставен от хоризонтално в положение 
с главата надолу (Тренделенбург) под ъгъл 45º и остана в тази 
позиция до края на операцията (2 часа и 30 минути).

Ходът на интервенцията беше без усложнение от 
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анестезиологична и хирургична гледна точка. Хемодинамиката 
беше стабилна на фона на 3500 ml (10 ml/kg/h) интравенозна 
инфузия   на кристалоиди. Общата интраоперативна 
кръвозагуба бе 350 ml. Крайната доза на фентанила достигна 
3,3 mcg/kg (300mcg).  

 След края на операцията, пациентът беше постепенно 
поставен в хоризонтално и след това в положение с повдигната 
глава и торс под ъгъл 45º (положение Фоулер). Беше прекратено 
подаването на инхалационен анестетик, невромускулният 
блок беше антагонизиран с 20 mg галантамин. По лицето на 
пациента се забелязваше слаб оток на рехавата съединителна 
тъкан около устните и очите. След възстановяване на спонтанен 
дихателен обем от 500 – 600 ml, ритмична дихателна дейност 
около 18 пъти в минута, добър мускулен тонус и аспирация 
на супраглотичното пространство, пациентът бе екстубиран. 
Няколко минути след премахване на ендотрахиалната тръба, 
мъжът ускори дихателната честота до 30 пъти в минута, появи 
се инспираторен стридор, изпотяване, синусова тахикардия и 
умерена хипертензия. Дишането аускултаторно бе двустранно, 
везикуларно, с леко удължен инспириум, на атмосферен въздух 
SpO2 спадна до 87%. Приложени бяха 40 mg метилпреднизолон 
интравенозно и пациентът бе приведен в интензивно отделение 
за уточняване, наблюдение и терапия. 

В интензивното отделение, мъжът беше поставен в 
полуседнало положение в леглото, клислород му беше подаван 
през лицева маска с поток 10 l/min, започната бе аналгоседация 
с фентанил 40 mcg/h и интравенозен болус 75 mcg клонидин 
бяха приложени за нормализиране на артериалното налягане. 
Пациентът беше консултиран с оториноларинголог. Установи 
се оточна увула, индиректна ларингоскопия не бе възможно 
да се извърши. Под локална анестезия с лидокаин, през левия 
носов ход, чрез флексибилна оптика се визуализираха оточни 
структури на хипофаринкса. Оточни бяха двете вентрикуларни 
гласни връзки, които припокриваха истинските. Истинските 
гласни връзки бяха без промени, подвижни при респирация 
(фиг. 1).

Фиг. 1 Постинтубационен необструктивен оток на 
ларинкса. (16)

Заключението на УНГ – специалиста бе, че се касае за оток 
на ларинкса, а препоръчаната терапия бе метилпреднизолон и 
вит. С. Терапията приложена в интензивното отделение беше: 
цефуроксим 2х1,5 g, фамотидин 2х20 mg, надропарин калций 
5700 IU, метилпреднизолон 2х40 mg, калциев глюконат 2х89,4 
mg, вит. С 2х500 mg, фуроземид 2х10 mg, фентанил 40 mcg/h 
и глюкоза 5% 1500 ml. След 24 часа, пациентът бе спокоен, 
обезболен, без субективни оплаквания, стабилен респираторно 
и хемодинамично, с двустранно, чисто везикуларно дишане, 
без прибавени хрипове, без стридор, SpO2 на атмосферен 
въздух 97-99%, без отоци по лицето, диуреза 1,7 ml/kg/h (oбщо 
2550 ml), афебрилен. Беше преведен в клиниката по урология. 

Заключихме, че отокът на ларинкса е усложнение, 
възникнало в следствие нарушения венозен дренаж 
от главата при продължителното време в положение 

Тренделенбург и пневмоперитонеума. Допълнителен фактор, 
влошаващ състоянието според нас бе и голямото количество 
интраоперативно влети кристалоидни разтвори. 

Дискусия
В литературата открихме няколко подробно описани случая 

на оток на ларинкса след лапароскопска операция в положение 
Тренделенбург (4-6), а като възможно усложнение фигурира в 
множество публикации (7-9). Никъде обаче не открихме да се 
упоменава конкретна честота на възникване на усложнението. 
Въпреки постоянно нарастващият брой лапароскопски 
интервенции извършвани в положение Тренделенбург в 
нашата болница, това е единственият известен до момента 
подобен случай. 

Лапароскопската хирургична техника има специфични 
физиологични ефекти, които повлияват анестезиологичното 
поведение и поставят пред анестезиолога предизвикателства, 
различни от тези при отворената хирургия. Основните 
съображения са свързани с пневмоперитонеума, позицията 
Тренделенбург, ограничения достъп и невъзможността за 
наблюдение на главата и тялото на пациента след започване на 
операцията, потенциално по-голямата продължителност, както 
и коморбидитета на болните.(4,8) 

Основните физиологични ефекти при лапароскопската 
радикална простатна резекция могат да се обобщят по следния 
начин:

1. Кардио-васкуларни – повишено системно съдово 
съпротивление; повишено средно артериално налягане; 
намален бъбречен, портален и спланхников кръвоток.

2. Респираторни – влошаване на вентилаторно-
перфузионното съотношение; намалени белодробен камплаянс 
и функционален остатъчен капацитет; увеличено пиково 
налягане в дихателните пътища; хиперкарбия и респираторна 
ацидоза.

3. Централна нервна система – повишени интракраниално 
налягане и мозъчен кръвоток.

4. Ендокринни – повишено освобождаване на катехоламини; 
активация на ренин-ангиотензиновата система. (4)

Позицията, както и високите налягания в абдоминалната и 
торакалната кухина, нарушават венозния дренаж от главата и 
предизвикват стаза.(4) Благоприятства се екстравазацията на 
течности и образуването на отоци по лицето, периорбитално, 
по конюнктивите, фаринкса и ларинкса. (8) 

Влошаване на описаните физиологични ефекти се 
наблюдава и при голям обем интраоперативни инфузии. 
В литературата се препоръчва рестриктивния подход към 
интравенозните флуиди. Предложеният общ обем инфузирани 
течности е между един (5) и два литра (3,10) за цялата 
оперативна интервенция. Трябва да се има предвид обаче, че 
поради повишеното интраабдоминално налягане е нарушена 
бъбречната перфузия и е намалена глумерулната филтрация. 
Това води до очаквана олигурия постоперативно. (11)  Поради 
прекъсването на уринния поток в хода на операцията, не 
е възможно проследяването на диурезата чрез уретралния 
катетър. Не без значение е и предоперативното гладуване и 
жадуване, което често надхвърля 12 часа. За да се подсигури 
адекватна следоперативна бъбречна функция, както и да се 
поддържа стабилна хемодинамика, е необходимо индивидуално 
да се преценява нуждата от кристалоидни и колоидни разтвори 
интраоперативно. В описания случай интраоперативните 
вливки са 3 500 ml (10 ml/kg/h) кристалоиди, a постоперативно 
са инфузирани още 1500 ml  5% глюкозен разтвор, общо 5000 
ml (55,5 ml/kg/24h). Следоперативната диуреза е 2550 ml (1,7 
ml/kg/h) стимулирана с 20 mg фуроземид, хемодинамиката 
е стабилна, контролните урея и креатинин остават в норма. 
Вероятно инфузионната политика, приложена при този 
пациент е допринесла за развитието на усложнението. 

В нашия случай отокът на ларинкса не беше критичен и 
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не се наложи реинтубация или друга неинвазивна поддръжка 
на вентилацията (CPAP), но в други описани случай отокът 
е бил много по-силно изразен, което е наложило повторно 
преминаване към изкуствена белодробна вентилация. Това 
показва, че усложнението е потенциално животозастрашаващо 
и за него трябва да се мисли. Обобщено рисковите фактори, 
предполагащи развитието на ларингеален оток след екстубация 
са (9,12,13):

1. Свързани с пациента:
 - възраст – деца между 1 и 4 годините;
 - пол – женски;
 - история за круп или скорошна инфекция на горните 

дихателни пътища;
 - субглотична стеноза;
2. Свързани с хирургичната интервенция:
 - бронхоскоия, езофагоскопия;
 - хирургия на глава и шия;
 - позиция Тренделенбург;
 - голяма продължителност на операцията (> 1 час);
3. Свързани с анестезията:
 - травматична ларингоскопия и/или интубация;
 - неколкократни опити за интубация;
4. Свързани с ендотрахиалната тръба:
 - прекалено голям размер на тръбата;
 - високо налягане в балона/ прекалено раздут балон;
 - движение на тръбата в трахеята (промяна в 

позицията на главата, кашлица и др.). 
 От описаните рискови фактори, в сила за нашия 

клиничен случай са позицията на тялото и продължителността 
на интубацията (време от интубация до екстубация – 3 часа 
и 30 минути, време в позиция Тренделенбург – 2 часа и 30 
минути). Предиктивен фактор за едем на ларинкса е и появата 
на отоци по лицето. 

 В публикуваните трудове се препоръчва при 
съмнение за оток на ларинкса, преди екстубацията да се 
направи тест за ликаж след отдуване на балона. (12,14) Идеята 
на теста е след дефлация на балона на ендотрахеалната тръба 
и да се определи количеството въздух, което преминава покрай 
нея. За да се осъществи този тест, пациентът трябва да бъде 
поставен на изкуствена белодробна вентилация. Липсата на 
ликаж около балона има висока предиктивна стойност за оток 
на ларинкса, но наличието му не го изключва. Друг лесен за 
изпълнение и неинвазивен метод за оценка на състоянието на 
ларинкса преди екстубация е чрез ехографско измерване на 
ширината на въздушната колона на нивото на гласните връзки. 
И двата метода не диагностицират с абсолютна точност отока 
на ларинкса, но насочват вниманието на анестезиолога към 
потенциалното усложнение. В нашия случай нито един от 
методите не беше приложен. 

 За да се предотвратят усложненията, произтичащи 
от отока на ларинкса, в литературата се препоръчва преди 
екстубация да се провежда теста за ликаж, да се проверява  и 
поддържа налягането в балона на тръбата под 30 smH2O (15), 
да се екстубира след като известно време пациентът е прекарал 
в полуседнало положение, да се приложи 5 mg дексаметазон 
интравенозно преди екстубацията (14).  При описания случай 
пациентът беше поставен за 30 минути с повдигната глава 
преси екстубацията. 

 Предложената терапия в публикуваните 
проучвания е според тежестта на симптомите (9,12):  
1. Леки: 

 - емоционална подкрепа и успокояване/ лека седация;
 - позициониране на пациента с изправена глава;
 - кислородотерапия;
 - овлажняване на вдишания въздух;
2. Средно тежки – гореописаните и:
 - инхалации с 5 ml епинефрин 1:1000 през 30 минути 

до максимум 3 пъти, или през 2-4 часа, ако е необходимо;

 - дексаметазон 0,5 mg/kg до максимум 30 mg през 6 
часа;

 - форсиране на диурезата при необходимост;
3. Тежки – горепосочените и:
 - вдишване на смес от хелий и кислород;
 - реинтубация с по-малък тубус. 
 Приложената от нас терапия включваше 

кортикостероид, лека седация, изправено положение на главата 
и торса, диуретик, кислородотерапия с овлажнен кислород. 

Изводи 

Безопасността при провеждането на една хирургична 
интервенция пряко зависи от детайлното познаване от страна 
на екипа на всички особености и потенциални усложнения, 
свързани с нея. 

При съмнение в края на операцията, че се е развил оток на 
ларинкса е необходимо да се приложат достъпните скринингови 
методи и внимателно да се оцени съотношението полза-риск от 
непосредствена следоперативна екстубация. 

Условията по време на операция трябва максимално 
да улесняват работата на хирургичния екип, но без да се 
застрашават допълнително здравето на пациента. 

 Индивидуален подход е необходим за определяне 
обема на интраоперативната инфузионна терапия при 
всеки пациент, подложен на лапароскопска радикална 
простатектомия.

Заключение

Миниинвазивната оперативна техника при лечението 
на рака на простата предоставя множество предимства за 
пациента, но също така крие риск от специфични усложнения. 
Отокът на ларинкса е рядко, но потенциално тежко усложнение 
от продължителната лапароскопска интервенция в положение 
Тренделенбург, за което трябва да се мисли и анестезиологът 
да има готовност за реакция при появата му след екстубацията. 
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