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Абстракт
Теоретични основи и Цел: Гълтането е основен физио-

логичен процес, който въпреки, че на пръв поглед изглежда 
елементарен, включва определени последователни комплексни 
фази. Нарушенията в гълтането се означават с понятието „дис-
фагия“, което включва целия процес на невъзможност за прием 
на храна с нормална консистенция. 

Целта на проучването е да дефинира най-честите в кли-
ничната практика нарушения в храненето при пациенти след 
тотална ларингектомия. 

Материали и Методи: обхванати са 60 пациенти след 
тотална ларингектомия, оперирани в УНГ Клиника на УМ-
БАЛ „Ц. Йоанна – ИСУЛ“. Минум 1 месец след операцията, 
пациентите са анкетирани с разработен въпросник, обхващащ 
нарушенията в храненето с въпроси в 6 домена: демографски 
данни (възраст, пол, ръст), предоперативно тегло, загуба на 
тегло постоперативно, промяна в консистенцията на храната, 
промяна в количеството на хранителния прием, характер на 
дисфагията: кашлица, задавяне, невъзможност за преглъщане 
и чувство за чуждо тяло в гърлото. 

Резултати и Дискусия: Най-честите нарушения в хране-
нето при пациенти след тотална ларингектомия са: в 71,67% 
- намален прием на храна; в 66,67% - загуба на тегло; в 48,33% 
- рефлукс на хранителни субстанции; в 43,33% дисфагия с ха-
рактер на задавяне (26,67%), кашлица (25%) и чувство за чуждо 
тяло в гърлото (невъзможно преглъщане) – в 20% от случаите. 

Изводи: тоталната ларингектомия е оперативна интервен-
ция, променяща основно нормалния хранителен процес, като 
освен загубата на тегло, най-честите прояви на дисфагия се из-
разяват в задавяне, невъзможност за преглъщане и чуждо тяло 
в гърлото. 

Abstract
Introduction: Swallowing may seem like a simple process, yet 

it involves complex stages. Difficulty in swallowing is called dys-
phagia, and it involves an inability to manage the entire process 
of eating food of normal consistency. The Aim of the study is to 
determine the most common eating complications in patients after 
total laryngectomy. 

Materials and Methods: All surgery procedures underwent 
in the Department of ENT Surgery; University Hospital “Queen 
Giovanna”- ISUL; Medical University-Sofia. There were a total 
of 60 laryngectomy cases. A specific questionnaire was developed 
with questions located in six domains. The patients were asked 
about demographic data (age, gender and height, preoperative 
and postoperative weight), also they were asked to describe their 
problems during eating, such as dysphagia, modifications to food 
consistency, food intake quantity, coughing, weight loss, choking, 
reflux, sensation of food stuck in the throat. 

Results and Discussion: The most common eating complica-
tion after total laryngectomy is a decreased food intake. This is rec-
ognized in 71.67% of the patients. The incidence of weight loss 
is 66.67%. Reflux is also very common 48.33% of the patients. 
The patients with dysphagia are 43.33% and those with choking 
– 26.67%, coughing – 25% and sensation of food stuck – 20%. 
Conclusion: The most common eating complications in patients 
after total laryngectomies are decreased food intake, weight loss, 
reflux and dysphagia.

Key words: eating complications, total laryngectomy

INTRODUCTION
Swallowing may seem to be a simple process, yet it involves 

complex stages. It is a dynamic process of short duration, and is 
divided into four parts: the preparatory phase, the oral phase, the 
pharyngeal phase, and the esophageal phase.1 The swallowing pro-
cess begins with the voluntary movements of the oral phase, and it 
continues in an involuntary manner, in the pharyngeal and esopha-
geal phases.

Difficulty in swallowing is called dysphagia, and it involves 
an inability to manage the entire process of eating food of normal 
consistency.2 Dysphagia has several causes: dysphagia of mechani-
cal origin is generally due to trauma, or is a consequence of the 
resection of head and neck tumors.3 Laryngectomy patients do not 
necessarily complain difficulty in swallowing. However, the small 

deviations resulting from the surgery may require modifications to 
the consistency of their food, in order to make it easier to eat. Thus, 
such patients usually prefer soft or liquid diets in order to facilitate 
the eating process, and tend to avoid certain types of food, par-
ticularly solids, that are more difficult to swallow, especially when 
there are mechanical dysfunctions associated. Such dietary changes 
may impair the patient‘s quality of life. In total laryngectomy cases, 
the whole larynx is removed, and as a result, the respiratory and di-
gestive passageways are completely separated. With the removal of 
the larynx, this separation becomes permanent when the proximal 
stump of the trachea is closed and the anterior region of the neck 
is opened. This procedure, which allows for breathing, is called a 
tracheostomy.4 In such cases, speech function is most jeopardized, 
while dysphagia only occurs in a few of these cases.6
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Dysphagia in total laryngectomy cases may be related to tumor 
recurrence6,7 presence of a second primary tumor in the esophagus, 
rigidity of the pharyngeal musculature due to radiotherapy, forma-
tion of a pseudoepiglottis,5 or regurgitation of food and uncoordi-
nated contraction of the pharyngeal constrictor muscles.7 Dyspha-
gia, or impaired swallowing function, has been established as a pre-
dominant negative sequelae following laryngectomy.8,9,10,11,12

MATERIAL AND METHODS
We obtaind approval from the Local ethical review Board and 

an Informed Consent from all study participants. All the partici-
pants in this study had had surgery to remove a tumor. All surgery 
procedures were carried out in the Department of ENT Surgery; 
University Hospital “Queen Giovanna”-ISUL; Medical University-
Sofia. There were a total of 60 laryngectomy cases. A minimum of 
one month and a maximum of two years have elapsed since their 
operations.

A specific questionnaire was developed. All patients were inter-
viewed by the same professional who gave them instructions and 
answered their questions. They were asked about demographic in-
formation and for information about their problems during eating, 
such as dysphagia, modifications to food consistency, decreased 
food intake, coughing, weight loss, choking, reflux, sensation of 
food stuck in the throat. They were also asked about the eating 
habits modifying process: changes in consistency of the food con-
sumed and reducing the food quantity ingested.

RESULTS

The mean age of the patients is 57.34 years (Fig.1).

Fig.1 Distribution according to age: females – 3.3%, males 
- 96.7%.

Fig.2 Distribution according to sex

According to anesthesia risk assessment 13.3% of the patients 
are with ASA 2 class, 56.7% of them with ASA 3 class, 30% - ASA 
IV.

Fig.3 Distribution according to ASA

The most common eating complication after total laryngectomy 
is decreased food intake. This was recognized in 71.67% of the pa-
tients. The incidence of weight loss is 66.67%. Reflux is also very 
common 48.33% of the patients. The patients with dysphagia are 
43.33%, those with choking – 26.67%, coughing – 25% and sensa-
tion of food stuck in their throat – 20%.

Fig.4 Most common eating complications in patients after 
total laryngectomy

DISCUSSION
Several studies have evaluated the quality of life among pa-

tients who have had cancer removed from the head and neck.13,14. 
In the present study we investigated the modifications to eating hab-
its among patients submitted to total laryngectomy. We defined dys-
phagia according to Ward (2002), who considered dysphagia to be 
any inability to administer food of normal consistency. This author 
showed that laryngectomy patients who suffered from eating dis-
abilities for long periods of time were negatively affected, resulting 
in anguish and subsequent alteration of the patients‘ quality of life.2

Eating difficulties among laryngectomy patients may be related 
to the radiotherapy that they were submitted to after surgery. Ra-
diotherapy causes an inflammatory process in the area and can alter 
pharyngeal sensitivity, thus interfering with swallowing.3 Studies 
among normal individuals have shown that increased food viscosity 
requires greater action by the pharyngeal muscles.15 Thus, we can 
conclude that radiotherapy had a direct influence in hindering the 
swallowing of solids, due to the harming of the pharyngeal muscles.

Weight loss soon after surgery is often due to the period of ad-
aptation experienced by the patient, because of the use of a feeding 
tube until rehabilitation has been completed and the patient returns 
to oral ingestion, in accordance with the type of laryngectomy per-
formed. During this period, the patient may also be given radio-
therapy, which can cause swelling of the affected area, pain during 
swallowing, or xerostomia, among other complications.3

In our study, we also observed other complaints related to eat-
ing, as reported by the patients. Reflux was one of the most frequent 
reported problems among total laryngectomy patients. In this study, 
no detailed investigations were made for the diagnosis of reflux. 
The other problems reported were coughing, choking and sensation 
of food stuck in the throat.

For laryngectomy patients with persistent swallowing impair-
ments, the results also reflected poor quality of life with the per-
ception of higher levels of handicap and distress in comparison 
with the laryngectomy patients who experienced normal long-term 
swallowing function. Laryngectomy patients with dysphagia re-
ported that the prolongation of swallowing impairments following 
the postoperative phase had affected their ability to fulfill certain 
social, educational, and/or family roles; decreased their self-confi-
dence and self-esteem; and resulted in poor ability to achieve their 
potential in certain situations.12
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MECHANICAL VENTILATION WITH MEDISIZE HME BOOSTER ACTIVE 
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G. Arabadzhiev, K. Tsvetanova *, M. Atanasova **
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KAIL, St. Anna University Hospital, Sofia **

Резюме
Цел на настоящата работа е да се проучи има ли разлика 

в количеството и вискозититета на аспирираните секрети, ок-
лузията на ЕТТ и честотат на ВАП при използване на HME и 
HME Booster, Medisize B.V., Netherlands, оклузията на ЕТТ и 
честотата на ВАП при пациенти на инвазивна механична вен-
тилация.

Материали и методи. За периода март 2017 година - сеп-
тември 2017 година се проведе проспективно проучване върху 
60 пациенти на възраст 66±10 години, от които 39 (68%) мъже и 
21 (35%) жени, със среден BMI 24.4 kg/m², SOFA 3.2, класифи-
кация на хирургичните усложнениения (КХУ) -Dindo-Clavien 
I-II степен, с индикации за инвазивна механична вентилация 
хоспитализирани в интензивното отделение на Клиниката по 
анестезиология и интензивно лечение (КАИЛ) на Универси-
тетската болница в град Стара Загора.

Включващи критерии: Възрастни пациенти (≥18год.) 
след спешни и планови оперативни интервенции, както и те-
рапевтични пациенти постъпващи в ИО на КАИЛ с индикации 
за инвазивна механична вентилация. Изключващи критерии: 
Механичната вентилация с продължителност под 5 дни. За да 
се минимализират факторите с отношение към проследяваните 
параметри от страна на пациента, се изключиха тези с доказа-
на пулмонална инфекция, SOFA score >10, Класификация на 
хирургичните усложнения по Dindo-Clavien > III. Проучваната 
популация пациенти се рандомизира в две групи на случаен 
принцип до достигане на прицелния брой пациенти. Група А 
(n=30) с активно овлажняване Hygrovent Gold HME Booster® 
sets (HME Booster® T-piece) и Група В (n=30) с Hygrovent S 
филтър.

Резултати. От направения анализ се установиха много по-
високи стойности при оценка на проследявания показател при 
пациентите от Група В. Отчетената степента на обструкцията 
при първата екстубация след проследявания 5 дневен период 
при пациентите от Група А (HME Booster), е сигнификантно 
по-ниска спрямо групата на пациентите с филтър. Тези резул-
тати съпоставени и към резултатите от предишни наши про-
учвания (2006-2007) за обструкция на ендотрахеалната тръба 
показват определено по-ниската честота на това усложнения 
при употреба на HME Booster.

Диагнозата ВАП, базирана на утвърдените клинични, ради-
ологични и микробиологични критерии по протокол на КАИЛ, 
се постави при трима пациенти от Група В и един от Група А.

Ключови думи: Hygrovent Gold HME Booster, Hygrovent 
S филтър

Summary
The purpose of this work is to investigate whether there is a 

difference in the amount and viscosity of aspirated secretions, ETT 
occlusion, and VAP frequency using HME and HME Booster, 
Medisize B.V., Netherlands, in patients under invasive mechanical 
ventilation.

Materials and methods. For the period March 2017 - September 
2017, a prospective study was conducted on 60 patients aged 66 ± 
10 years, of whom 39 (68%) were men and 21 (35%) were women, 
with an average BMI of 24.4 kg / m², SOFA 3.2, classification of 
surgical complications (CSC) -Dindo-Clavien I-II degree, with 
indications for invasive mechanical ventilation hospitalized in the 
intensive care unit of the Clinic of Anesthesiology and Intensive 
Care (KAIL) of the University Hospital in Stara Zagora.

Including criteria: Adult patients (≥18 years) after emergency 
and planned operative interventions, as well as therapeutic patients 
enrolled in ICU with an indication of invasive mechanical ventilation. 
Exclusion criteria: Mechanical ventilation with a duration of less 
than 5 days. In order to minimize the factors related to the patient 
monitored parameters, those with proven pulmonary infection 
were excluded, SOFA score > 10, Dindo-Clavien Classification of 
Surgical Complications > III. The study population of patients was 
randomized into two groups until the target number of patients was 
reached. Group A (n = 30) with active humidification Hygrovent 
Gold HME Booster® sets (HME Booster® T-piece) and Group B 
(n = 30) with Hygrovent S filter.

Results. From the analysis performed, much higher values were 
found when evaluating the monitored index in Group B patients. 
The reported obstruction rate at the first extubation after the 5-day 
follow-up in Group A patients (HME Booster) was significantly 
lower. These results, also compared to the results of our previous 
studies (2006-2007) for endotracheal tube obstruction, show a 
significantly lower incidence with the use of HME Booster.

The diagnosis of VAP, based on the established clinical, 
radiological and microbiological criteria under the protocol of 
KAIL, was made in three patients in Group B and one in Group A.

Keywords: Hygrovent Gold HME Booster, Hygrovent S filter
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Кондиционирането на вдишваните газове по време на ме-
ханичната вентилация чрез добавяне на топлина и влажност 
е утвърдена стандартна практика. При инвазивна механична 
вентилация (IMV) горните дихателни пътища са заобиколени, 
налагащо употреба на външен източник за осигуряване на ов-
лажняване (1).

Абсолютната влажност (АВ) е мярка за количеството на во-
дните пари във въздуха (масата на водните пари в обем въздух). 
Изразява се в грамове влага на кубичен метър въздух (g / m3). 
Максималното съдържание на вода в даден газ се увеличава с 
неговата температура. Максималната АВ на въздуха при 30 °C 
е приблизително 30g водни пари (30g / m3). Максималната АВ 
на студения въздух при 0 °C е приблизително 5g водни пари (5g 
/ m3). За клинични цели АВ се изразява в mgH2O/l. 

Относителната влажност (ОВ) се дефинирана като съотно-
шението на абсолютната влажност към абсолютната влажност 
при пълно насищане на даден газ: RH = (AH / AHS) × 100. ОВ 
представлява текущата влажност отнесена към максималната 
за определена температура на въздуха. Отчитането на 100% 
влажност показва, че въздухът е напълно наситен с водни пари 
и не може да задържа повече, следствие на което се създава 
предпоставка за кондензация на влагата. Когато съдържанието 
на влага остава постоянно (АВ) и температурата се повишава, 
относителната влажност намалява. Затова ако относителната 
влажност е 100%  при 10 °С температура на газа, при 20 °С ОВ 
е 53% и при 30 °С е 28%.

Изотермична граница на насищане. Точката, в която газове-
те са напълно затоплени и наситени, на 4- 5 cm под бифурка-
цията на трахеята и е известна като „Изотермична граница на 
насищане“ (Isothermal Saturation Boundary – ISB). 

На това мястото, при телесна температура от 37 °С, се по-
стига, 100% относителна влажност,  и абсолютна влажност от 
44 mgH2O/L. Позицията на изотермична граница може да ва-
рира поради промени в съдържанието на топлината и влагата 
във вдишваните газове.

Минимално ниво на овлажняванe. Британският институт за 
стандартизация (The British Standards Institute) препоръчва да 
се осигури абсолютна влажност 33 mg/l. ANSI Американски-
ят национален институт за стандартизация (American National 
Standards Institute)  препоръчва минималното ниво на влага от 
30,4 mg/l. AARC Американската асоциация по респираторни 
грижи (American Association of Respiratory Care) препоръч-
ва 30 mg/l за всички системи за овлажняване. Международна 
Организация по Стандартизация (International Organization for 
Standardization) - ISO 8185 през 1988 г препоръча 30 mg/l. 1997 
г. ISO 8185 препоръчват 33 mg/l за затоплящи овлажнители. За 
HMEF европейската норма (European standard norm) EN ISO 
9360-2: 2001 изисква минимална влажност 30 mg/l.(2, 3)

Излагане на нивата на влажност под 25 mg H2O/L за 1 час 
или 30 mg H2O/L   продължение на 24 часа или повече са свърз-
ват с функционални и морфологични увреждания : муко-цили-
арна дисфункция и нисък клирънс на изхвърляне на секретите;

възпаление на лигавиците с улцерации и некрози; бронхи-
ални и паренхимни инфекции; ателектази; нарушения в съот-
ношението вентилация/ перфузия (V/P); животозастрашаваща 
оклузия на (ЕТТ) ендотрахеалната тръба (4, 5, 11, 12).

Технологични решения. Налични са две системи, с активно 
овлажняване чрез затоплящ  овлажнител (HH) и с пасивно ов-
лажняване чрез влаго-и топлообменник (HME)

Затоплящ овлажнител  (HH). Активен овлажнител, който 
добавя водни пари и загрява вдишвания въздух от температур-
но регулирани водни резервоари. Обичайно се управляват от 
микропроцесор, който следи сензорите и прави необходимите 
настройки за поддържане на определена температура. Може да 
се използва и в комбинация със серво контролер и нагревате-
лен елемент в дихателния кръг за намаляване на конденза.

Топло – и влагообменници (НМЕ). Описани за пръв път в 
средата на 50-те и началото на 60-те год. Претърпели значи-

телно развитие от началото на 70-те години. Основновен прин-
цип - задържат топлината и влагата от издишаните газове и ги 
предават на вдишваните сухи медицински газове по време на 
последващият инспириум. Първите HME са обикновени кон-
дензатори, направени от метални елементи с голяма повърх-
ност (навити пластинки или тръбички от неръждаема стомана). 
Поради голямата топлопроводимост на метала, не е постигнат 
ефективен температурен градиент на устройството. В послед-
ствие металните елементи се замениха с пенопласт, пластмаса 
или хартия и се произвеждат за еднократна употреба. 

Хидрофобни HME. Състоят от пореста мембрана с прибли-
зително 0,2 µm отвори. Газ и водни пари могат да преминат 
през поритe, но не и течна вода. При достигне на издишания 
газ до HME, водата кондензира върху повърхността на конден-
заторната част на филтъра, което освобождава латентна топли-
на от изпарена вода. Тази енергия загрява HME. 

Хигроскопични HME. Към простия физичен процес на 
хидрофобния HME се добавя химично задържане на водни 
пари в хигроскопичната част на филтъра. Хигроскопичният 
слой е направен от вълна или пяна на основата на пластмаси, 
импрегниран с хигроскопично вещество с активен елемент: 
калциeви или литиеви соли. Хигроскопичните HME запазват 
по-добре топлината и водата на пациентите, и възстановяват 
70% от издишаната топлина и влажност

Комбиниран HME. Базирани са на едновременната употре-
ба на хигроскопични и хидрофобни елементи.

Хигрометричните характеристики на отделните HME имат 
значителни различия, хидрофобните HME имат най-ниски 
стойности на доставка на влажност, а комбинираните HME са 
с най-висока, някои чисто хигроскопични HME осигуряват съ-
поставими стойности на абсолютната влажност с тези на ком-
бинираните HME.

Въздухът в белите дробове е с температура 37 °С и ОВ 
=100%  (АВ = 44 mgH2О/l). Издишания въздух достига края 
на ЕТТ (или устата) с температура от 33 °С, като ОВ все още е 
100%, но AВ е само 36 mgН2О/l. По този начин 8 mgH2О/l се 
кондензира по пътя от белите дробове към устата. Когато изди-
шания газ напука филтъра (НМЕ) при около 20 °C, AВ на газа е 
18 mgH2О. При следващото вдишване HME пренася топлината 
и влажността, съхранени по време на експириума, 18 mgH2О/l. 
Дихателни пътища прехвърлят допълнителни 26 mgH2О/l 
(18mg+8mg), за да достигнат физиологичните стойности на ал-
веоларния газ: 44 mgH2О/l и температура от 37 °С (4, 5, 6, 7).

Клинична приложимост. Идикации: Овлажняването на 
вдишвания газ по време на механично вентилиране е задъл-
жително при инвазивна механична вентилация и опционално 
при неинвазивна вентилация (NIV). Контраиндикации: Няма 
противопоказания за осигуряване на физиологично кондицио-
ниране на вдишвания газ при механична вентилация. Проти-
вопоказания за НМЕ: Пациенти с обилни, кървави и  гъсти 
секрети; Пациенти с експираторен обем по-малък от 70% от 
инспираторен обем (бронхоплеврокутанни фистули, нарушена 
херметичност на ЕТТ); Вентилция с ниски обеми (белодробна 
протективна вентилация при ARDS) - допълнително мъртво 
пространство; Пациенти с телесна температура под 32 °C.

HME или отопляемите овлажнители могат да се използ-
ват еквивалентно при голям процент от клиничните сценарии. 
Практиките се различават значително сред страните в Европа 
и Америка. HME са били използвани при 63% от пациентите 
на инвазивна механична вентилация във френските отделения 
за интензивно лечeние, докато това се случва само при 13% от 
пациентите в канадските интензивни отделения. Тези резулта-
ти обясняват частично и разликата в разходите за механична 
вентилация между двете страни. Избора на дадено овлажня-
ващо устройство би трябвало да спомогне за намаляване на 
разходите при механична вентилация без да се възпрепятства 
качеството на грижата.

НМЕ имат много хетерогенни характеристики на овлажня-
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ване и само няколко модела достигат до 30 mgH2O/l. Системи 
със сходен външен вид могат да имат много различни характе-
ристики на овлажняване, което може да доведе до потенциално 
сериозно объркване с нежелани последствия. Lellouche сравня-
ва 48 различни HME с апарат за изпитване, който симулира фи-
зиологичните условия на вентилация. Само 37,5% от тествани-
те устройства са се представили добре (> 30 mgH2О/l, съгласно 
изискванията на ISO), докато 25% от устройствата са показали 
лоши резултати (<25 mgH2О/l). Съществуват и значителни раз-
лики между измерванията и данните на производителите със 
средна разлика от 3.0 mgH2О/l, но в някои случаи се достига 
до 8.9 mgH2О/l. Авторите стигат до заключението, че не всич-
ки така наречени HMEs наистина трябва да се използват като 
HMEs (8, 9, 10)

Между 25 и 30 mg/l АВ - съществува риск от оклузия, но е 
по-малко вероятен.  Под 25 mg/l този риск е съществен  и над 
30 mg/l рискът е нисък. Има потенциален риск от преовлаж-
няване при системи с най-високи показатели по отношение на 
хигрометрията

Прицелна ефикасност на устройствата за кондиционира-
не. .Избягване на оклузията на ендотрахеалната тръба - пряко 
свързано с работата на овлажняващото устройство. Избягване 
разпръскване на микроорганизми (мултирезистентни) – зависи 
от капацитета на овлажняващото устройство да предотвратява 
замърсяването на респираторния кръг и индиректно околната 
среда. Постигане на минимално съпротивление и мъртво прос-
транство. Практичносност и  лесна приложимост. Необходи-
мост от минимална поддръжка, за да се осигури оптимална 
употреба. Минимални разходи, свързани с покупката и дълго-
срочната употреба на устройството

Идеалният овлажнител. Устройство, осигуряващо адекват-
ни нива на овлажняване независимо от условностите от страна 
на вентилатора и характеристиките на пациента,

 по автоматичен начин, безопасно (т.е. без риск електриче-
ски удар) и не ангажира персонала с извънредно обслужване, 
предпазва околната среда от патогенните микроорганизми на 
пациента,  и е лесно за използване, без поддръжка  и евтино.

Aктивната система за овлажняване  Medisize HME 
Booster

Системата се състои от: HME филтър Hygrovent S; T - ко-
нектор с адаптер за нагревателен елемент; нагревателен еле-
мент; ьглов конектор с удължителна тръба 10 см, система свър-
зана с банка/сак със стерилна вода.

Нагревателният елемент има ключ, който гарантира, че той 
работи само когато е свързан към Hygrovent S. Диод, излъчващ 
светлина в превключвателя, който показва кога отоплителни-
ят елемент функционира. Нагревателният елемент съдържа 
температурен контролер, захранван от 12-волтов адаптер, 
който предотвратява прегряването. Филтърът е изработен от 
поликарбонат и има хидрофобна мембрана от политетрафлу-
ороетилен, полиестер (Gore-tex) и алуминий. Мембраната на 
Т конектора автоматично регулира колко вода преминава през 
калибрираните пори (0,2µm). Алуминиевата решетка вътре за-
щитава Gore-tex мембраната от повреда, загрява газовете като 
действа като термичен проводник, и установява количеството 
газ преминаващ през филтъра, като осигурява обратна връзка 
към нагревателя, който регулира изходното изпарение на вода-
та (± 20% от номиналната изходна мощност, което е прибли-
зително 3 mL / h). Алуминиевата решетка се самопочиства, 
тъй като има непрекъсната продукция на пара. НМЕ филтър 
Hygrovent S тежи 34 g и имат вътрешен обем от 55 mL. и мик-
робиологично задържане по-голямо от 99,99%.

При нормотермично състояние активният Medisize HME 
Booster осигурява високо овлажняване (абсолютна влажност 
36,3± 1,3 mg H2O/L при 10 L/min). Въпреки че абсолютната 
влажност намалява с увеличаване на вентилацията, тя винаги 
остава в препоръчителния диапазон.

Три други HME устройства са докладвани като систе-

ми с активно овлажняване: Performer (StarMed, Mirandola, 
Italy), Humid-Heat (Hudson, Dardilly, France), Booster (TomTec, 
Kapellen, Belgium). Performer е прототип, който никога не е бил 
наличен в търговската мрежа. В Performer нагревателният еле-
мент е вкаран между 2 целулозни мембрани, докато в Medisize 
Booster нагревателният елемент е отделен от мембраните. Тем-
пературата може да бъде индивидуално зададена. Humid-Heat, 
който добавя вода и топлина от пациентската страна на HME, 
може да повиши температурата и абсолютна влажност до 37 ° 
C и 44 mg H2O / L, които са близки до температурата и влаж-
ността с конвенционален отопляем овлажнител.

Оценяването на адекватното овлажняване при леглото на 
пациента е  не само желателно, но е и от съществено значе-
ние поне по две причини:  Потенциално животозастрашаваща 
оклузия на ЕТТ може да възникне без никакви предшестващи 
клинични признаци на недостатъчно овлажняване; Устрой-
ствата може да не осигуряват в някои случаи топлината и влаж-
ността, които се очакват от тях, или защото не функционират 
добре, или не се постигат параметрите в клинична обстановка, 
които са обявени от производителя.

Цел на настоящата работа е да се проучи има ли разлика 
в количеството и вискозититета на аспирираните секрети, ок-
лузията на ЕТТ и честотат на ВАП при използване на HME и 
HME Booster, Medisize B.V., Netherlands при пациенти на инва-
зивна механична вентилация.

Материали и методи
За периода март 2017 година - септември 2017 година се 

проведе проспективно проучване върху 60 пациенти на възраст 
66±10 години, от които 39 (68%) мъже и 21 (35%) жени, със 
среден BMI 24.4 kg/m², SOFA 3.2, класификация на хирургич-
ните усложнениения (КХУ) -Dindo-Clavien I-II степен, с инди-
кации за инвазивна механична вентилация хоспитализирани 
в интензивното отделение на Клиниката по анестезиология и 
интензивно лечение (КАИЛ) на Университетската болница в 
град Стара Загора (Таблица 1.)

Включващи критерии: Възрастни пациенти (≥18год.) след 
спешни и планови оперативни интервенции, както и терапев-
тични пациенти постъпващи в ИО на КАИЛ с индикации за 
инвазивна механична вентилация. 

Изключващи критерии: Механичната вентилация с про-
дължителност под 5 дни. За да се минимализират факторите 
с отношение към проследяваните параметри от страна на па-
циента, се изключиха тези с доказана пулмонална инфекция, 
SOFA score >10, Класификация на хирургичните усложнения 
по Dindo-Clavien > III.

Оценката на обструкцията на ЕТТ ставаше при планова или 
инцидентна екстубация и след 5 дневния период на монито-
ринг на проследяваните параметри, като се прилагаше унифи-
циран протокол за оценка при всички пациенти (Приложение 
1). Данните се попълвах от лекарите участващи в изследването. 
След този времеви период се диагностицираше съобразно ут-
върдените критерии наличието на вентилатор асоцирана пнев-
мония (ВАП).

Общо 
пациенти

Група A Група B Р

Брой (n) n=60 n=30 n=30

Възраст (год.) 66 ± 10.94 64 ± 9,98) 65,18 ± 
15,3

Р=0,3190

Пол-мъже 
(n/%)

39 
(68.3%)

17 (56.6%%) 22 (33,3%) Р=0,3678

BMI (kg/cm²) 24,4 ± 3.3 25, 3 ± 1,4 24, 7 ± 4,5 Р=0,9679

SOFA 3,23 ± 1.2 3,18 ± 1,43 7,38±2,7) Р< 0.0001

Таблица 1. Демографски данни
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Проучваната популация пациенти се рандомизира в две 
групи на случаен принцип до достигане на прицелния брой па-
циенти. Група А (n=30) с активно овлажняване Hygrovent Gold 
HME Booster® sets (HME Booster® T-piece) и Група В (n=30) с 
Hygrovent S филтър (Таблица 2).

Група А. HME Booster n=30 Група В. Контролна група (HME) 
n=30

Дифузни вторични перитонити 
(n=16)

Дифузни вторични перитонити 
(n=10)

Интоксикации (n=2) Остър панкреатит (n=2)
Планови неврохирургични 
интервенции при бенигнени и 
малигнени тумори (n=3)

Планови неврохирургични 
интервенции при бенигнени и 
малигнени тумори (n=2)

Спешни неврохирургични 
интервенции индицирани от 
краниоцребрална травма и 
нетравматични краниални 
кръвоизливи (n=7)

Спешни неврохирургични 
интервенции индицирани от 
краниоцребрална травма и 
нетравматични краниални 
кръвоизливи (n=13)

Хеморагия от ГИТ (n=1) Бактериален менингит (n=2)
Ендопротезиране на стави (n=1) Реконструктивна съдова хирургия 

(n=1)

Таблица 2 . Групи пациенти включени в проучването

Резултати
Използвани статистически методи: Описателна статистика 

на качествени и количествени променливи. Параметричен ана-
лиз за оценка на хипотези при сравняване на две несвързани 
групи- Unpaired t тест, при гаусовo разпределение. Тест за нор-
малност на разпределение на D’Agostino-Pearson. Използвано 
ниво на значимост за нулева хипотеза Р>0.05 (Таблица 3)
Изследвани пациенти (n=60) Група А Група В
Измервания  (средно за 24 часа) 30 30 
Минимум 1,000 1,000
25% Персентил 1,000 1,550
Медиана 1,200 2,000
75%Персентил 1,800 2,400
Максимум 2,400 3,600
Средна аритметична стойност 1,407 2,040
Стандартно отклонение (SD) 0,4152 0,7035
Стандартна грешка (SE) 0,07580 0,1284
Интервал на доверителност за долните 95%(CI) 1,252 1,777
Интервал на доверителност за горните 95%(CI) 1,562 2,303
Тест на D’Agostino & Pearson за нормалност на разпределението 
K2 3,302 1,864
P value 0,1919 0,3937
Преминат тест за нормалност (alpha=0.05)? Да Да
P value summary ns ns
Коефициент на вариация 29.51% 34.48%
Unpaired t test  
P < 0.0001
Наличие на сигнификантна разлика? (P < 0.05) Да
t, df t=4.247 df=58
Средна аритметична на разликите -0.6333 ± 0.1491
95% интервал на доверителност -0.9319 to -0.3347
R² 0,2372

Таблица 3. Описателна статистика, тест за нормал-
ност на разпределението и Unpaired t test за сравняване на 
резултатите.

От направения анализ се установиха много по-високи стой-
ности при оценка на проследявания показател при пациентите 
от Група В, представено на скейтърплота на Фигура 1.

Фигура 1. Скейтърплот представящ  резултатите от 
двете групи със средна аритметична и стандартно откло-
нение.

На Фигура 2. е представена тенденцията в промяна на 
проследявания показател в пациентите от Група А, с видима 
редукция на вискозитета в проследявания времеви интервал 
(висока инициална оценка и бърз спад след 48 час).

Фиг. 2. Скейтърплот представящ тенденцията в резул-
татите на пациенти от група А с висока инициална оценка

Оценка на обструкцията на ЕТТ
Отчетената степента на обструкцията (Таблица 4) при 

първата екстубация след проследявания 5 дневен период при 
пациентите от Група А (HME Booster), е сигнификантно по-
ниска спрямо групата на пациентите с филтър. Тези резултати 
съпоставени и към резултатите от предишни наши проучвания 
(19, 20) за обструкция на ендотрахеалната тръба показват оп-
ределено по-ниската честота на това усложнения при употреба 
на HME Booster.

Оклузия на ЕТТ % Група А Група В
0 - 25 2 (6.6%) 3 (10%)
25-50 0 3 (10)
Над 50 0 2 (6.6%)
100% 0 0

Таблица 4. Честота на оклузията на ендотрахеалната 
тръба в двете проследявани групи пациенти

Свързана с вентилатора пневмония 
Диагнозата ВАП, базирана на утвърдените клинични, ради-

ологични и микробиологични критерии по протокол на КАИЛ, 
се постави при трима пациенти от Група В и един от Група А 
(Таблица 5).
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№ Група А № Група В
1 Краниоцеребрална 

травма
1 Остър панкреатит

2 Дифузен вторичен 
перитонит

3 Краниоцеребрална травма

Таблица 5. Инциденти на ВАП при проследяваните па-
циенти.

Сред рисковите фактори за ВАП, бактериалното замърсява-
не на респираторното оборудване отдавна е признато като по-
тенциален източник на инфекция. Замърсяването на респира-
торния кръг, при използване на затоплещи овлажнители (НН), 
може да бъде рисков фактор за ВАП. 

Craven et al. изследва колонизацията на вентилаторния кръг 
през първите 24 часа след смяната на кръга. Той установяват, 
че 33% от шланговете се колонизират на 2 часа и 80% на 24 
часа при употреба на НН. Средното ниво на колонизация при 
24 часа е 7 × 104 организми/ml. (13) Бактериите, изолирани в 
кондензатите на респираторните шлангове, корелират с микро-
организмите, открити при трахеобронхиалните секрети на па-
циентите.

Скоростта на образуване на кондензация във веригата е 
бърза (30 ml / h), а нивото на колонизация в кондензата е високо 
(средно ниво: 2 х 105 организми / ml). 

Очевидно е, че такива високи нива на микроорганизми 
представляват важна заплаха от кръстосано замърсяване по 
време на изпразването на тези кондензати, но също така се счи-
тат за потенциален рисков фактор за ВАП.

Затова тези силно замърсени кондензати трябва да се тре-
тират като инфекциозни отпадъци и редовно да се изпразват. 
Повтарянето на тези септични маневри няколко пъти на ден 
очевидно увеличава риска от кръстосана инфекция, особено 
когато пациентите са колонизирани с мултирезистентни бак-
терии.

Предотвратяването на кондензатите и бактериалното за-
мърсяване на респираторните шлангове дава на HME голямо 
предимство пред затоплещите овлажнители (14, 15, 16). За ре-
дукцията на кондензацията в кръговете при употреба на затоп-
лещи овлажнители се включва нагряващ елемент в пациентния 
кръг. Но Lellouche et al. пустановяват, че може да се достигне 
узанчително повишаване на температурата в кръга и намалява-
не ефективността на затоплящите овлажнители, което има за 
резултат познатите усложнения при неадекватно овлажняване. 
От друга страна се установява, че се наблюдава кондензация в 
до 50% от пациентите, които са вентилирани с тези отопляеми 
кръгове, което води до значително бактериално колонизиране с 
мултирезистентни бактерии (17,18).

Martin et al. съобщават че 11% от дихателните кръгове са 
замърсени при използване на HME в сравнение с 54% при 
отопляем овлажнител (p <0,01). Когато пациентите са имали 
положителен рентгенологичен образ за пневмония, и изоли-
ран бактерии, същият патоген е намерен в Y-конектора в 10% 
от случаите с HME и при 65% при отопляем овлажнител (р 
<0.001). При употребата на НМЕ по-голяма тежест за бело-
дробна инфекция има аспирация на секрети от фаринкса от-
колкото контаминирания кръг на респиратора (10).

Заключение
При пациенти, вентилирани с Hygrovent Gold HME 

Booster® sets (HME Booster® T-piece), температурата и абсо-
лютната влажност на  вдишвания газ са по-високи (2-3 ° C и 
2-3 mg H2O/L), отколкото при употреба на стандартен HME, 
и липсва бактериална колонизация на вентилационния кръг. 
При НМЕ Booster ако доставката на стерилна вода прекъсне 
(субективни причини), активния HME продължава да работи 

като пасивен HME, което предотвратява риска сухи газове да 
бъде доставен на пациента. При пациенти с хипотермия НМЕ 
Booster е по-ефективен от пасивните HME. Не се открива кон-
дензати в респираторния кръга на вентилатора при пациентите 
с НМЕ Booster.

Активната система за овлажняване  Medisize HME Booster 
съчетава простотата на HME с характеристиките на активното 
овлажняване със затоплящи овлажнители. Лесна за употре-
ба система която се саморегулира, с налични няколко готови 
конфигурации. Не е необходимо да се извършват настройки и 
корекции. Няма аларми. Изисква по-малко обучение на меди-
цинския персонал. Уреда е plug-and-play.  По-ниски разходи за 
закупуване и утилизация. Гарантиращ надеждно, стабилно и 
ефективно, въвеждане на допълнителна влага и топлина въз-
можно най-близо до пациента по безопасен начин. Перфек-
тен баланс при овлажняване, с липса на риск от недостатъчно 
овлажняване. Лесно преминаване между активно и пасивно 
овлажняване. По-малко трудоемка употреба в сравнение със 
затоплящите овлажнители. Не се налага изпразване на улови-
телите за вода в кръга и дисконекция на респираторния кръг, 
както трудоемко поставяне на нагреватели в шланговете.

Приложение 1. Оценка на аспирираните секрети:
1. Следи: Секретът е прозрачен или бял и може да бъде лес-

но всмукан.
2. Воднист: Секретът може да бъде всмукан като вода. След 

аспирацията му не остава следи по вътрешната повърхност на 
аспирационния катетър.

3. Умерено гъст и лепкав: Секретът е със среден вискозитет. 
След аспирацията му остава следи по вътрешната повърхност 
на аспирационния катетър. При промивно всмукване на вода 
тези остатъци лесно се премахват.

4. Много обилен, гъст, лепкав: Гъст, вискозен секрет. След 
аспирацията по-голяма част от аспирираното остава по въ-
трешната повърхност на аспирационния катетър. Трудно се 
премахва дори и след аспирация на вода.

Дата Смяна Следи Воднист
Умерено гъст и 

лепкав
Много обилен, гъст, 

лепкав
Обструкция 

на ЕТТ %
7-13

Ден 1
13-19

19-7

7-13
Ден 2

13-19

19-7

7-13
Ден 3

13-19

19-7

7-13
Ден 4

13-19

19-7

7-13
Ден 5

13-19

19-7
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АНЕСТЕЗИОЛОГИЯ И ИНТЕНЗИВНО ЛЕЧЕНИЕ

ИНТЕНЗИВНО ЛЕЧЕНИЕ ПРИ ПАЦИЕНТИ СЪС СУБАРАХНОИДЕН 
КРЪВОИЗЛИВ, РОЛЯ НА ДОПЛЕРОВАТА ЕХОГРАФИЯ, ПРИЛОЖЕНИЕТО НА КА-

ТЕХОЛАМИНИ, ИНФУЗИЯ С МАГНЕЗИЕВ ПРЕПАРАТ. ВЗАИМОВРЪЗКА 
МЕЖДУ ВОДНОЕЛЕКТРОЛИТНИЯ БАЛАНС И МОЗЪЧНАТА ПЕРФУЗИЯ. 

КОРЕЛАЦИЯ МЕЖДУ ПРОДЪЛЖИТЕЛНО ЛЕЧЕНИЕ 
В РЕАНИМАЦИЯ И СМЪРТНОСТ.

Монов. Д, 
УМБАЛ „Свети Иван Рилски“ ЕАД София, Отделение по Анестезиология и Интензивно лечение

INTENSIVE TREATMENT IN PATIENTS WITH SUBARACHNOID HEMORRHAGE, 
ROLE OF DOPPLER ULTRASOUND, CATECHOLAMINE ADMINISTRATION, 

INFUSION OF MAGNESIUM. RELATIONSHIP BETWEEN WATER-ELECTROLYTE 
BALANCE AND BRAIN PERFUSION. CORRELATION BETWEEN PROLONGED 

RESUSCITATION AND MORTALITY.

Monov, D.
University Hospital “St. Ivan Rilski”Sofia Department of Anaeshtesiology and Intensive care

Резюме:
Целта на проучването е да анализира и установи взаимо-

връзка между средното артериално налягане (САН) и мозъчно-
то кръвоснабдяване, респективно мозъчния съдов вазоспазъм, 
при пациенти  със субарахноиден кръвоизлив (САХ). Взаи-
мовръзката между водно-електролитния балнас и мозъчната 
перфузия посредством ежедневното мониториране на коефи-
циента на Линдегаард чрез ехо-доплерова сонография.. Зави-
симостта между коефициента на Линдегаард и употребата на 
катехоламини при пациенти със САХ. Ролята на хипермагне-
земията (серумен магнезий над 1,5mmol/l) и мозъчната пер-
фузия. Установяване на взаимовръзка между тежестта на САХ 
посредством групиране по Fisher и мозъчно-съдов вазоспазъм 
( коефициент на Линдегаард). Влияние на продължителното 
лечение в реанимация и смърност. 

Ключови думи: САН, коефициент на Линдегаард, транск-
раниален доплеров ехограф, мозъчен вазоспазъм, САХ,Fisher, 
серумно ниво на магнезий,  нимодипин  

Summary:
The aim of the study was to analyze and establish a relationship 

between mean blood pressure (SAH) and cerebral blood supply, re-
spectively, cerebral vasospasm, in patients with subarachnoid hem-
orrhage (SAH). The relationship between water-electrolyte balance 
and brain perfusion through daily monitoring of the Lindegaard 
ratio by echo-Doppler sonography. The relationship between the 
Lindegaard coefficient and the use of catecholamines in patients 
with CAH. The role of hypermagnesemia (serum magnesium above 
1.5mmol / l) and brain perfusion. Establishing a relationship be-
tween SAH severity by Fisher grouping and cerebrovascular vaso-
spasm (Lindegaard ratio). Effect of long-term treatment in resusci-
tation and mortality.

Keywords: MAP, Lindegaard ratio, transcranial Doppler 
ultrasound, cerebral vasospasm, SAH, Fisher, level of Mg in 
serum,nimodipine

Материали и методи: 
Проучването обхваща 40 пациента оперирани по повод 

руптурирали мозъчни аневризми и субарахноиден кръвоизлив 
(САХ) за период от Февруари 2009г. до Януари 2020г. Паци-
ентите бяха статистически обработени с цел установяване на 
взаимовръзка между средно артериално налягане и степен на 
мозъчно-съдов вазоспазъм (чрез измерване коефициента на 
Линдегаард) по дни. Установяване на взаимовръзката между 
инфузията на катехоламини и мозъчния вазоспазъм (коефи-
циента на Линдегаард). Влияние на магнезиевата инфузия, 
хепермагнеземията и коефициента на Линдегаард. Взаимо-
връзката между средното артериално налягане (САН) , Водно-
електролитния баланс и коефициента на Линдегаард по дни в 
отделение по интензивно лечение. Коефициентът на Линдега-
ард се измерва посредством транскраниална доплер-ехогра-
фия.

При всички пациенти беше мониторирано серумното ниво 
на Магнезий (Mg) ежедневно, което определи тяхнота разде-
ляне на две групи: серъмен магнезий над 1,5mmol/l и такива 
с нормални стойности на серумен магнезии ( 0,8-0,95mmol/l). 
Установяване на среден престой на лечение в реанимация и 
смъртност.

Резултати: 
В иследваната група от 40 пациента се установи, че най-

висок коефициент на Линдегаард, респективно най-изразен 
мозъчен вазоспазъм има на 9-ти ден от САХ, а най-нисък на 
12-ти ден.

 Установи се, че при пациентите с по-високо средно арте-
риално налягане (САН) над 90mmHg, се констатира по добра 
мозъчно-съдова перфузия, респективно по-нисък коефицинет 
на Линдегаард.

 В обследваната група пациенти, тези със серумен магнезий 
над 1,5mmol/l показаха по добра мозъчна перфузия, респектив-
но по-нисък коефициент на Линдегаард. 

От друга страна хиперволемията (положителен водно-
електролитен баланс или инфузия по-висока от 50мл/кг/24ч) 
се оказа, че не само не подобрява мозъчната перфузия, а води 
до увеличаване на коефициента на Линдегаард, респективно 
по-лоша мозъчна перфузия и завишен риск от белодробни и 
сърдечносъдови усложнения.

 При анализ на всички случаи се установява връзка между 
понижаването на коефициента на Линдегаард и повишаването 
на САН.

Употребата на катехоламини , води до понижаване на ко-
ефициента на Линдегаард (подобрява мозъчната перфузия) в 
обседваната група пациенти.
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Средната продължителност на лечение при пациенти със 
САХ в обседваната група е 12,4дни при смъртност 4 от 40 слу-
чая (10%).

Заключение: 
Освен докзаният ефект на селективен калциев антагонист 

(нимодипин), може да се предположи, че използването на 
катехоламини, подържане на серумен Mg над 1,5mmol/l,  по-
държането на САН над 90 mm/Hg, води до осигуряването на 
по-добра мозъчна перфузия и профилактика на мозъчно- съ-
довия вазоспазъм при пациенти със САХ по повод руптура на 
мозъчна аневризма. Хиперволемията от своя страна се оказа 
неефективен метод. 

Ключови думи: САН, Коефициент на Линдегаард, Транск-
раниален доплер-ехограф, Мозъчно-съдов  вазоспазъм, серу-
мен магнезий, нимодипин

Интракраниалните аневризми са придобити лезии, които 
най-често са локализирани в областта на бифуркациите на мо-
зъчните артерии в техните цистернни сегменти, където е и мак-
симума на хемодинамичния стрес. Повечето от аневризмите са 
локализирани в предната част на Вилизиевия кръг(85-90%), 
като най-честата локализация е комплекса предна мозъчна ар-
теря / предна комуникантна артерия - 30%, последвана от задна 
комуникантна артерия - 25% и средна мозъчна артерия - 20%.  
В около 20-30% се касае за множествени аневризми1.  

Най-често клиничната изява при интракраниалните ане-
вризми е при руптурa, която предизвиква субарахноидна хемо-
рагия (САХ) или САХ, който е асоцииран с интрапаренхимни, 
субдурални и/или интравентрикулни хеморагии. Субарахно-
идната хеморагия е остро настъпило сериозно неврологично 
състояние, водещо до тежка инвалидизация и смъртност при 
значителна част от пациентите. Около 12% от болните заги-
ват преди да са получили медицинска помощ, а приблизително 
40% от хоспитализираните завършват летално до края на пър-
вия месец след кръвоизлива. Около 65% от пациентите умират 
при първия епизод на САХ2. 46% от пациентите, без невроло-
гичен дефицит след преживяна субарахноидна хеморагия, се 
възтановяват напълно и само 44% се връщат към нормалния си 
начин на живот3. 

Внезапно настъпило силно главоболие без кръвоизлив, 
е много характерна клинична изява, като често главоболието 
отслабва след приложеното медикаментозно лечение3. Пациен-
тите го описват като “най-силното главоболие през живота”4. 
Причината за което е аневризмална експанзия, тромбоза или 
интрамурално кървене без руптура5.

По-рядко мозъчните анервизми се изявяват с пространство 
заемащ процес, изразяващ се в симптоми на компресия на зри-
телните нерви и пътища, както и симптоми от компресия на 
някои от останалите ЧМН, компресия на мозъчния ствол, хипо-
таламо-питуитарна недостатъчност, нарушения на ликворната 
циркулация, мозъчни исхемии, които са резултат на дистален 
тромбемболизъм. 

Инцидентни аневризми (асимптоматични) са тези, които 
са открити случайно по повод на ангиография, КТ или МРТ 
осъществени по друг повод. Случайно откритите аневризми в 
популацията са между 5-10%6. 

Церебралният вазоспазъм е състояние, което най-често 
се наблюдава след САХ асоцииран с аневризмална руптура, 
но може да последва и при други вътречерепни кръвоизливи 
(напр. интравентрикуларен кръвоизлив от артерио-венозни 
малформации7,  и САХ с неизвестна етиология), травма на 
главата (със или без САХ8), мозъчна хирургия (ендоваскулар-
на емболизация, т.нар ятрогенен вазоспазъм, който настъпва 
при затруднена навигация през тортуозно променената съдова 
анатомия). Понятието вазоспазъм е възникнало през 1951 г. от 
Ecker9, като вазоспазъмът може да бъде клиничен и радиограф-
ски. 

Клиничен вазоспазъм се обозначава като забавен исхеми-

чен неврологичен дефицит (ЗИНД) или симптоматичен ваз-
оспазъм. Забавен исхемичен неврологичен дефицит след САХ 
клинично се характеризира с авто- и алодезориентираност и/
или понижено ниво на съзнание, понякога с огнищен невроло-
гичен дефицит (говорен или двигателен).

Радиографският вазоспазъм (ангиографски вазоспазъм) 
представлява стесняване на артериите, демонстрирано на кон-
венционална ангиография, често със забавяне на контрастно-
то изпълване. Диагнозата се потвърждава от предишни или 
следващи ангиографии, показващи един и същ съд с нормален 
калибър. В някои случаи ЗИНД съответства на регион на ваз-
оспазъм. Честотата на ангиографския вазоспазъм след САХ е 
около 50% (диапазон: 20-100%)10.

Конвенционалната ангиография е най-точният и надеж-
ден метод за откриване на вазоспазъм, но е инвазивен и носи 
рискове при серийни изследвания11. Транскраниален доплер 
(ТКД) е неинвазивен метод, който използва импулсно-вълнова 
доплерова ултрасонография за измерване на скоростта на кръв-
ния поток в основните клонове на предната част на Вилизие-
вия кръг. (Фиг. 1)

Въвеждането 
на ТКД през 1982 
г. от Aaslid12 дава 
възможност за 
неинвазивен ме-
тод за оценка на 
церебралния ваз-
оспазъм, особено 
ценен при скри-
нинга на вазоспа-
зъма на средно-
мозъчна артерия 
и за наблюдение 
на развитието и 
разрешаването 
на това състоя-
ние13,14,15,16. Стесняването на артериалния лумен, както се случ-
ва при вазоспазъм, повишава скоростта на кръвния поток, което 
може да бъде установено с ТКД17,18,19. Откриваемите промени 
могат да предшестват клиничните симптоми с до 24–48 часа. 
Констатациите често са по-полезни, когато са налични изходни 
проучвания, извършени преди настъпването на вазоспазъма. 
Няколко проучвания показват, че степента на церебрален ваз-
оспазъм и клиничното развитие на забавен исхемичен невро-
логичен дефицит, не могат да бъдат оценени като се използват 
само абсолютните скорости на потока през мозъчните съдове, 
измерени посредством ТКД20,21,22.  Типичните стойности за 
СМА са показани на Табл. 1. Също така, ежедневните увеличе-
ния от > 50 см/сек сигнализират за вазоспазъм23. Има по-малка 
зависимост между скороста и вазоспазъма в предните мозъчни 
артерии (ПМА). Разграничаването на вазоспазъм от хипере-
мия (при която се увеличава скороста на кръвния поток както в 
СМА, така и в ВКА) се улеснява чрез използване на съотноше-
нието на тези скорости, т. нар. съотношение на Lindegaard.

Табл. 1 Интерпретация на резултатите получени чрез 
ТКД.

Средна скорост  

през СМА см/сек 

СМА:ВКА 

(Lindegaard) ratio 

Интерпретация на 

мозъчния кръвоток 

<120 <3 Нормален кръвоток 

120-200 3-6 Умерен вазоспазъм 

>200  >6                                 Тежък вазоспазъм 

Табл. 1 Интерпретация на резултатите получени чрез ТКД. 

 

 

Цел 

Целта на проучването е да анализира и установи взаимовръзка между 

средното артериално налягане (САН) и мозъчното кръвоснабдяване, 

респективно мозъчния съдов вазоспазъм, при пациенти със субарахноиден 

кръвоизлив (САХ) по повод руптурирали мозъчни аневризми в процеса на 

лечението им в реанимация, посредством измерване на коефициента на 

Линдегаард,средно-артериално налягане(САН) ,серумен магнезий,водно-

електролитен банс,употребата на катехоламини. 

 

Материали и методи: 

В проучването са включени 

40 пациенти, оперирани по повод 

руптурирали мозъчни аневризми. 

От тях 34 пациенти са оперирани 

посредством ендоваскуларен 

метод и 6-ма посредством 

краниотомия.  

 Средният престой в 

отделението по анестезиология и 

интензивно лечение (ОАИЛ) беше 

12,4ди . Смъртността беше 10% ( 4-ма от 40 пациента).   

Всичките пациенти са проследени посредством разширен 

Фиг. 2 Транскраниален доплер  получен през 
транстемпорален прозорец, показващ притока на 
кръв през дясна вътрешна каротидна артерия. 
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Констатациите често са по-полезни, когато са налични изходни проучвания, 
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посредством ТКД20,21,22.  

 Типичните стойности за СМА са показани на Табл. 1. Също така, 
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Lindegaard. 

 

Фиг. 1 Транскраниален доплер  получен през 
транстемпорален прозорец, показващ притока на 
кръв през Вилизиевия кръг. 
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АНЕСТЕЗИОЛОГИЯ И ИНТЕНЗИВНО ЛЕЧЕНИЕ

Цел
Целта на проучването е да анализира и установи взаимо-

връзка между средното артериално налягане (САН) и мозъч-
ното кръвоснабдяване, респективно мозъчния съдов вазоспа-
зъм, при пациенти със субарахноиден кръвоизлив (САХ) по 
повод руптурирали мозъчни аневризми в процеса на лечение-
то им в реанимация, посредством измерване на коефициента 
на Линдегаард,средно-артериално налягане(САН) ,серумен 
магнезий,водно-електролитен банс,употребата на катехолами-
ни.

Материали и методи:
В проучването са включени 40 пациенти, оперирани по по-

вод руптурирали мозъчни аневризми. От тях 34 пациенти са 
оперирани посредством ендоваскуларен метод и 6-ма посред-
ством краниотомия. 

Средният престой в отделението по анестезиология и ин-
тензивно лечение (ОАИЛ) беше 12,4ди . Смъртността беше 
10% ( 4-ма от 40 пациента).  

Всичките паци-
енти са проследени 
посредством разши-
рен хемодинамичен 
мотиторинг, транскра-
ниален доплер измер-
ване на коефициента 
на Линдегаард и се-
румното ниво на маг-
незий. всеки ден от 
лечението им в отде-
ление по интензивно 
лечение. 

На (Фиг. 2 и 
Фиг.3) е демонстри-
рано непосредствено-

то измерване на 
кръвотока през 
дясната вътрешна 
каротидна арте-
рия (ВКА) и съ-
ответно дясната 
средна мозъчна 
артерия (СМА) 
при пациент ин-
тервениран ен-
доваскуларно по 
повод неруптури-
рала аневризма 
на дясна средна 
мозъчна артерия. 

 

Резултати:
Според локализация, при 41 от пациентите [85,4%] ане-

вризмата е локализирана в предната част на Вилизиевия кръг, 
докато при 7 [14,6%] са разположени в задната му част. При 
29 пациента [60,4%] са локализирани в областта на вътрешна 
каротидна артерия (ВКА) и 11 пациента [22,9%] са в областта 
на средна мозъчна артерия (СМА). 

Предоперативно оценка на пациентите е според класи-
фикацията на Американската асоциациа на анестезиолозите 
(ASA), като 42-ма от пациентите са оценени II степен по ASA и 
6-ма – III-та степен по ASA.

Постоперативната оценка на пациентите е според modified 
Ranking scale (mRS), като 40 от пациентите са оценени mRS = 
0; при 6-ма mRS = 1; 2-ма mRS = 2. 

 В зависимост от приложеното медикаментозно лечение 

пациентите са разделени на две групи. Първата група е от па-
циенти, при които е  приложена инфузия  с катехоламини. Тя 
включва 19 пациента [39,6%], като най-често използваните в 
нашата практика катехоламини, са допамин 20-35 mcg/kg/min 
или норадреналин 0,08 mg/ml-2ml/h. Втората група пациенти 
се състои от 29 пациента [60,4%], които са без приложено ле-
чение с катехоламини.

При 2 от пациентите от първата група, които са с приложе-
на катехоламинова медикаментозна терапия, се отчете серио-
зен мозъчно-съдов спазъм с коефициент на Линдегаард по-ви-
сок от 3,  като интересното е, че и при  двамата пациента САН 
е по-високо от 90 mmHg. (Виж Графика 1.)

Във втората група от 29 пациента [60,4%],  която е без ин-
фузия с катехоламини, 3 от пациентита са с данни за сериозен 
мозъчен вазоспазъм (Виж Графика 2.)

Дискусия:
Самото оперативно лечение на интракраниалните аневри-

зми (клипсиране, койлиране или стентиране) не предотвратява 
възможността от появата на вазоспазъм. Oперативна интервен-
ция и манипулирането върху интракраниалните съдове може 
да увеличи риска от появата на т.нар. ятрогенен вазоспазъм. 
Профилактичната хипердинамична терапия т.нар. triple Н 
therapy не е показана и дори може да доведе до усложнения без 
да даде резултат24. 

Най-често използваните в практиката медикаменти за пов-
лияване на мозъчно-съдовия спазъм са блокери на калциевите 
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хемодинамичен мотиторинг, транскраниален доплер измерване на коефициента 

на Линдегаард и серумното ниво на магнезий. всеки ден от лечението им в 
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На (Фиг. 2 и Фиг.3) е 

демонстрирано непосредственото 

измерване на кръвотока през 

дясната вътрешна каротидна 

артерия (ВКА) и съответно 

дясната средна мозъчна артерия 

(СМА) при пациент интервениран 

ендоваскуларно по повод 

неруптурирала аневризма на дясна 

средна мозъчна артерия.  

  

Резултати: 

 Според локализация, при 41 от пациентите [85,4%] аневризмата е 

локализирана в предната част на Вилизиевия кръг, докато при 7 [14,6%] са 

разположени в задната му част. При 29 пациента [60,4%] са локализирани в 

областта на вътрешна каротидна артерия (ВКА) и 11 пациента [22,9%] са в 

областта на средна мозъчна артерия (СМА).  

Предоперативно оценка на пациентите е според класификацията на 

Американската асоциациа на анестезиолозите (ASA), като 42-ма от пациентите 

са оценени II степен по ASA и 6-ма – III-та степен по ASA. 

Постоперативната оценка на пациентите е според modified Ranking scale 

(mRS), като 40 от пациентите са оценени mRS = 0; при 6-ма mRS = 1; 2-ма mRS 

= 2.  

 В зависимост от приложеното медикаментозно лечение пациентите са 

разделени на две групи. Първата група е от пациенти, при които е  приложена 

инфузия  с катехоламини. Тя включва 19 пациента [39,6%], като най-често 

използваните в нашата практика катехоламини, са допамин 20-35 mcg/kg/min 

Фиг. 3 Транскраниален доплер  получен през 
транстемпорален прозорец, показващ притока на 
кръв през дясна средна мозъчна артерия. 

 

или норадреналин 0,08 mg/ml-2ml/h. Втората група пациенти се състои от 29 

пациента [60,4%], които са без приложено лечение с катехоламини. 

При 2 от пациентите от първата група, които са с приложена 

катехоламинова медикаментозна терапия, се отчете сериозен мозъчно-съдов 

спазъм с коефициент на Линдегаард по-висок от 3,  като интересното е, че и при  

двамата пациента САН е по-високо от 90 mmHg. (Виж Графика 1.) 

 

Във втората група от 29 пациента [60,4%],  която е без инфузия с 

катехоламини, 3 от пациентита са с данни за сериозен мозъчен вазоспазъм (Виж 

Графика 2.) 

Графика 1. Взаимоотношението между САН и коефициента на Lindegaard при пациенти, при 
които е приложено медикаментозно лечение с катехоламини. 

 

 

Дискусия: 

Самото оперативно лечение на интракраниалните аневризми 

(клипсиране, койлиране или стентиране) не предотвратява възможността от 

появата на вазоспазъм. Oперативна интервенция и манипулирането върху 

интракраниалните съдове може да увеличи риска от появата на т.нар. ятрогенен 

вазоспазъм. Профилактичната хипердинамична терапия т.нар. triple Н therapy не 

е показана и дори може да доведе до усложнения без да даде резултат24.  

Най-често използваните в практиката медикаменти за повлияване на 

мозъчно-съдовия спазъм са блокери на калциевите канали (Нимодипин, 

Никардипин), вазодилататори (Папаверин), магнезиеви препарати. 

След анализирането на резултатите в нашето проучване (Виж 

Приложение1) при двете групи пациенти, се установи, че тези с инфузия на 

катехоламини, са със САН 95,63mm/Hg и среден коефициент на Линдегаард 

Графика 2. Взаимоотношението между САН и коефициента на Lindegaar при пациенти 
приложено медикаментозно лечение с катехоламини. 
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канали (Нимодипин, Никардипин), вазодилататори (Папаве-
рин), магнезиеви препарати.

След анализирането на резултатите в нашето проучване 
(Виж Приложение1) при двете групи пациенти, се установи, 
че тези с инфузия на катехоламини, са със САН 95,63mm/Hg и 
среден коефициент на Линдегаард 1,4,, докато тези без инфу-
зия на катехоламини, са със САН 93,62mm/Hg и среден коефи-
циент на Линдегаард 1,85. 

От направения статистически анализ става ясно, че група-
та на пациентите с катехоламини, има по-нисък коефициент 
на Линдегаард и с 32,14% по - добра мозъчна перфузия. Това, 
предвид малкия брой пациенти, се оказва статистически незна-
чимо, p<0,5. 

При изследването на другия важен критерии (САН) и съот-
ветно при разделянето на пациентите в две групи - със САН по 
– високо или по – ниско от 90mm/Hg, първата група от 16 паци-
ента, е със САН 83,63mm/Hg, а 32-мата пациента във втората, 
са със САН 99,81mmHg. Средният коефициент на Линдегаард 
при пациентите със САН по-малко от 90mm/Hg, е 1,91, а този 
при пациентите със САН над 90mm/Hg, е 1,55. Това показва 
23,23% по-добра мозъчна перфузия, респективно по-нисък 
коефициент на Линдегаард при пациентите с по-високо САН. 
Въпреки това, анализът показва, че това няма статистическа 
значимост, p<0,5.

  Трябва да се има предвид риска от сърдечно-съдови и бе-
лодробни усложнения при пациенти с поддържане на по-вис-
коко САН. От описаните 48 случая всички бяха преведени от 
ОАИЛ в добро общо състояние, без патологични отклонения 
в сърдечния и белодоробния статус, като в изследваната група 
пациенти не се наблюдава утежняване в предоперативната не-
врологична симптоматика.

Заключение:
Теоретично може да се допусне, че при пациенти, оперира-

ни по повод на неруптурирали мозъчни аневризми, използва-
нето на катехоламини и поддържането на САН над 90 mm/Hg, 
води до осигуряването на по-добра мозъчна перфузия и про-
филактика на мозъчно-съдовия вазоспазъм. За напред е необ-
ходимо обхващането на по-голяма група от пациенти, с цел до-
казване на статистическа значимост на получените резултати, 
и включването на катехоламиновата терапия като стандартен 
метод на лечение при такива пациенти.

Приложение 1:
САН групи катехоламини

<=90 >90 не да

Count Mean
Standard 
Deviation

Count Mean
Standard 
Deviation

Count Mean
Standard 
Deviation

Count Mean
Standard 
Deviation

САН 16 83,63 5,67 32 99,81 6,63 29 93,62 10,82 19 95,63 8,55

Коефициента 
на Линдегаард.

16 1,91 1,54 32 1,55 1,88 29 1,85 1,19 19 1,40 1,05

Comparisons of Column Meansa

САН катехоламини
<=90 >90 не да
(A) (B) (A) (B)

САН A( ,000)
Коефициент на 
Линдегаард.
Резултатите са базирани на двустранни тестове и се предполагат 
равни отклонения. За всяка значима двойка, ключът на по-
малката категория се появява в категорията с по-голяма 
стойност. Статистическото ниво за главни букви (A, B, C): 05a

. а. Тестовете са коригирани за всички двойки сравнения на ред, 
като на всеки ред,  най-вътрешната подтаблица използва корекция 
на Bonferroni

САН катехоламини
<=90 >90 не да
Mean Mean Mean Mean

САН 83,63 99,81 93,62 95,63
Коефициент на 
Линдегаард.

1,91 1,55 1,85 1,40

Comparisons of Column Meansa

САН групи катехоламини
<=90 >90 не да
(A) (B) (A) (B)

САН A( ,000)

Коефициент на 
Линдегаард.

Резултатите са базирани на двустранни тестове и се предполагат 
равни отклонения. За всяка значима двойка, ключът на по-
малката категория се появява в категорията с по-голяма 
стойност. Статистическото ниво за главни букви (A, B, C): 05a

. а. Тестовете са коригирани за всички двойки сравнения на ред, 
като на всеки ред най-вътрешната подтаблица използва корекция 
на Bonferroni

САН групи катехоламини

<=90 >90 не да

(A) (B) (A) (B)

Mean Mean Mean Mean

САН 83,63 99,81 93,62 95,63

Коеф. 1,91 1,55 1,85 1,40

Резултатите са базирани на двустранен тестове се предполага 
равни отклонения. За всяка значима двойка, ключът на по-
малката категория се появява в категорията с по-голяма 
стойност. Статистическото ниво за главни букви (A, B, C): 05a 

1. . а. Тестовете са коригирани за всички двойки сравнения на 
ред, като на всеки ред най-вътрешната подтаблица използва 
корекция на Bonferroni

САН групи катехоламини
<=90 >90 не да
Mean Mean Mean Mean

САН 83,63a 99,81b 93,62a 95,63a

Коеф. 1,91a 1,55a 1,85a 1,40a

Забележка: Стойностите в същия ред и подтаблица не споделят 
едни и същи индексът се различават значително при р < 0,5 в 
двустранен тест на равенството на колона средства. Клетки с не 
индексът не са включени в теста. Тестове поемат равен variances.1
1. Тестовете са коригирани за всички двойки сравнения на 
ред,като на всеки ред най-вътрешната подтаблица използва 
корекция на Bonferroni
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ПЕРИОПЕРАТИВНА АНАЛГЕЗИЯ ЧРЕЗ УЛТРАЗВУКОВО-НАВИГИРАН 
АБДОМИНАЛЕН ПЕРИФЕРЕН БЛОК, ТАП – БЛОК

Методия Секуловски1,2, Венко Александров1,2

Медицински факултет, СУ „Св. Климент Охридски“
Клиника по Анестезиология и интензивно лечение, УБ „Лозенец“

PERIOPERATIVE ANALGESIA WITH ULTRASOUND NAVIGATED PERIFERAL 
ABDOMINAL BLOCK, TAP – BLOCK

Metodija Sekulovski1,2, Venko Alexandrov1,2

Faculty of medicine, SU “St. Kliment Ohridski”
Clinic of anesthesiology and intensive care, UH “Loenetz

АБСТРАКТ
ВЪВЕДЕНИЕ: Лапароскопската ингвинална херни-

опластика е свързана с различна степен на болка. Ултразвуково 
навигирания (УЗ), Transversus abdominis plane block (ТАП – 
блок) е доказана локо-регионална анестезиологична техника за 
следоперативно обезболяване на пациенти подложени на опе-
ративно лечение ангажиращо предна коремна стена. 

ЦЕЛ: В нашето проучване оценяваме интраоперативната 
ефикасност от двустранен ТАП – блок при пациенти подложе-
ни на лапароскопска двустранна ингвинална херниопластика.

МАТЕРИАЛИ И МЕТОДИ: В проучването са включени 
60 пациенти (мъже), разделени в две групи. При пациентите от 
група I (n = 30) е приложена обща анестезия (контролна), а в 
група II (n = 30) е приложена обща анестезия и ТАП-блок (екс-
периментална). В интраоперативния период са проследявани: 
хемодинамичните показатели и консумацията на fentanyl. В 
следоперативния период е оценена болката чрез вербална ска-
ла и визуално-аналогова скала в различни времеви интервали. 

РЕЗУЛТАТИ: Резултатите от проучването показват по-ви-
соки средни стойности на сърдечната честота и средното кръв-
ното налягане при пациентите от група I, на 30-та, 60-та и 90-та 
минута и след екстубация. Включително в тази група се устано-
вява и по-голямо използвано количество на fentanyl в сравнение 
с експерименталната група (190±30,51/98,33±24,51;P<0,05). 
Отчита се по-малък интензитет на средните стойности при 
следоперативната болка във всички изследвани периоди при 
експерименталната група в сравнение с контролната група. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: УЗ TAП – блок намалява интраоператив-
ното използване на опиоиден аналгетик и осигурява ефективна 
аналгезия при пациенти подложени на двустранна ингвинална 
херниопластика.

КЛЮЧОВИ ДУМИ: Transversus abdominis plane block, ул-
тразвуково-навигиран, опиоиден аналгетик, следоперативна 
болка

ABSTRACT
INTRODUCTION: Laparoscopic inguinal hernioplasty is 

characterized by varying degrees of pain. Ultrasound-guided (US) 
Transversus abdominis plane block (TAP – block) is loco-regional 
technique for analgesia in patients undergoing surgical treatment 
involving the anterior abdominal wall.

AIM: The aim of the report is to evaluate intraoperative efficacy 
of TAP-block in patients who underwent laparoscopic bilateral 
inguinal hernioplasty.

MATHERIAL AND METHODS: In our study there were sixty 
male patients, divided in two groups. Group I (n = 30) patients were 
under general anesthesia only, whereas patients from Group II (n 
= 30) received TAP –block followed by general anesthesia. In the 
intraoperative period hemodynamic responses to surgical incision 
and intraoperative fentanyl consumption were noted. While in 
postoperative period, we assessed pain using verbal scale and 
Visual analog scale (VAS) in various time intervals.

RESULTS: Pulse rate and mean blood pressure were higher in 
Group I patients and larger consumption of fentanyl was registered 
as well (190±30,51 vs. 98,33±24,51; P<0,05). In Group II patients, 
postoperative pain was with lower intensity than in Group I patients.

CONCLUSION: Ultrasound-guided TAP block decreases 
intraoperative opioid requirements and provides effective 
intraoperative and postoperative analgesia in patients, who 
underwent laparoscopic bilateral inguinal hernioplasty.

ВЪВЕДЕНИЕ
Пациентите след лапароскопска двустранна ингвинална 

херниопластика съобщават за умерена до силна следоператив-
на болка. Използването на обезболяващи лекарства в комби-
нация с анестезиологични регионални техники осигурява по-
добър контрол на следоперативната болка1. 

ТАП – блок (Transversus abdominis plane block) е регионал-
на абдоминална техника, при която се блокират соматичните 
нерви (Th7-Th11), инервиращи предна коремна стена чрез по-
ставяне на локален анестетик в ТАП – равнината. ТАП – рав-
нината е неврофасциалното пространство между вътрешен кос 
коремен мускул и трансверзален коремен мускул. Следопе-
ративната аналгетична полезност от ТАП – блокът е описана 

при различни хирургични интервенции, ангажиращи предна 
коремна стена 2-10.

Повечето научни изследвания потвърждават че ТАП – бло-
кът осигурява добра следоперативна аналгезия, но малък е 
броя на проучвания при които се оценява неговата аналгетична 
интраоперативна ефективност. Въз основа на тези наблюдения, 
в нашето проучване оценяваме интраоперативната ефикасност 
от двустранен ТАП – блок при пациенти подложени на лапаро-
скопска двустранна ингвинална херниопластика.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДИ
Проучването се състои от 60 пациенти (мъже), на които по 

време на преданестезиологичната консултация подробно им е 
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обяснена манипулацията и са подписали информирано съгла-
сие. Пациентите са разделени в две групи. Група I, контролна 
група (n = 30) са пациенти с приложена обща анестезия и група 
II, експериментална група, (n = 30) са пациенти с обща анес-
тезия и ТАП-блок. Критериите за изключване от проучването 
включват: възраст под 18 години, ASA клас III-IV, алергия към 
локална анестезия, нарушения на коагулацията и пациенти с 
индекс на телесна маса (ИТМ) > 35 kg/m2. Лапароскопската 
херниопластика е извършена от един и същ хирургичен екип.

Стандартизирана обща интубационна анестезия е прило-
жена при всички пациенти. Премедикацията е извършена 40 
минути преди операция с midazolam в доза от 0,05 mg/kg през 
устата. След постъпване на пациента в операционната зала е 
поставен венозен източник. Уводът, при всичките пациенти, е 
извършен с: Propofol-Lipuro 1%, в доза от 2 mg/kg; fentanyl в 
доза 50 µg и мускулен релаксант – Lysthenon 1%, в доза 1 mg/
kg. За поддържане на анестезия и в двете групи е използван 
инхалационен анестетик Sevofluran 2%, Tracrium и болус дози 
с Fentanyl при необходимост. Пред- и интра-оперативния во-
ден дефицит беше коригиран с колоидни и кристалоидни во-
дно-солеви разтвори. При пациентите от група II, след увода 
в анестезия  се извърши ТАП – блокът чрез страничен достъп, 
двустранно, под ултразвуков контрол. Използван е портативен 
ехографски апарат модел Sonoscape S2 с линеарен трансдюсер 
5-11 MHz. След визуализиране на трите коремни мускули (вън-
шен и вътрешен кос коремен мускул и трансверзален коремен 
мускул), и перитонеум, се въвежда 22G игла (Stimuplex D Plus 
22G × 80 mm). С достигането на иглата в ТАП – равнината 
(нервно-фасциалната повърхност на m. transversus abdominis) 
и след отрицателна аспирация се инфилтрира двустранно по 20 
мл 0,375 % ropivacaine. 

Интраоперативния мониторинг при всички пациенти 
включваше: сърдечна честота, неинвазивно кървно налягане, 
постоянна електрокардиограма, пулсоксиметрия (SpO2), кап-
нография и биспектрален индекс (БИС-индекс). Наблюдавани 
са симптоми за неадекватна аналгезия, тахикардия (сърдечна 
честота над 80 уд/мин), хипертензия (>20% от основното кръв-
но налягане), изпотяване и сълзене. 

Пациентите от двете групи са екстубирани след възстано-
вяване на адекватно спонтанно двустранно дишане и изпълне-
ние на задавани команди. След екстубиране и при премества-
не на пациента от операционната маса на болничното легло е 
оценена степента на болката чрез вербална скала, ВС (0-няма, 
1-слаба, 2-средна, 3-силна и 4 – нетърпима). Следоперативна-
та болка е оценена и на втори следоперативен час (СОЧ), при 
покой и кашляне, чрез визуално – аналогова скала, ВАС (0: без 
болка, 10: нетърпима болка).

Статистически анализ 
Получените данни са представени като средна стойност 

± стандартно отклонение (Мean±SD). Статистическата обра-
ботка и корелационен анализ на получените експериментални 
данни са направени с Microsoft Excel, ver. 2016. За определяне 
на статистическа достоверност е изпозван Student’s t-test. Ста-
тистическа достоверност се дефинира при p<0.05 (ниво на зна-
чимост α > 95%). 

РЕЗУЛТАТИ
В проучването са включени шестдесет пациенти. Не се 

откриват статистически значими разлики при резултатите от 
демографските характеристики на пациентите от двете групи, 
обобщени в таблица 1. 

Таблица 1. Демографски характеристики, (Mean ± SD)
Демографски данни Група I Група II P*
Години 36 ± 10 37 ± 9 0,56

ИТМ 27,60 ± 2,97 26,07 ± 2,58 0,04

ASA I 70 % 66,67 %
0,79

ASA II 30 % 33,33 %

Сърдечна честота** 69,57 ± 8,72 72,97 ± 6,96 0,10

SBP** 119,33 ± 13,47 120,30 ± 7,82 0,74

DBP** 73,40 ± 13,05 74,40 ± 9,89 0,74

MBP** 88,71 ± 12,68 89,70 ± 8,57 0,75

Продължителност на 
операция 127,66 ± 10,72 126,66 ± 8,84 0,69

ИТМ- индекс на телесна маса; ASA – (American Society of 
Anesthesiologist classification); SBP/DBP/MBP – систолно/
диастолно/средно кръвно налягане; * Стойност на параметъра 
на значимост P; **Хемодинамични показатели измерени преди 
операция

 Резултатите са сходни между двете групи по отношение на  
използваното количество венозен анестетик (propofol) и мус-
кулни релаксанти (lyshtenon, tracrium), представени в таблица 
2. 

Според резултатите представени в таблица 2, по-високи 
дози на опиоидния аналгетик (fentanyl) са използвани при па-
циентите от контролната група (190 µg ± 30,51) в сравнение с 
тези от експерименталната група (98,33 µg ± 24,51).

Таблица 2. Консумация на венозен анестетик, мускулни 
релаксанти и опиоиден аналгетик. (Mean ± SD)

Медикамент Група I Група II P*

Propofol 221 ± 
18,64

213,33 ± 
24,54 0,18

Lysthenon 93 ± 10,22 90,33 ± 11,59 0,35

Tracrium 140,67 ± 
29,06

138,67 ± 
28,01 0,79

Fentanyl

  При увод 50 50

  При кожен разрез 46,67 ± 
12,69 26,07 ± 2,58 0,23

  По време на операция 93 ± 24,27 6,67 ± 17,29 p<0,05

Общо количество 190 ± 
30,51 98,33 ± 24,51 P<0,05

* Стойност на параметъра на значимост P

От анализа на резултатите за интраоперативните хемо-ди-
намични показатели се установява, че по-високи средни стой-
ности на сърдечната честота и кръвното налягане има при двете 
групи на кожен разрез. При пациентите от група I (контролна 
група) на: 30-та, 60-та, 90-та минута и след екстубация има зна-
чително по-висока средна сърдечна честота, в сравнение с гру-
па II (експериментална група), (P30’,60’,90‘ < 0,05; PследЕ=4,6,10-8). В 
посочените времеви интервали се отчитат сигнификантно по-
високи стойности на кръвното налягане при контролната група 
за разлика от експерименталната 
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Таблица 3. Оценка на следоперативната болка , (Mean ± SD)

Времеви период Група I Група II P*

След екстубиране 0,63 ± 0,67 0,23 ± 0,43 p<0,05

При преместване 1,53 ± 0,94 0,46 ± 0,57 p<0,05

2 СОЧ

    При покой 2,9 ± 1,40 1,07 ± 1,15 p<0,05

    При кашляне 4,83 ± 1,10 1,1 ± 1,15 p<0,05

* Стойност на параметъра на значимост P

група. Във останалите времеви интервали не се установя-
ват съществени разлики. Статистически значими отклонения 
при пулсоксиметрията, капнографията и БИС-индекса също не 
се откриват. Интраоперативните хемодинамични показатели са 
представени на фигура 1, 2 и 3.

Степента на следоперативната болка е оценена чрез вербал-
на скала и визуално – аналогова скала, в три различни времеви 
периоди, както е описано в материали и методи. Резултатите са 
представени в таблица 3 и графично на фигура 4. Те показват 
че има значително по-нисък интензитет  на болката, във всич-
ки изследвани периоди, при пациентите от експерименталната 
група в сравнение с контролната група.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Основния извод на нашето проучване е че ултразвуково 

навигирания двустранен периферен блок в TAП – равнината 
(ТАП – блок), извършен със страничен достъп, осигурява ефек-
тивно интраоперативно обезболяване при пациенти подложе-
ни на двустранна ингвинална херниопластика. Той сигнифи-
кантно намалява интраоперативната консумация на опиоидни 
аналгетици и е подходящ адювантен анестезиологичен метод.  
Ограничението на нашето проучване е свързано с трудности-
те за правилна оценка на интраоперативната болка. Въпреки 
контрола на дълбочината на анестезията с BIS мониторинг, 
осигуряването на адекватна мускулна релаксация и корекция 
на водния баланс индиректното оценяване на аналгезия чрез 
хемодинамични показатели има своите недостатъци.
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Резюме: Статията представлява обзор на усложненията, 
свързани с провеждане на ендоскопска ретроградна холан-
гиопанкреатография (ЕРХПГ). Представени са и са сравнени 
широкомащабни проучвания. Интервенцията се ивършва под 
обща венозна анестезия, най-често без интубация. Основни ус-
ложнения свързани с анестезията са: десатурация, промени в 
хемодинамиката. Препоръчва се мониториране на дълбочина 
на анестезия. Основни усложнения от гастроентерологична 
страна са панкреатит, кървене, перфорация и холангит. Те пред-
ставляват една константна величина, която налага вземането на 
конкретни мерки за профилактика и превенция. Познаването 
на основните рискове за възникването на усложнения след ЕР-
ХПГ и справянето с тях, ще спомогнат на всеки ендоскопист 
да сведат честотата им до приемливият константен минимум.

Ключови думи: ендоскопска ретроградна холангиопан-
креатография, венозна анестезия, усложнения, дълбочина на 
анестезия, панкреатит, кървене, перфорация, холангит.

Abstract: This rewiew article is focused on the complications 
of the endoscopic retrograde cholangiopancreatography. Published 
RCT are compared and discussed. The intervention is usually 
performed under general intravenous anesthesia without intubation. 
Most common complications related to the anesthesia are: 
desaturation, hemodynamic changes. Deep of anesthesia monitoring 
is recommended. Main complications related to endoscopic 
retrograde cholangiopancreatography (ERCP) procedure are 
pancreatitis, bleeding, perforation and cholangitis. They are 
constant value depending on proceure volume and knowing the 
most common complications and profilactic and tactics to deal 
with them will help every endoscopist to lower them to the bare 
acceptable minimum.

Key words: endoscopic retrograde cholangiopancreatography, 
intravenous anesthesia, complications, deep of anesthesia, 
pncreatitis, cholangitis, perforation, bleeding.

Въведение: 
Ендоскопската ретроградна холангиопанкреатография е из-

вършена за първи път през 1968г. (1). Оттогава до наши дни ме-
тодиката придобива голяма популярност за диагностика и ле-
чение на множество заболявания на хепатобилиарната система 
и панкреаса. Тя също намира своето място при миниинвазив-
ното лечение на постоперативни компликации. (2)  Развитието 
на съвременната ендоскопия и образна диагностика спомага за 
усъвършенстването на методики като магнитно резонансната 
(МРЦП) холангиография и ехо-ендоскопията. Вземайки под 
внимание развитието на тези техники и значително по-ниския 
риск за развитие на усложнения при тях, който е дори прак-
тически нулев при МРЦП, поради неинвазивният характер на 
методиката е задължително ендоскопистът да познава добре 
различните методики и честотата на усложненията, за да може 
да избере най-подходящата при всеки индивидуален пациент. 
Множеството проучвания които са направени с тази цел спома-
гат за запознаването с усложненията при ЕРХПГ.  Резултатите 
публикувани в литературата са разнородни поради различията 
в дизайна на всяко проучване, кохортата от пациенти и дефини-

циите на понятието усложнение. Четирите основни усложне-
ния на процедурата са ятрогенен панкреатит, хеморагия,  пер-
форация и инфекция (холангит, холецистит). На таблица едно 
е показана консенсусната дефиниция за степен на тежест на 
усложненията след ЕРХПГ и критериите, по които се определя. 
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 Таблица 1 Дефиниция на усложненията и тежест 
Freeman et al. 

ЛЕКИ УМЕРЕНИ ТЕЖКИ

ПАНКРЕАТИТ

Клинично изявен 
панкреатит, ниво 
на панкреасните 
ензими 3 пъти над 
нормата измерено 
24 часа след 
манипулацията, 
удължена 
хоспитализация 
1-3 дни

Удължена 
болничен 
престой 10-
14 дни

Удължен 
болничен 
престой 
повече от 
10 дни, 
формиране на 
псевдокисти,  
ендоскопски 
дренаж или 
хирургична 
интервенция

ХЕМОРАГИЯ

Клинично 
значимо кървене, 
не само видимо 
ендоскопски 
със спад на 
хемоглобина 
по малко то 3 
единици

Трансфузия 
на четири 
или по 
малко сака 
кръв, без 
хирургична 
и 

Трансфузия 
на четири 
или повече 
сака кръв 
ангиографска 
или 
хирургична 
интервенция

    ЕРХПГ е интервенция, която се извършва под обща анес-
тезия. Това от своя страна е свързано с усложнения от страна 
на самата анестезия. Изисква се стриктен мониторинг, избор на 
подходяща анестетична техника и медикаменти.

Материали и методи:
В настоящото изложение са разгледани, обобщени и срав-

нени данни от широкомащабни проучвания, относно усложне-
нията свързани с ЕРХПГ-произтичаши от интервенцията и от 
анестезията.

1. Предоперативна подготовка, анестезия при ЕРХПГ и ус-
ложненията свързани с нея. 

Ендоскопската ретроградна холангиопанкреатография е 
манипулация изискваща определена обучителна крива и ен-
доскопски опит. Процедурата се смята за една от най- слож-
ните в съвременната ендоскопия, затова извършването и под 
обща анестезия е силно препоръчително. 

Пациентите, подложени на ЕРПХГ в повечето случаи са с 
придружаващи заболявания. Не-рядко конвенционалната хи-
рургия при тези пациенти е свързана с живото-застрашаващи 
рискове. 

Пациентите се оценяват предоперативно по ASA класифи-
кацията, провежда се стандартна преданестезиологична кон-
султация. Оценяват се придружаващите заболявания и обичай-
ната медикаментозна терапия.

Изисква се последният прием на храна да е 6-8ч, а на теч-
ности 2-4ч. преди процедурата (при пациентите със захарен 
диабет и забвено изпразване на стомаха посочените интервали 
са удължени).

Поради сложността на процедурата и уведеният контин-
гент пациенти, изборът на подходяща анестетична техника е 
предизвикателство. Най-често използвана е седацията.

Според преценката на анестезиолога се предписва ранна и 
късна премедикация: например:Atarax 50mg p.o., Hydroxyzine 
1mg/kg, Midazolam 5-10mg/p.o., 1-2mg i.v.

Анестезията и аналгезията са важни елементи за реализи-
рането на интервенционалните ендоскопски процедури. Те ре-
дуцират болката, дискомфорта и стреса при пациентите и оси-
гуряват по-добър толеранс, комфорт за пациента и успеваемост 
на процедурата при понижена смъртност (3). Приложими са 
анестетични техники вариращи от седация до обща анестезия. 
Най-широко възприета в световен мащаб е дълбоката седация, 
осъществена от анестезиолог, без интубация.

Повечето публикации посочват седацията като най-практи-

кувана техника (4). Propofol е медикамент на избор (3). Осигу-
рява бързо начало на анестезия, комфорт и интраоперативна 
амнезия (3). Няколко метода на седация се използват в прак-
тиката. Най-често прилагани са: инжектиране на интермитент-
ни болус дози(5), продължителна перфузия на Propofol, таргет 
контролирана инфузия (ТКИ) (6). При всички техники се по-
дава масково/назално кислород. Друга предложена техника е 
обща интубационна анестезия.

По-долу са посочени примерни схеми за седация при ЕР-
ХПГ:

•	 Интермитентни болус дози: Fentanyl 1mcg/kg едно-
кратно, последвани от Propofol 2.5mg/kg първоначална болус 
доза. След което Propofol 0.5 mg/kg всеки 10 минути
•	 Продължителна перфузия: Fentanyl 1mcg/kg едно-

кратно, Propofol 1mg/kg перфузия
•	 ТКИ: Propofol (10mg/ml) по модела на Schnider, на-

чална таргетна доза 0.5ng/ml. Remifentanil (50mcg/ml) по мо-
дела на Minto, с начана таргетна доза 0.75 ng/ml. Поддържа-
нето на анестезията е със същите медикаменти според ТКИ 
модела (6).
•	 Обща интубационна анестезия: увод с Fentanyl 

1-2mcg/kg болус и Propofol 1.5-2.mg/kg, мускулна релакса-
ция с Cisatracrium 0.15mg/kg, поддържане на анестезия със 
Sevoflurane 1-1.5% и смес от N2O и кислород 1:1.

Мониторира се: ЕКГ, неинвазивно артериано налягане, 
кислородна сатурация

При всички техники се цели вариация на средното артери-
ално налягане (САН) и сърдечната честота до 30% от изходната 
стойност.

Хипо- и хипертонията са едни от най-често срещаните ус-
ложниения по време на анестезия. Това налага мониториране 
на неинвазивно артериално налягане преди и след въвеждане в 
анестеия и на всеки 5 минути в последствие. ЕКГ се монито-
рира непрекъснато. При наличие на хипотония  (30% под из-
ходната стойност) измерването се извършва всяка минута до 
стабилизиране на САН. Хипотонията се третира с болус вли-
ване на водно-солеви разтвори и вазоконстриктори (Ephedrine 
3mg/kg).

 Хипертонията е друго често срещано усложнение (САН 
>30% от изходната стойност). Третира се със задълбочава-
не на седацията: Propofol болус 20mg и/или Fentanyl 25mcg, 
при ТКИ: увеличаване на таргентата концентрация с 0.1ng 
(Propofol и Fentanyl). Не се препоръчва рутинно приложение 
на антихипертензивни медикаменти.

Едно от най-опасните усложнения по време на анестезия за 
ЕРХПГ е десатурацията при пациентите. Десатурация се дефи-
нира като SpO2 < 95%. 

Редица фактори по време на ЕРХПГ допринасят за поява 
на десатурация: напреднала възраст, сърдечно-съдова и бело-
дробна патология, дълбока седация, продължителност на про-
цедурата и позиционирането на пациента (7). Десатурацията 
може да се дължи и на респираторна депресия или инхалиране. 
Понижението на сатурацията при пациенти с кардио-васку-
ларни заболявания от своя страна може да причини аритмии, 
миокарден инфаркт или кардиак арест, съответно повишена 
смъртност (8). 

При събуждане от анестезия, съответно екстубация се из-
ползват стандартните признаци за възстановяване на рефлекси 
и съзнание. Десатурация при пациентите се наблюдава при не-
добра оценка и липса на достатъчно време за наблюдение на 
пациента преди извеждане от залата.

ЕРХПГ е процедура, изискваща адекватна седация или 
обща анестезия. Задължително е дълбокото ниво на седация, 
за да се избегнат интраоперативни усложненения като пер-
форация на дуоденум. Твърде задълбочената седация от своя 
страна може да компроментира горните дихателни пътища и да 
причини десатурация.(8). Задължителна е готовността за оси-
гуряване на проходими дихателни пътища при необходимост 
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(назофарингеален, орофарингеален въздуховод, ларингеална 
маска, плато за интубация). 

Друго усложнение по време на анестезия за ЕРПХГ може 
да е будност/не-достатъчна седация по време на интервенци-
ята.

Препоръчителен е мониторингът на дълбочина на анесте-
зия (най-често с BIS-монитор) (9). Стандартните признаци за 
дълбочина на седация-хемодинамика, наличие на движения, 
гримасничене, широчина на зениците, симпатикусова реакция, 
не винаги са показателни за достатъчна дълбочина на седация. 
Фактори като детска и старческа възраст, лечение с бетабло-
кери, антихипертензива и редица други медикаменти правят 
необективни класическите признаци за дълбочина на анесте-
зия. Ето защо електроенцефалографски методи, преработени 
със сложни математически анализи до числов израз (BIS, ен-
тропия, евокирани потенциали) са по-адекватни методики за 
мониториране дълбочина на анестезия и седация. През послед-
ните десетилетия мониторирането на дълбочина на анестезия 
става стандарт в анестезиологичния мониторинг и предпазва 
от неудовлетвореност на пациентите след анестезия.

В повечето случаи ЕРПХГ е кратка, неусложнена процеду-
ра и най-подходяща 

Според повечето автори, общата анестезия по-рядко при-
лагана техника, най-вече във връзка с кратката продължител-
ност на ЕРПХГ (7). Общата интубационна анестезия изисква 
и нервно-мускулна релаксация, по-скъпа е и често е свързана 
постоперативен дискомфорт при пациентите.

Ретроспективно проучване (7) сравнява седация с обща 
анестезия при ЕРХПГ по отношение на сърдечно-съдовите и 
респираторни усложнения. Включени са 650 процедури: при 
367 е прилагана седация, а при 238-обща интубационна анесте-
зия. Установена е значимо по-висока честота на респираторни-
те усложнения при пациентите в групата «седация›-13 случай 
на десатурация, от които два са вентилирани с лицева маска и 
два са изисквали ендотрахеална интубация. В групата «обща 
анестезия» само при един пациент се е наложила по-продъл-
жителна механична вентилация. Използването на ларингеална 
маска се препоръчва от някои автори (10), но не изключва на-
пълно риска от инхалация, дисфония и дисфагия.

Таргет-контролираната анестезия (ТКА) е добра опция за 
съкращаване продължителността на анестезията (11). Осно-
вава се компютърен софтуерен модел, калкулиращ инфузион-
ната скорост според валидирани фармакокинетични модели 
(12). Скоростта на перфузия се определя от зададената плаз-
мена и мозъчна концентрация на медикамента, съобразно въз-
растта и килограмите. Подходящи медикаменти са Propofol, 
Remifentanil и Sufentanil. Необходимостта от по-висок клас 
перфузори с определен софтуер ограничава до известна сте-
пен популяризирането на техниката. ТКА, в сравнение с болус 
дози или продължителна инфузия на седатив осигурява ста-
билно ниво на анестезия, с поддържане на спонтанно дишане, 
хемодинамична стабилност и бързо събуждане (11). Това прави 
ТКА предпочитана анестезия при възрастни и увередени паци-
енти (12). 

В проучване, включващо 220 пациенти(13), подложени 
на седация за ендоскопски гастроинтестинални процедури се 
сравняват две анестетични техники: мануално и ТКА инжекти-
ране на Propofol и Аlfentanil. Получените резултати показват 
значимо по-бързо събуждане при ТКА групата, с по-малко епи-
зоди на хипотония и десатурация. Рискът от десатурация е 50% 
по-малък при ТКА групата. Важно е да се отбележи, че при 
приложението на опиоиден аналгетик (ако се налага), най-мал-
ка котракция на сфинктера на Оди предизвиква Remifentanil и 
това е опиоид на избор при ЕРХПГ(14).

ТКА има своите ограничения-основава се на предвидената, 
а не реалната концентрация на медикамента в плазмата и мо-
зъчната тъкан (15). За преодоляване на подобно ограничение се 
препоръчва мониториране на дълбочина на анестезия по време 

на инфузия с Propofol, например с BIS-монитор или ентропия 
могат да оптимизират перфузията спрямо спецификата на все-
ки пациент (15). Според някои проучвания (16) приложението 
на Propofol чрез ТКА тип «closed-loop”” и BIS мониторинг е 
оптимална техника.

2. Ятрогенен  панкреатит след ЕРХПГ 
2.1 Честота
Ятрогенният панкреатит е най-честото сериозно услож-

нение на ЕРХПГ. (17-21) Въпреки, че преходно повишаване 
на серумните панкреасни ензими се наблюдава в до 75% от 
случаите (8) такова преходно увеличение не означава задъл-
жително панкреатит. За да се дефинира по-точно понятието 
я панкреатит възникнал след ЕРХПГ са въведени следните 
критерии:

– Новопоявила се или влошила се вече съ-
ществуваща коремна болка.

– Удължен болничен престой, повече от 48ч.
– Серумна амилаза три пъти над нормата из-

мерена 24ч. след процедурата.
Използвайки тези или сходни критерии при направения 

мета-анализ на 21 проспективни проучвания се установява, 
че честотата на ятрогения панкреатит е осреднено около 3,5% 
(23), но варира в широк диапазон (1,6-15,7%), като това зави-
си най-вече от кохортата пациенти. (24)

2.1.2 Рискови фактори
Открити са множество рискови фактори, които доприна-

сят за развитието на ятрогенен панкреатит. Те се делят на две 
групи:  специфични за пациента като възраст, пол, история за 
прекаран панкреатит и такива свързани със самата процедура,  
като опит на ендоскописта пре-кът  (англ.) сфинктеротомия и 
др. Рисковите фактори които са проучени в големи мултива-
риативни анализи са публикувани в таблица 2.  

От литературните данни се установява, че рисковите фак-
тори могат да се потенцират помежду си. например Freeman 
et al (25) демонстрират как риска от панкреатит при пациент 
от женски пол, нормален билирубин и суспектна дисфункция 
на сфинктера на Оди е 18% сравнено с 1,1% при пациенти с 
нисък риск. Противоречиви са данните за риска от панкреа-
тит след ЕРХПГ при използване на пре-кът (англ.) сфинкте-
ротом. Също така има голямо количество проучвания даващи 
противоречиви резултати дали има

значение опитността на ендоскописта и времето за пре-
кът за честотата на усложнения. (17,18,19, 26-29) 

 

Рискови фактори за панкреатит след ЕРХПГ

Балонна дилатация на сфинктера

Анамнеза за прекаран панкреатит

Нормален билирубин

Контрастиране на панкреатичния канал

Панкреасна сфинктеротомия

Пре-кът сфинктеротомия

Подозирана дисфункция на сфинктера на ОДИ

Млада възраст

Таблица 2  Модифицирана таблица от Freeman 

Ендоскопска ретроградна холангиопанкреатография в ус-
ловията на подозирана дисфункция на сфинктера на Оди, води 
до увеличаване на риска от ятрогенен панкреатит до 20-25%, 
независимо дали е проведена манометрия преди манипулаци-
ята. (25) Когато е извършвана с катетри от аспирационен тип 
манометрията не повишава риска от развитие на панкреатит, 
което се потвърждава от мултивариативен анализ. (25,30)
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    Ендоскопската балонна дилатация на папилата е пред-
ложена като алтернатива на сфинктеротомията, въпреки това 
два мета-анализа показват статистически значимо повиша-
ване на риска за развитие на панкреатит при извършване на 
ендоскопска балонна дилатация сравнено със стандартна 
сфинктеротомия. (31)

2.1.3 Превенция на ятрогенния панкреатит
А) Избор на подходящи пациенти
    Избор на подходящи пациенти за манипулацията е от 

изключително значение за намаляване на честотата на пан-
креатита след ЕРХПГ. Трябва да бъдат взети под внимание 
други образни методики за диагностика на хепатобилиарната 
и панкреасна патология. Повечето от показателите показани 
в таблица 2 могат да се имат предвид при вземането на реше-
ние за извършване на ЕРХПГ. Обобщено трябва да се каже, 
че при наличие на множество рискови фактори и малка веро-
ятност са извършване на терапевтична манипулация е редно 
извършването на други мини  инвазивни или образни манипу-
лации с по-нисък риск. Магнитнорезонансната холангиогра-
фия и ехо-ендоскопията показват значително по-нисък риск 
за развитие на панкреатит, като имат сходна чувствителност 
и специфичност с ЕРХПГ за диагностика на хепато-билиарна 
и панкреатична патология. (32,33) ЕРХПГ се извършва при 
пациенти, при които има клинични индикации напр. холангит 
или при пациенти, при които е необходима терапевтична ин-
тервенция, потвърдена с други образни методики.

Б) Фармакологична профилактика 
    Мета-анализ показва, че ректалното пролижение на ди-

клофенак или инодметацин непосредствено преди или след 
манипулацията води до статистически значима редукция на 
панкреатита след ЕРХПГ. (34,35) При голяма част от проучва-
нията обаче са включени само високо рискови пациенти.  Дру-
ги проучвания при,  които се използват перорални нестероидни 
противовъзпалителни средства не показват същите резултати. 
(36) 

 Мета-анализи не показват съществена полза от използва-
нето на соматостатин, октреотид или контраст с нисък осмо-
ларитет, както и приложението на глюкокориткостероиди (37)

2.1.4. Лечение на пост-ЕРХПГ-панкреатит
    Както се отбеляза, не всички пациенти с болков синд-

ром и хиперамилаземия след ЕРХПГ развиват остър панкре-
атит, ето защо диагнозата може да остане неразпозната. Като 
последствия неразпознаването на тежката диагноза панкреа-
тит води до липса на агресивно заместване с течности, което 
е най-важно в ранните стадии на панкреатит. 

    Панкреатит след ЕРХПГ се лекува подобно на другите 
остри панкреатити. Често е трудно различаването на леката 
от тежката форма на заболяването през първите стадии. Сте-
пента на повишение на серумните амилаза и липаза не винаги 
съответсват с тежестта на заболяването. Скалите за оценка на 
остър панкреатит, като Ranson и Imrie изискват серия измер-
вания на лабораторни и физиологични параметри и до извест-
на степен са остарели. При остър панкреатит е задължително 
мониторирането на признаците за органна дисфункция. Дори 
и слабо изявен пост ЕРХПГ-панкреатит може в отделни слу-
чаи да прерастне в животозастрашаващ некротичен панкреа-
тит. Компютър-томографското изследване е от полза, най-ве-
че след 24-тия час (38).

Агресивно интензивно лечение се препоръчва при риско-
вите групи пациенти (възраст > 55г., BMI>30 kg/m2, придру-
жаващи заболявания, плеврални изливи, белодробни инфил-
трати)(39).

Хематокритът се счита за най-добрият лабораторен мар-
кер за проследяване на пациентите с остър панкреатит. Ро-
лята му е свързана с тежестта на заболяването, обвързана с 
хемоконцентрацията. При прогресиране на възпалителния 

процес в ранните стадии на заболяването се наблюдава екс-
травазация на богата на протеин интрацелуларна течност, с 
резултат хемоконцентрация. Намаленото перфузионно на-
лягане в панкреаса води до микроциркулаторни промени, с 
резултат панкреатични некрози. Хематокрит >47% или липса 
на спад на хематокрита след 24-тия час са силно суспектни за 
некротичен панкреатит (40). В сила е и обратното твърдение: 
поддържането на нормален хематокрит е превенция за пан-
креатичните некрози. Ранното и адекватно обемно замества-
не с цел хемодилуция е задължително. Острият панкреатит 
е свързан със значима вътресъдова загуба и инравенозните 
вливания трябва да са поне 200-300ml/час при титриране на 
хематокрита (41). Адекватният контрол на болката (препо-
ръчва се епидурално обезболяване с Ropivacaine+Sufentanil), 
третирането на инфекциите и внимание за нутрицията са ос-
новно опорни точки. Щателното им разглеждане няма да е 
обект на настоящия обзор.

В) Ендоскопски методи за превенция на панкреатита 
	 Стентиране на панкреасния канал

Множество проспективни проучвания показват ползата от 
временното стентиране на панкреасния канал с оглед нама-
ляване на честотата и тежестта на  панкреатита след ЕРХПГ. 
Стентирането е показано най-вече при високо рискови мани-
пулации като папилектомия, пре-кът папилотомия, ампулек-
томия, панкреатична сфинктеротомия, панкреатична бръш 
(англ.) цитология, трудна канюлация и манипулиране на пан-
креатичния канал с водачи. (42) От литературната справка се 
установи че в осем проучвания включващи 680 пациента чес-
тотата на панкреатита след ЕРХПГ е значително намалена след 
поставянето на стентове от 19% на 6% при контролите. (43). 
Анализ по отношение рентабилност показва, че поставянето 
на пластмасов стент, може да бъде финансово рентабилно . (44)

Фиг.1 Стент на панкреатичния канал
	Канюлиране с водач преди инжектиране на контраст

Мета-анализи разглеждащи използването на тази техника 
за канюлиране с водач преди инжектиране на контраст, показ-
ват по високия процент на успешна канюлация и по-ниския 
риск за развитие на панкреатит след ЕРХПГ. По този начин се 
избягва инжектиране на контраст в панкреатичния канал. (45). 
Въпреки това информацията и събраните данни от различни 
проучвания в литературата изказват противоречиви мнения 
дали канюлирането на жлъчния канал с водач не е независим 
рисков фактор за развитие на панкреатит. (46) 

	Настройване на силата на тока за рязане
Мета-анализ на четири проучвания разглеждащи функция 

на апарата „чисто рязане” срещу смесен тип рязане и коагула-
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ция не демонстрира статистически значима разлика за разви-
тието на панкреатит след ЕРХПГ. (47)

3. Хеморагия
    Повечето от случаите на кървене след ЕРХПГ са интралу-

менни, но са описани също така и интрадуктални с образуване 
на хематоми в хепара и интраабдоминално. (48). Почти винаги 
хеморагията е усложнение, резултат от папилосфинктеротомия 
и по-рядко от диагностично ЕРХПГ. От направената литератур-
на справка се установи, че честотата на кървене след ЕРХПГ 
според различни мета-анализи се движи в диапазона 1,3% 
, като повече от 70% от хеморагиите се класифицират  като 
умерени.(Таблица 1) Както всички хеморагии  възникнали при 
ендоскопски интервенции на  гастроинтестиналния тракт, те 
също се делят на остри възникнали по време на манипулацията 
и късни до две седмици след манипулацията. Рискът от тежко 
кървене дефиниращ се като нужда от кръвопреливане на пове-
че от пет сака кръв, хирургична или ангиографска интервенция 
се изчислява на 1 на 1000 сфинктеротомии. (49)

Сфинктеротомията сама по себе си е рисков фактор за раз-
витие на хеморагия, но мултивариативните анализи показват, 
че и колагулопатията, използването на антикоагуланти 72ч. 
преди манипулацията, пре-кът сфинктеротомията, острия хо-
лангит и малкият брой извършени от ендоскописта изслед-
вания също са сериозни рискови фактори. (17,18,20) Някои 
автори смятат, че възникналото по време на манипулацията 
кървене е предиктор за късно кървене, също така се смята, че 
нито големината на сфинктеротомията нито приемането на ас-
пирин преди процедурата са съществени рискови фактори за 
кървене. Голямо мултицентрично проучване обхващащо 4561 
пациента, на които е извършено ЕРХПГ показва, че риска от 
хеморагия се покачва при наличие на някои от следните пока-
затели- пациенти на хемодиализа, видимо кървене по време на 
процедурата, високи нива на серумния билирубин и използва-
нето на pure-cut (англ. функция рязане без коагулация)  функ-
ция при резекция. (23) 

Ендоскопския подход при   кървене не се различава съ-
ществено от гореописаните  техники и устройства за ендоскоп-
ска хемостаза.

4. Перфорация 
Честотата на перфорацията след извършване на ендоскоп-

ска ретроградна холангиопанкреатография варира в диапазона 
0,1-0,6% (17,18,20, 50)

Различават се три основни вида перфорации които биват 
съответно:

	Перфорация резултат от канюлиране  с водач
	Перфорация резултат от сфинктеротомия
	Перфорация в зона отдалечена от папилата (50)

Като най-сигурни рискови фактори за възникване на пер-
форация се оприличават малигнена стеноза на жлъчното дърво 
и резекция с пре-кът нож. (23) Справянето с всяка една пер-
форация зависи от много фактори, като вида и локализацията, 
клиничният статус на пациента и рентгенографската находка. 
От изключително значение за терапевтичния подход е ранното 
диагностициране на перфорацията и агресивни мерки за кон-
сервативното справяне с перфорацията включващи назобили-
арен дренаж, назогастрична сонда за декомпресия на  ГИТ и 
широкоспектърни антибиотици.  Ако перфорацията е диагно-
стицирана рано и са взети гореописаните терапевтични мер-
ки вероятността пациента да избегне оперативна интервенция 
достига 86% (51).  Не на последно място перфорациите трябва 
винаги да се разглеждат от мултидисциплинарен екип състо-
ящ се от гастроентеролог, хирург, рентгенолог и анестезиолог. 
В таблица 3 се представя литературната справка от клинични 
проучвания за перфорации от 1999г насам.

АВТОР Брои 
случай

Ретро-
перитонеални
перфорации
Опериран/
починал

Перито-
неални
перфорации
Опериран
/починал

Брой
oпери-
рани
  (%)

Смърт-
  ност
   (%)

Почи-
нали
от 
сепсис

Ercan et 
al. 7 24 6 (6/0) 18 (18/9) 24 (100)  9 (37,5) 6

Morgan et 
al. 11 24 12 (0/0) 12 (10/1) 10 (41,6) 1 (7,1) 1

Fatima et 
al. 17 75 41 (0/0) 34 (22/5) 22 (29,3) 5 (6,7) 5
Assalia et 
al. 18 22 20 (2/1) 2 (2/0) 4 (18,2) 1 (4,5) 1

Wu et al. 19 28 25 (5/2) 3 (3/2) 10 (35,7) 4 (14,3) 4

Thomas et 
al. 20 40 36 (4/1) 4 (4/1) 8 (20) 2 (5) 2

Total 213 140 (17/4) 73 (59/18) 78 (36,7) 22 (10,3) 19

От направената обобщена таблица се вижда, че общият 
брой перфорации от тези проучвания е 213, от тях прави впе-
чатление, че повечето ретроперитонеални перфорации са ле-
кувани консервативно, като при  само 17 от 140 случая е пред-
приета хирургична интервенция или 12% , като смъртността 
е 2,86%. При наличие на перитонеална перфорация резулта-
тите не се толкова обнадеждаващи от общо 73 перитонеални 
перфорации при  59  е предприето оперативно лечение или в 
80,8% , като 18 са починали въпреки оперативната интервен-
ция. Общия брои на хирургични интервенции е 78, като те 
са основно за сметка на перитонеалните перфорации, смърт-
ността е 10,3% от 216 души или 22, като по-голямата част от 
починалите пациенти са били с перитонеална перфорация и 
развитие на сепсис. 

 
5. Инфекции

5.1 Холангит
Честотата на постоперативния холангит е около  1%  

(17,18,20). Рискови фактори за развитие на това усложне-
ние са комбинирани перкутанни и ендоскопски процедури 
(Rendezvous метод), стентиране при малигнени стенози, на-
личие на иктер, първичен склерозиращ холангит и непълен 
дренаж на жлъчното дърво след контрастиране. (17)  В слу-
чаите на хиларни малигнени стриктури (Тумор на Клатскин) 
е уместно да се избягва контрастирането на всички интрахе-
патални сегменти и да се дренират всички сегменти, които са 
контрастирани, за да се намали максимално риска от развитие 
на холангит. (52) 

5.2 Холецистит
   Холецистит като усложнение след извършване на ЕРХПГ 

се среща в 0,2 до 0,5 % от случаите (5,6) Рискът за развитие на 
усложнението се свързва с наличието на конкременти в луме-
на, както и изпълването му с контраст по време на изследване-
то. (17) Също така е доказано повишаване на  риска за разви-
тие на холецистит при поставяне на саморазширяващи протези 
особено ако стента е от покрит тип и запушва отвора на дуктус 
цистикус.  (53,54)

    Превенцията и/или редуцирането на рисковете от ин-
фекциозни усложнения включват преценка за антибиотична 
профилатика, минимизиране или избягване на инжектиране на 
контраст. Антибиотична профилактика се препоръчва при па-
циенти с жълтеница и предполагаема механична обструкция, 
както и при пациентите със склерозиращ холангит, панкреасни 
псевдокисти, имунокомпроментирани. (55).

    В публикуван тип Cochrane обзор се  представя заклю-
чението, че рутинната антибиотична профилактика намалява 
бактериемията и е превенция на холангита. Все пак при паци-
енти, подложени на ЕРХПГ и липса на усложнения не е задъл-
жителна антибиотичната профилактика. (56).
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    Като цяло не е необходимо да се дава антибиотична те-
рапия след интервенцията, когато ендоскопистът е сигурен че 
билиарната ситема е дренирана. Изключение са пациентите 
със склерозиращ холангит и пост-трансплантационни били-
арни стриктури (57).   Честа практика е при горепосочениет 
пациенти да се продължи с перорална антибиотична терапия 
3-5 дни след процедурата. Антибиотиците трябва да покриват 
ентералните грам-негативни бактерии. С доказана ефектив-
ност са цефалоспорини, аминогликозиди и флуорохинолони. 
Не е утвърден идеален антибиотик за билиарен сепсис, ци-
профлоксацин и другите флуорохинолони са ефективни срещу 
повечето причинители и са лесни за приложение с минимални 
странични ефекти. В проучване със 77 пациенти, подложени на 
терапевтично ЕРХПГ по повод обструкция на билиарната сис-
тема, лекувани с ципрофлоксацин, се установява, че нито един 
от пациентита не  развива холангит след интервенцията. (58).

6. Ендоскопско стентиране и усложненията свързани с 
него

    Патологията, която може да причини механична обструк-
ция на жлъчното дърво е разнообразна като причина могат да 
бъдат както бенигнени така и малигнени заболявания. Бенигне-
ните заболявания най-често са резултат от оперативни интер-
венции, като се развива доброкачествена стриктура на напра-
вената анастомоза. Злокачествените заболявания причиняващи 
механична обструкция са разнообразни като на първо място по 
честота е карцинома на главата на панкреаса и някои други ма-
лигнени заболявания като холангиоцелуларния карцином, кар-
цинома на жл. мехур, карцинома на папила фатери, ампуларни-
те карциноми. Механична обструкция могат да предизвикат и 
метастатични лезии от тумори с различна локализация, както 
и метастатични лимфни възли. Ако тези пациенти се преценят 
като иноперабилни на базата на съответните консенсусни кри-
терии за всяко едно заболяване, те попадат в кохортата пали-
ативно болни и възможността за декомпресия на жл. дърво е 
ендоскопско поставяне на различни видове стентове съобразе-
ни с общото състояние, образната находка и финансовата рен-
табилност при всеки един пациент.

    Двата основни вида стентове, които се поставят за де-
компресия на жлъчното дърво са т.нар пластмасови стентове, 
които са направени от полиетилен, полиуретан или тефлон и 
метални стентове изработени от стомана или вариации на бла-
городни метали като никел, титан, платина. Стентовете са с 
разнообразни размери и диаметър . Най-големият диаметър на 
пластмасовите стентове е 11,5Fr (3фр=1мм) , което обяснява и 
по-бързото им запушване. Според различни проучвания сред-
ното време за което се запушват тези стентове е между 2–4ме-
сеца (59) 

    Металните стентове са по-скъпи ценово, но предлагат по-
дълго време до евентуалното запушване. Те също са с различен 
диаметър, като най-често срещаният размер е 10мм. Могат да 
бъдат непокрити и покрити и с различна форма дължина и еле-
менти на структурата, която ги изгражда.

6.1 Метални срещу пластмасови стентове при малиг-
нени заболявания

Металните и пластмасовите стентове са сравнявани в раз-
лични проучвания.

В едно от проучванията включващо 47 пациента с карци-
ном на главата на панкреаса металните стентове са показали 
по-дълго време до запушване сравнено с пластмасовите  8,2 
срещу 3,5 месеца за пластмасовите (60)

Проспективно проучване във Франция включващо 97 па-
циента с малигнена стеноза на жлъчните пътища показва, че 
пластмасовите протези са рентабилни при очаквана преживя-
емост до  6 месеца, докато металните стентове са финансово 
рентабилни при очаквана преживяемост над 6м. (61)

Щатското мултицентрично проучване за саморазширяващи 
се метални протези Wallstent срещу пластмасови протези за 
палиация на малигнена обструкция съобщава, че ранна оклу-

зия на пластмасовите  стентове е настъпила в 30% от случаите 
и 0% при групата с метални стентове, оклузията от слъдж и 
миграцията на стентовете е съответно 28% за пластмасовите 
стентове и 6% за металните стентове. Направените изводи от 
проучването ясно показват, че усложненията са по-малко в 
групата с поставени  саморазширяващи се протези сравнено с 
пластмасовите. Металните протези не удължават дългосрочна-
та преживяемост и са финансово рентабилни поради намале-
ния брои болнични хоспитализации, който е неизбежен поради 
по-честото запушване на пластмасовите протези и нуждата за 
тяхната подмяна. (62)

Проучване от Амстердам, което отново сравнява пластма-
совите с метални протези при малигнени заболявания съобща-
ва за по ниска честота на запушване при металните стентове 
33 срещу 54% за пластмасовите, по-дълго време до запушване 
273 дни срещу 126 за пластмасовите и 28% редукция на ЕРХПГ 
манипулациите за пациент. (63)

6.2 Усложнения пряко свързани с ендоскопското стенти-
ране 

Усложненията свързани с ендоскопското стентиране  се 
делят на ранни и късни.

А) Ранни усложнения
Ранните усложнения се докладват в 4,9% от 638 пациента 

включени в рандомизирани клинични проучвания. Тези про-
учвания сравняват различни модели стентове за ендоскопски 
дренаж при палиативна декомпресия на жл. дърво.  (64-66) 
усложненията са разпределени както следва: (67)

– Билиарна инфекция 35%- фатална в 8-20% 
от случаите препоръчва тотален билиарен дренаж на 
контрастираните сегменти на жл. дърво, ако цялостен 
билиарен дренаж не е постигнат се препоръчва антибио-
тична профилактика. (68)

– Панкреатит 29%- обикновено леки форми, 
препоръчват се стандартните мерки за профилактика оп-
исани в главата панкреатит след ЕРХПГ (69)

– Кървене 23%- както се описа в главата за хе-
морагии, кървенето е резултат от папилотомията, не от 
самото стентиране, препоръчват се стандартните мерки 
за профилактика описани в съответната глава. (70-71)

– Перфорация 6%
– Миграция 3%
– Бъбречна недостатъчност 3% 

Б) Късни усложнения
Късните усложнения са съставени най-вече от дисфунк-

ция на стента, което се среща много по-често при пластма-
совите стентове сравнено със СЕМС, много по-рядко се на-
блюдава холецистит, дуоденална перфорация и кървяща язва.

– Дисфункция на стента- Приблизително 5% от пласт-
масовите стентове и частично покритите саморазширяващи се 
протези (СЕМС) мигрират, като този процент нараства до 20% 
за покритите СЕМС и 1% за непокритите СЕМС. След дис-
тална миграция на пластмасовите стентове те обикновенно се 
елиминират спонтанно въпреки, че може да възникне перфора-
ция на дуоденума. Покритите СЕМС по-рядко се елиминират 
спонтанно, само двама от тридесетишест пациента в едно про-
учване. (238 50)

– Оклузия на стента- оклузията на пластмасовите  стен-
тове се причинява от слъдж, докато оклузията при металните 
стентове е по друг механизъм чрез прорастване на тумурната 
тъкан през оплетката или над и под протезата. В едно проуч-
ване пластмасовите стентове показват средно време за запуш-
ване между 62-165 дни. Тези стентове могат да се сменят на 
определени интервали, когато настъпи дисфункция на стента. 
(239 51) Ситуацията с СЕМС е малко по-различна поради не-
възможността за изваждането им след поставяне. Пет ретрос-
пективни проучвания разглеждат групи пациенти при, които 
се е получило запушване на СЕМС, общият им брой е 216 па-
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циента. Общото заключение от тях, е че покритите СЕМС са 
по-дълготрайни относно запушване сравнено с непокритите, и 
че варианта при дисфункция на стента е поставяне на втори 
саморазширяващ се стент в наличния запушен такъв.

– Холецистит като последица от поставянето на стен-
тове

Основните рискови фактори за развитие на холецистит 
след поставянето на СЕМС  стентове е включването в мали-
гнения процес на дуктус цистикус и наличие на конкременти 
в жл.мехур. Рискът за развитие на холецистит след поставя-
не на СЕМС е внимателно разгледан в световната литература, 
поради факта, че честотата му стига до 10% според различни 
автори (72)

Две ретроспективни проучвания показват, че двата основни 
рискови фактора за развитие на холецистит след поставяне на 
СЕМС е ангажирането на д. цистикус от малигнения процес и 
наличие на  конкременти в жл. мехур. Тези проучвания не по-
казват повишаване на риска в зависимост вида на използвания 
стент (покрит или непокрит) (54)  В подкрепа на тази теза са и 
две клинични проучвания, които сравняват поставянето на по-
крити и непокрити стентове при 529 пациента и не установяват 
статистически значима разлика в развитието на остър холецис-
тит при двете групи. 

Таблица 4 Честота на усложненията при СЕМС (Dumonceau 
J-M et al ЕСГЕ)

Усложнения
Пластмасови
Стентове
(825)

Непокрити
СЕМС
(724)

Полу-
покрити
СЕМС
(1107)

Покрити
СЕМС
(81)

Дисфункция 41% 27% 20% 20%

миграция 6% 1% 7% 17%

запушване 33% 4% 6% 7%

прорастване _ 18% 7% Не е
докладвано

Прорастване
Над/под _ 7% 5% Не е

докладвано

Холецистит <0,5% 1% 4% –

Обобщената таблица показва, че дисфункцията на стента 
е най-често срещана при пластмасовите стентове като достига 
41%, като основната причина е запушване в 33%, риска за раз-
витие на холецистит е нисък под 0,5% сравнено с полупокрити-
те протези при които риска за развитие на холецистит се качва 
на 4%. При проучването, което разглежда пациентите с поста-
вени СЕМС, не е било възможно да се събере точна информа-
ция за развитието на холецистит поради факта, че по времето 
на поставяне на стента повечето пациенти са били с отстранен 
жл. мехур или с наложен пластмасов стент в д. цистикус. Дис-
функцията е най-често срещана при непокритите саморазши-
ряващи се протези, като тя достига 27% Очаквано честотата 
на прорастване е най-висока при непокритите стентове 18% 
сравнено с полупокритите 7%, при непокритите не е докладва-
но прорастване т.е 0%. При прорастването над и под протезата 
отново непокритите саморазширяващи се протези водят класа-
цията със 7% срещу 5% за полупокритите и 0% за непокритите.  
При миграцията водят покритите саморазширяващи се протези 
с 17%, следвани от полупокритите с 7% , пластмасовите с 6% 
и непокритите при които миграцията е само 1%. Това може да 
се обясни с „вкопаването” на непокритите протези в тъканта и 
много малката вероятност за миграция.

7. Заключение
Ендоскопската ретроградна холангиопанкреатография бе-

лежи изключително развитие през последните десетилетия. 
Въпреки изместването на фокуса на методиката от диагностич-

на към терапевтична свързаните с нея усложнения все още са 
константна величина. 

Основни усложнения по време на анестезия за ЕРХПГ 
включват десатурация, вариации на хемодинамиката с хипо-
или хипертония или не-адекватна дълбочина на анестезия.

Дълбоката седация без интубация е най-широкопрактику-
вана анестетична техника, интубация се налага по изключение. 
Propofol е медикамент на избор. 

При необходимост от обща анестезия се препоръчва ТКА, 
която осигурява хемодинамична стабилност и комфорт за ен-
доскописта и анестезиолога.

    Познаването на най-честите усложнения и методите за 
справяне с тях, внимателния подбор и индивидуалният подход 
с изработване на диагностичен алгоритъм спрямо всеки един 
пациент са ключа за свеждане на усложненията до допустимия 
минимум. 
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Резюме: Ендокринната система играе важна роля в 
хомеостазата на организма, обезпечавайки взаимовръзката 
между клетките, тъканите и органите. По време на анестезия, 
болка или хирургична травма, възникват редица неблагоприятни 
реакции за организма (нервно- ендокриннии, имунологични, 
психологични и др.), характеризиращи се с освобждаването 
на хормони като кортизол, адренокортикотропен хормон, 
тиреотропен хормон, както и на техните прекурсори-
холестерол и др.

Този хормонален “взрив” в системното кръвообращение 
провокира хемодинамични промени, които могат да бъдат 
изключително неблагоприятни за пациентите особено в хода 
на анестезията или хирургичната травма.  

Ключови думи: Холестерол, триглицериди, хиругичен 
стрес, хемодинамични промени, анестезия.

ABSTRACT: The endocrine system plays an important role in 
the hemostasis of the body, providing the interconnection between 
cells, tissues and organs.

During anesthesia, pain or surgical trauma, a number of adverse 
reactions occur in the body (neuro-endocrine, immunological, 
psychological, etc.) caused by the release of hormones such as 
cortisol, ACTH, TSH, and their precursors - cholesterol and others.

This hormonal outburst in the systemic circulation, provokes 
hemodynamic changes that can be extremely unpleasant to patients, 
especially during anesthesia or surgical trauma.

Keywords: Cholesterol, triglycerides, surgical stress, 
hemodynamic changes, anesthesia. 

ВЪВЕДЕНИЕ
Ендокринната система играе важна роля в хомеостазата 

на организма, обезпечавайки взаимовръзката между клетките, 
тъканите и органите. Тя осъществява своята функция чрез 
производството на биологично активни вещества-хормони 
посредством, които реализира участието си в адаптацията на 
организма към заобикалящата го среда.

Известно е, че всички жлези с вътрешна и външна секреция 
са функционално свързани помежду си.

В анестезиологичната и хирургична дейност обаче, предвид 
възникващият в хода на оперативната интервенция хирургичен 
стрес, голямо значение се отдава на някои от жлезите с 
вътрешна секреция, както и на редица нервни структури в 
ЦНС- хипофиза, хипоталамус и др.

Причината за това е, че те оказват директно и индиректно 
действие върху много органи и системи и опосредстват 
развитието на някои неблагоприятни моменти касаещи преди 
всичко сърдечно-съдовата система.

Всяка травма, без значение от нейното естество-
хирургична намеса или травматичен инцидент, задейства 
нервно-ендокринен отговор, който често води до усложнения в 
интраоперативният и ранен следоперативен период.

Благодарение на съвременните хирургични методи и 
анестезиологични средства е възможно този отговор на 
организма да бъде потиснат, с което да се предотвратят по-
нататъшни неблагоприятни за пациента рискови моменти.

Физиологични промени в ендокринната система по 
време на стрес

Доказано е, че по време на стрес настъпват редица 
физиологични промени от страна на ендокринната система.

Способността на клетките да възприемат и отговарят на 
сигнали от обкръжаващата среда, може да се възприеме като 
фундаментален признак на живот.

Хомеостазата (от гръцки: ὅμοιος, „hómoios“– еднакъв, 
подобен, съвпадащ и „стасис“- стоя, състояние, 
въведено като понятие през 1932 г. от Уолтър Кенън) и 
приспособителната дейност на човека се осъществяват от 
две сложни функционални системи: нервна и хуморална. Те 
притежават множество връзки както на ниво функциониращи 
нервни центрове, така и при предаването на сигналната 
информация към ефекторните структури. Чрез тях се 
осъществява т. нар. нервно-хуморална регулация на организма. 
(3)

Хуморалната регулация (от гр. humor -влага, течност) 
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предвижда регулиращото влияние на разнасяните от кръвта, 
лимфата и тъканните течности хормони.

Нервната регулация се осъществявя посредством тясното 
взаимодействие между химично активни вещества и нервни 
елементи (Табл. 1):

Таблица 1: Сравнителна характеристика на нервния и 
ендокринен механизъм на регулация върху организма
Параметър за 
сравнение

Нервен механизъм 
за регулация

Ендокринен механизъм 
за регулация

Точност на 
регулацията, 
която се достига

Голяма точност на 
регулацията по типа 
„телеграф“ за сметка 
на проведения сигнал 
по нервните влакна 
(закон за изолираното 
провеждане на 
възбуждането) 
и наличието на 
синапси.

По-малко точна регулация 
по типа „радио“ за сметка 
на предаването на сигнали 
(хормони) с кръвния ток 
и наличие на специфични 
рецептори за тях в 
клетките-мишени.

Скорост на 
регулацията 
(според 
скоростта на 
предаване на 
сигнала)

Голяма скорост 
на предаване на 
сигнала (потенциал 
на действие) по 
нервните влакна, 
от 7 до 120 м/с по 
влакната тип А-алфа.

Малка скорост на 
предаване на сигнала. 
Максимална скорост на 
кръвния ток е 0,5 м/с 
(в аортата), скорост в 
капилярите-0,5 мм/с.

Малка 
продължителност, 
т.к. периода на 
полуразпада на 
невромедиаторите е 
около милисекунда.
Контролират 
„бързите“ 
рефлекторни 
реакции на действие 
на различните 
дразнители, 
преди всичко 
взаимодийствието с 
външната среда.

Голяма 
продължителност, т.к. 
периода на полуразпада 
на хормоните е няколко 
секунди, минута, десетина 
минути, а за някои 
хормони-час или ден.
Контролират бавните 
процеси: деленето и 
диференциацията на 
клетките, обмяната 
на веществата, ръста, 
половото съзряване 
(регулация на промените 
във вътрешната среда).

Ендокринният механизъм на регулация представлява 
изключително голям интерес в хирургията и интензивното 
лечение, т.к. често пациентите обект на хирургични и 
реанимационни грижи са със съпътстващи заболявания, които 
в известна степен могат да бъдат усложнени от развилият се в 
резултат на оперативната намеса стрес за организма. (3)

В медицината и в частност в хирургията “стресът” като 
термин най-често бива употребяван в словосъчетанието 
“оперативан стрес” или “хирургичен стрес-отговор”. 
Още през 30-те години на миналия век Cuthbertson описва 
класическият комплексен отговор на организма при травма.

Той разделя метаболитния отговор на травма при хората на 
три фази: 

1. Ebb фаза или намалена метаболитна скорост в ранната 
шокова фаза (хиподинамична фаза); 

2. Катаболна фаза (поточна фаза, хипердинамична фаза);
3. Анаболна фаза (развива се ако загубата на тъкан може 

да бъде заменена с ре-синтез, след като метаболитният отговор 
към травмата бъде спрян). (20), (13)

Ebb фазата се развива в рамките на първите часове след 
нараняването (24-48 часа). (17)

Характеризира се с реконструкция на нормалната тъканна 
перфузия на тялото и усилията за защита на хомеостазата. 
В тази фаза се наблюдава намаляване на общата енергия на 
тялото и екскрецията на азот в урината. По отношение на 
ендокринните хормони, като катехоламини и кортизол, се 
открива тяхното ранно увеличение. 

Налице са и хемодинамични нарушения (хипотония), 
дължащи се на намаляване на ефективния циркулиращ обем.

Поточната фаза може да се определи като реакция на „всичко 
или нищо“. Това означава, че потокът на субстрата трябва да 
бъде достатъчно висок. По този начин, организмът се стреми 
да предотврати ситуации като кървене и инфекция. Въпреки, 
че този отговор е необходим за оцеляване в краткосрочен план, 
ако той продължи дълго време или ако отговорът на организма 
е тежък, това води до поява на увреждане на тялото в рамките 
на 2-7 дни. 

В резултат на този дълготраен отговор, мастната тъкан, 
кожата и другите тъкани се разрушават. 

В своята същност, поточната фаза е катаболизъм в 
ранен период, който осигурява компенсиращ отговор на 
първоначалната травма. В тази фаза метаболитният отговор 
е пряко свързан със снабдяването с енергия и протеинови 
субстрати, за да се защитят възстановяването на тъканните 
увреждания и функциите на критичните органи. Повишената 
консумация на кислород в организма и скоростта на 
метаболизма са сред тези отговори. В ранната катаболна 
фаза, предимно катехоламините (адреналин) са отговорни за 
увеличаването на производството и потреблението на енергия. 
(13)

Към настоящият момент, под „хирургичен стрес-отговор“ 
се разбира същността от патофизиологични промени в 
метаболима и възпалителните (имунни) реакции, индуцирани 
от оперативната травма, (Таблица № 2).

Табл. 2: Хирургичен “стрес”- отговор и влиянието му 
върху ендокринната и възпалителна реакция на организма 
(2) 

Ендокринен-стрес отговор Системен възпалителен 
(имунен) отговор

•	 Активация на 
симпатикусовата нервна 
система

•	 Секреция на хормони на 
хипофизата

•	 Инсулинова резистентност

•	 Продукция на 
цитокини

•	 Остро-фазова 
реакция

•	 Неутрофилна 
левкоцитоза

•	 Пролиферация на 
лимфоцитите

Следователно, хирургичният стрес-отговор представлява 
спектър от промени, настъпващи в различните системи на 
организма, водещи до метаболитни, нервно-ендокринни, 
хематологични и имунологични промени. (Фиг. 1)

Фиг. 1: Демонстрация на връзката между хирургичната 
травма и мултисистемните ефекти на хирургичната 
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• Активация на симпатикусовата 

нервна система

• Секреция на хормони на 

хипофизата

• Инсулинова резистентност

• Продукция на цитокини

• Остро-фазова реакция

• Неутрофилна левкоцитоза

• Пролиферация на лимфоцитите

Следователно, хирургичният стрес-отговор представлява спектър от промени, настъпващи в 
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(Фиг. 1)
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реакция на стреса (16) 
Ендокринният отговор активира аферентни стимули от 

оперативната рана, пременаващи по сензорните влакна на 
задните коренчета на гръбначния мозък, възходящият път, 
гръбначно-мозъчният тракт и супраспиналните центрове. (2)

Ролята на нервната система е демонстрирана в 
класическият експеримент на Edhalt (1959 г.) изследващ 
адренокортикоидният отговор при травма на крайниците на 
куче с инактивирани и денервирани крайници. При животни с 
интактен седелищен нерв, хирургичната или термична травма 
на крайниците предизвиква бързо и трайно повишение на 
концентрацията на хормоните в кръвта. При прекъсване на 
нерва веднага след травмата, настъпва бързо понижаване на 
хормоналното ниво. При тези от животните, при които нервът 
е прекъснат преди травмата, концентрацията на хормона не се 
повишава. (2)

Следователно, оперативната интервенция с всичките ѝ 
съставни елементи- страх, болка, травма, вид анестезия и др., 
представлява изразена агресия насочена срещу равновесните 
системи в организма. Стреса предизвиква в организма състояние 
известно като “Неспецифичен адаптационен синдром на 
Селие”. Започва от възбуждането на ретикуларната формация 
и хипоталамо-хипофизарната система. В общата реакция на 
оперативната намеса се въвлича и симпатико-адреналната 
система и от този момент в клинико-физиологичните прояви 
на реакцията започват да преобладават механизмите, свързани 
не само с дейността на надбъбречните жлези, но и на всички 
останали жлези, макар и в по-слаба степен, (Табл. 3).

Таблица 3: Хормонален отговор на хирургичната 
травма (2)     

Ендокринна жлеза Хормони

Изменения в 
секрецията на 
хирургичната 
травма

Предна хипофиза АКТХ, СТХ Увеличени
Задна хипофиза АДХ Увеличен
Надбъбречна жлеза Кортизол, Алдостерон Увеличени
Задстомашна жлеза Инсулин Често повишен

Тази дейност се осъществява чрез екстремното 
освобождаване на катехоламини в кръвта. Основните 
катехоламини, които се отделят са адреналин, норадреналин, 
допамин.

Ефектите на катехоламините се реализират чрез α- и 
β-адренорецепторите, които в различните органи се намират в 
различни съотношения. Действайки чрез тези рецептори върху 
органите, катехоламините могат да окажат както възбуждащ, 
така и задържащ ефект.

Благодарение на симпатико-адреналната система се 
стимулира дишането, хемодинамиката, всички видове 
метаболизъм.

Биохимични характеристики на холестерола като 
прекурсор в синтезата на стероидни хормони в условията 
на анестезия и хирургична травма

Липидите са голяма група съединения, които играят важна 
роля в жизнената дейност на човека. Като основни структурни 
компоненти на клетъчната мембрана те оказват влияние върху 
тяхната проницаемост, предаването на нервните импулси и 
създаването на  междуклетъчните контакти.

Към момента съществуват различни класификации на 
липидите основани на техните структурни особености.

Една от най-често използваните класификации ги разделя 
на:

А. Прости липиди, които са сложни естери на мастните 
киселини с различни спиртове. Тук се отнасят:

1. Глицириди (ацетилглицероли). Те са най-сложните 
естери на трехатомният спирт на глицерина с висшите 
мастни киселини. 

2. Восъци: сложни естери на висшите мастни киселини 
и едноатомен или двуатомен спирт.

Б. Сложни липиди: представляват сложни естери на 
мастните киселини и спирта, допълнително съдържащи и 
други групи. Към тях спадат:  

1. Фосфолипиди: Те са липиди, съдържащи освен мастни 
киселини и спирт и остатък от фосфорна киселина. В техния 
състав често влизат азотни основи и други комопненти:

а) глицерофосфолипиди;
б) сфинголипиди.
2. Гликолипиди (гликосфинголипиди)
3. Стероиди
4. Други сложни липиди: сулфолипиди, аминолипиди. 

Към този клас могат да бъдат отнесени и липопротеините.
Предшественици и производни на липидите са мастните 

киселини, глицерола, стеролите, алдехидите на мастните 
киселини, въглеводородите, мастноразтворимите минерали 
ивитамини.

За разлика от повечето липиди, които при хидролизата си 
образуват сапуни, съществуват и друга група липиди, които 
не се хидролизират с образуване на мастни киселини. Към 
тях се отнасят стероидите, които са широко разпространени 
в природата съединения. Често се намират в асоциация с 
мазнините.

Холестеролът е един от тях. Наричан е понякога „молекулата 
на XX век“. (18)

Открит е през 1815 г. от френския химик Мишел Шеврьол 
(Michel Eugène Chevreul, 1786 г.–1889 г.) в жлъчните камъни. 
Структурата му обаче е окончателно разшифрована едва през 
1932 г. Оттогава насам изследванията, свързани с холестерола 
не престават да се ползват с висок научен приоритет, което 
доведе до съществен напредък в това направление и даде 
повече от няколко Нобелови награди, най-важните от които 
през последния четвърт век са: (99)
	През 1964 г., за физиология и медицина, присъдена на 

Конрад Блох за разкриване на биохимичните пътища на синтез 
на холестерола и връзката между молекулната еволюция на 
стеролите и еволюцията на видовете. (5)
	През 1985, за физиология и медицина, присъдена 

на Майкъл Браун и Джоузеф Голдщайн за работата им по 
изясняване на регулацията на хомеостазата на холестерола 
и транспорта му посредством рецепторно медиираната 
ендоцитоза. (5), (1)

Всяка клетка в организма на млекопитаещите съдържа 
холестерол. Той се намира в мембраните на клетките и участва 
в синтезата на половите хормони, хормоните на надбъбречната 
жлеза и др.

Фиг. 2: Участие на холестерола в синтеза на хормони
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В цитоплазмата се открива преимуществено под формата 
на естери с мастните киселини образуващи мастни капки, т. 
нар. вакуоли, (Фиг. 2).

В плазмата на кръвта, както неестерифицирания, така и 
естерифицирания холестерол се транспортира в състава на 
липопротеините.

Освен, че участва в образуването на жлъчните киселини 
и стероидните хормони, образуваният след неговото 
окисление продукт 7-дехидрохолестерол, под действието на 
ултравиолетовите лъчи в кожата се превръща във витамин Д.

Следователно, в системната реакция на стрес по време 
на анестезия и операция ключова роля играят стероидните 
хормони, чийто прекурсор е холестерола.

Цел: Да се установят динамичните промени в серумните 
нива на холестерола, триглицеридите, както и промените 
в хемодинамичните показатели систолно, диастолно 
артериално налягане, средното артериално налягане и 
сърдечната честота (САН, ДАН, Ср.АН и СЧ) при пациенти 
оперирани чрез лапароскопски и конвенционален 
хирургичен метод.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДИ
КЛИНИЧЕН КОНТИНГЕНТ
Изследваният клиничен контингент обхваща 80 пациента 

лекувани в УМБАЛ “Света Марина”-гр. Плевен през периода 
2018 г., от които 7 (8,8%) мъже и 73 (91,3%) жени (фиг. 3). 
Средната възраст на участниците в проучването е 50,40±12,41 
години в интервала между 18 и 79.

От фиг. 4 се вижда, че с най-голяма численост (6) при 
мъжете са от възрастова група 60-69 години, следвани от 70-79 
години с 1. В по-ниските възрастови групи мъже няма.

При жените с най-голяма численост (25) са от възрастова 
група 40-49 години, следвани от 50-59 с 22. Най-малко (1) са от 
възрастова група 10-19 години.

Фигура 3: Честотно разпределение на изследвания 
контингент по полова принадлежност

Фигура 4: Разпределение на изследвания контингент 
по пол и възрастови групи

ЛАБОРАТОРНИ МЕТОДИ
На всички пациенти бяха изследвани серумните стойности 

на общия холестерол и триглицеридите в пет последователни 
етапа: в деня преди оперативната намеса, по време на 

операцията, непосредствено след постъпването на пациента 
в реанимация, на първия и втори следоперативни дни. 
Изследванията бяха извършени в Клинична лаборатория на 
УМБАЛ “Света Марина”-гр. Плевен.

КЛИНИЧНИ МЕТОДИ
Бяха отчетени стойностите на САН, ДАН, Средно артериално 

налягане и Сърдечна частота в девет последователни момента 
(изходни стойности, след премедикацията, след интубацията, 
в началото на операцията, на 15-та минута след операцията, 
на 30-та минута след операцията, по време на травматичния 
момент, в края на операцията и след екстубацията).

СТАТИСТИЧЕСКИ МЕТОДИ
Данните са въведени и обработени със статистическия 

пакет IBM SPSS Statistics 25.0. За ниво на значимост, при 
което се отхвърля нулевата хипотеза бе прието p<0.05.

РЕЗУЛТАТИ
Участниците в проучването бяха разделени на две 

диагностични групи: 
Група 1 – пациенти претърпели лапароскопска операция 

(n=40);
Група 2 – пациенти, на които е извършена отворена 

(конвенционална) операция (n=40).
Беше доказано, че пациентите от цялата извадка имат 

нормално честотно разпределение по показателите възраст, 
тегло, ИТМ и различно от нормалното по показателя ръст, 
(Фиг. 5).

Диагнозата с най-голям относителен дял (23,8%) е Миома 
на матката, следвана от Карцином на шийката на матката с 
21,3%, (Табл. 4).

Девет от диагнозите са с единична представителност, 
поради което попадат в сборната група „Други заболявания“ 
към които се отнасят: Карцином на ректума, Карцином 
на пикочния мехур, Хидронефроза на бъбрека, Плеврален 
излив, Карцином на ендометриума, Дехисценция на вагината, 
Тубоовариален абсцес, Хиатална херния и Ендометриоза на 
ректовагиналния синус.

Резултатите от табл. 5 показват, че от съпътстващите 
заболявания с най-голям относителен дял (50,0%) е сборната 
група пациенти с „Други заболявания“, следвана от пациентите 
със сърдечно-съдови заболявания (ССЗ) с 48,8%, а с най-малка 
представителност (две или 2,5%) са заболяванията на опорно-
двигателния апарат.

Фигура 5: Честотно разпределение на пациентите от 
цялата извадка по: а/ възраст, р=0,200; б/ ръст, р=0,017; в/ 
тегло, р=0,200; г/ ИТМ, р=0,062
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Фигура 5: Честотно разпределение на пациентите от цялата извадка по: а/ възраст, 

р=0,200; б/ ръст, р=0,017; в/ тегло, р=0,200; г/ ИТМ, р=0,062
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Таблица 4: Честотно разпределение на пациентите по 
диагноза

Диагноза Брой % Sp
Миома на матката 19 23,8 4,8
Карцином на шийката на матката 17 21,3 4,6
Киста на яйчника 13 16,3 4,1
Карцином на яйчника 5 6,3 2,7
Остър холецистит 5 6,3 2,7
Рак на гърдата 4 5,0 2,4
Механичен илеус 4 5,0 2,4
Тумор на бъбрека 2 2,5 1,7
Карцином на белия дроб 2 2,5 1,7
Карцином на ректума 1 1,3 1,2
Карцином на пикочния мехур 1 1,3 1,2
Хидронефроза на бъбрека 1 1,3 1,2
Плеврален излив 1 1,3 1,2
Карцином на ендометриума 1 1,3 1,2
Дехисценция на вагината 1 1,3 1,2
Тубоовариален абсцес 1 1,3 1,2
Хиатална херния 1 1,3 1,2
Ендометриоза на ректовагиналния 
синус 1 1,3 1,2

Общо 80 100,0

Таблица 5: Честотно разпределение на пациентите по 
съпътстващи заболявания

Съпътстващи заболявания Брой % Sp
Други заболявания 40 50,0 5,6
Сърдечно-съдови заболявания 39 48,8 5,6
Заболявания на кръвта 21 26,3 4,9
Без съпътстващи заболявания 15 18,8 4,4
Ендокринни заболявания 11 13,8 3,9
Заболявания на дихателната система 9 11,3 3,5
Бъбречни заболявания 9 11,3 3,5
Заболявания на нервната система 5 6,3 2,7
Заболявания на опорно-двигателния апарат 2 2,5 1,7

* сумата от процентите надхвърля 100, тъй като много от 
пациентите имат по повече от едно съпътстващо заболяване

В проведеното от нас проучване си поставихме за задача 
да проследим промяната в динамиката на холестерола при 
двете групи пациенти (лапароскопска и отворена) в пет 
последователни момента (в деня преди оперативната намеса, 
по време на операцията, непосредствено след постъпването 
на пациента в реанимация, на първия и втори следоперативни 
дни.

Динамиката на общия холестерол показа следните по-
важни особености (табл.6 , фиг. 6):

И при двете изследвани групи се установи понижение 
спрямо предоперативните стойности на общия холестерол 
започващо интраоперативно и продължаващо до първия ден 
след операцията. Прави впечатление, че и двете разглеждани 
групи имат статистически еднакви средни стойности на този 
показател във всеки един от моментите на измерване.

Анализа на динамиката на триглицеридите доказа, че при 
пациентите претърпели лапароскопска операция е налице 
перманентно понижение на триглицеридите в алгебричен 
план започващо интраоперативно и продължаващо до първия 
ден след операцията, като статистически значима разлика 
в средните нива установихме между предоперативните 
стойности на триглицеридите и последващите измервания, 
от които значима разлика има само между интраоперативния 
момент на измерване и първия следоперативен ден.

При пациентите, на които е извършена отворена по вид 
операция отново е на лице понижение в алгебричен план 
започващо интраоперативно и продължаващо до първия ден 
след операцията. Доказа се статистически значима разлика в 
средните нива между предоперативните и следоперативните 
измервания, които не се различават статистически помежду си, 
(табл. 7 и фиг. 7).

Двете изследвани групи се оказаха с еднакви средни 
стойности във всеки един от моментите на измерване.

Таблица 6: Динамика на общия холестерол в 
различните моменти на измерване при групи 1 и 2

Вид 
операция n

Пред-
оперативен

Интра-
оперативен

След-
оперативен

Първи 
след-

оперативен 
ден

SD SD SD SD
Лапаро-
скопска 40 5,52a 1,53 5,05b 1,26 5,01b 1,02 4,70c 1,09

Отворена 40 5,19a 1,21 4,79b 1,04 4,67b 1,01 4,31c 1,12
P=0,296 P=0,332 P=0,135 P=0,117

* - еднаквите букви по хоризонталите означават липса на 
сигнификантна разлика, а различните – наличие на такава 
(p<0,05)

Таблица 7:  Динамика на триглицеридите в 
различните моменти на измерване при групи 1 и 2

Вид 
операция n

Пред-
оперативен

Интра-
оперативен

След-
оперативен

Първи 
след-

оперативен 
ден

SD SD SD SD
Лапаро-
скопска 40 1,40a 0,59 1,38b 0,61 1,32bd 0,62 1,23cd 0,54

Отворена 40 1,56a 0,57 1,45ac 0,60 1,35bc 0,52 1,24b 0,50
P=0,236 P=0,837 P=0,768 P=0,908

* - еднаквите букви по хоризонталите означават липса на 
сигнификантна разлика, а различните – наличие на такава 
(p<0,05)

Фигура 6: Динамика на общия холестерол в 
различните моменти на измерване при групи 1 и 2

Фигура 7:  Динамика на триглицеридите в различните 
моменти на измерване при групи 1 и 2
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Фигура 7:  Динамика на триглицеридите в различните моменти на 

измерване при групи 1 и 2
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По време на травматичния момент 76,15bdfh 11,63

В края на операцията 77,79aeh 11,52

След екстубацията 84,71g 11,49

* - еднаквите букви означават липса на сигнификантна разлика, а различните –

наличие на такава (p<0,05)

Фигура 8: Динамика на систолното артериално налягане (mmHg) в 

различните моменти на измерване

Друга важна задача, която беше поставена, бе да се 
проследи динамиката в САН, ДАН, СЧ, Ср.АН в различните 
етапи на анестезията и оперативната интервенция (изходни 
стойности, след премедикацията, след интубацията, в началото 
на операцията, на 15-та минута след операцията, на 30-та 
минута след операцията, по време на травматичния момент, в 
края на операцията и след екстубацията.

Динамиката на систолното артериално налягане показа 
устойчива значима тенденция на понижение спрямо изходното 
състояние до 30 мин. след началото на операцията, след което 
постепенно започва да бележи повишение достигайки след 
екстубацията средна стойност по-висока от изходната (табл. 8, 
фиг. 8).

По отношение на диастолното налягане беше отчетено 
понижение на този показател спрямо изходните му стойности 
едва 15 мин. след началото на операцията, продължаващо до 30 
мин. след началото ѝ, (табл. 9 и фиг. 9):

В следващите два момента на измерване настъпва 
възстановяване на показателя до изходното ниво. След 
екстубацията на пациентите е налице повишаване на ДАН до 
стойности по-високи от изходните.

На 10 и фиг. 10 са демонстрирани промените в динамиката 
на средното артериално налягане, което е с устойчива 
тенденция на понижение спрямо изходното състояние. 
Тези промени започват непосредствено след интубацията и 
продължават до 15 мин. след началото ѝ, след което настъпва 
повишение достигащо след екстубацията средна стойност по-
висока от изходната.

Динамиката на сърдечната честота също търпи промени. Тя 
показва тенденция на понижение спрямо изходните стойности, 
като тези промени започват в началото на операцията и 
продължават до 30 мин. след това. В последващите моменти на 
измерване настъпва повишение достигаща след екстубацията 
средна стойност статистически достоверно по-висока от 
изходната (табл. 11 и фиг. 11.

Таблица 8: Динамика на систолното артериално 
налягане (при цялата извадка n=80)

Време на измерване SD
Изходно 142,85a 20,43
След премедикацията 140,23b 18,58
След интубацията 137,39cj 18,64
В началото на операцията 129,78dk 16,58
15 мин. след началото на операцията 125,33el 16,59
30 мин. след началото на операцията 125,30fl 14,65
По време на травматичния момент 129,91gk 13,91
В края на операцията 134,54hj 16,35
След екстубацията 146,50i 18,37

* - еднаквите букви означават липса на сигнификантна 
разлика, а различните – наличие на такава (p<0,05)

Таблица 9: Динамика на диастолното артериално 
налягане (при цялата извадка n=80)

Време на измерване SD
Изходно 74,41ad 7,54
След премедикацията 74,47ad 6,89
След интубацията 74,71a 7,41
В началото на операцията 72,45bd 7,34
15 мин. след началото на операцията 71,58b 8,09
30 мин. след началото на операцията 72,48bd 7,99
По време на травматичния момент 75,66a 6,55
В края на операцията 75,43a 7,36
След екстубацията 77,93c 7,09

* - еднаквите букви означават липса на сигнификантна 
разлика, а различните – наличие на такава (p<0,05)

Таблица 10: Динамика на средното артериално 
налягане (при цялата извадка n=80)

Време на измерване SD
Изходно 97,30a 10,87
След премедикацията 96,04ad 9,30
След интубацията 95,21bd 9,69
В началото на операцията 90,91c 10,11
15 мин. след началото на операцията 89,30ef 10,14
30 мин. след началото на операцията 89,85cf 8,92
По време на травматичния момент 93,51gi 6,88
В края на операцията 94,75di 9,47
След екстубацията 100,43h 9,65

*- еднаквите букви означават липса на сигнификантна 
разлика, а различните – наличие на такава (p<0,05)

Таблица 11: Динамика на сърдечната честота (при 
цялата извадка n=80)

Време на измерване SD
Изходно 79,61ad 15,73
След премедикацията 79,19ad 15,75
След интубацията 79,86a 14,99
В началото на операцията 76,39be 12,76
15 мин. след началото на 
операцията 73,86cf 10,85

30 мин. след началото на 
операцията 73,38c 11,30

По време на травматичния 
момент 76,15bdfh 11,63

В края на операцията 77,79aeh 11,52
След екстубацията 84,71g 11,49

* - еднаквите букви означават липса на сигнификантна 
разлика, а различните – наличие на такава (p<0,05)

Фигура 8: Динамика на систолното артериално 
налягане (mmHg) в различните моменти на измерване
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От всичко казано до тук, може да се направи извода, че 
хемодинамичните показатели САН, ДАН, СЧ и Ср. АН, търпят 
значими промени в хода на анестезията в различните етапи на 
оперативната намеса.

ДИСКУСИЯ:
Активирането на симпатикусовата нервна система, 

повишаването на катаболното отделяне на хормони и 
потискането на хипофизната жлеза се считат за реакция на 
хирургичния стрес. В клиничната практика това води до 
промяна в сърдечната честота, артериалното кръвно налягане и 
биохимични колебания на норадреналин, адреналин, допамин 
и кортизол. (19), (11)

Adams  и кол. съобщават, че най-важните фактори 
определящи нивото на стрес-реакция са пациентът, вида на 
анестезията и операцията. Според този авторски колектив 
анестезията може да промени стресовия отговор чрез 
аферентна блокада (локална анестезия), централна модулация 
(обща анестезия) и периферно взаимодействие с ендокринната 
система (етомидат). (4), (14), (8)

Според Desborough (2000 г.) и Kehlet (2006 г.), 
“високодозовата“ опиатна анестезия или администрирането 
на летливи агенти при високи минимални стойности на 
максималната алвеоларна концентрация (MAC), потискат 
интраоперативният ендокринно-метаболитен отговор към 
операцията, но без постоянен ефект върху следоперативните 
отговори и азотния бала. (9), (15)

Според други автори, дори при достатъчно дълбока 
анестезия, хирургичният стимул предизвиква хормонални 
и метаболитни промени, водейки до освобождаването на 
хормони от предния дял на хипофизата. (7)

Без съмнение обаче, видът на хирургичната намеса и 
анестезия оказват  съществено влияние  върху хемодинамиката 
на пациента в интраоперативния период. 

През 2007 г. Huiku M. и кол. (2007 г.), доказаха, че при 
гръдни и гинекологични операции настъпват хемодинамични 
промени по време на хирургичния разрез. В това проучване, 
хемодинамичните променливи са били по-високи от изходното 
ниво след започване на операцията. (12), (11) 

В проведеното от нас изследване установихме, че 
стойностите на хемодинамичните показатели САН, ДАН, Ср. 
АН, СЧ в хода на анестезията и оперативната намеса показват 
тенденция към понижение по време на цялата операция. 
Единствено по време на травматичния момент и началото 
на оперативната намеса, както и след преустановяване на 
подаването на анестетици в края на анестезията е налице 
тенденция към тяхното повишение, което потвърждава 
резултатите на горепосочените авторски колективи. 

Допуска се, че минимално-инвазивните хирургични 
операции (лапароскопски и роботизирани), водят до по-слаба 
реакция на стрес за пациента.

Инсуфлация в коремната кухина на CO2 или други газове 
обаче влияе върху реакцията на метаболизма. CO2 инсуфлация 
може да предизвика както локални, така и системни реакции, 
които засягат метаболитния отговор по време на операция. 
Според Thorell A. обаче, метаболитният отговор е по-рядко 
срещан при минимално инвазивната хирургия. (21) 

Carli и кол. идентифицират сходни констатации при 
лапароскопска сегментарна колектомия. (6) 

По отношение на метаболитните промени по време на 
операция, според някои автори,  хирургичната травма не 
оказва значително влияние върху енергийния метаболизъм при 
възрастните хора. (17) 

Cuthbertson и кол. съобщават за около 20-25%-но 
увеличение на метаболитната скорост след травма и заявяват, 
че размерът на метаболитния отговор е свързан с тежестта на 
травмата. (17)

Промените в метаболизма са свързани и с промените в 
температурата на сърцето и сърдечната честота.

Увеличаването на енергийния метаболизъм в 
следоперативния период се потвърждава от много скорошни 
проучвания. Установено е, че метаболизмът се повишава 
с 15-30%. Cuthbertson доказва също, че постоперативният 
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отговор може да се промени с промени настъпили по време на 
проведеното предоперативни и следоперативно лечение. (17)

Според някои учени, следоперативните промени в 
енергийния метаболизъм, терморегулацията и нуждите от 
течности и енергия варират между новородените, децата и 
възрастните. (17)     

Според други учени обаче, хирургичната намеса засяга 
метаболизма и използването на субстрати като глюкозата във 
всяка една възраст.

След операция, използването на глюкоза се намалява поради 
инсулинова резистентност, което е свързано с увеличаването 
на триглицеридите и разграждането на свободните мастни 
киселини, дължащо се на увеличаване на секрецията на 
катехоламините. (10), (6)

Нарушената липидна обмяна при стрес може да бъде 
обусловена от ансамбъл от хормони, главни компоненти 
от които се явяват глюкокортикоидите, за чийто синтез се 
използва холестерола. 

При екстемни състояния, количеството на холестерола 
в надбъбреците може да се окаже недостатъчно, което 
способства за повишена доставка на холестерол с фракцията на 
липопротеините с ниска плътност, като при това, едновременно 
се увеличава нивото на липопротеините с висока плътност.

Установено е, че свободните мастни киселини са първични 
източници на енергия след травма.

Доказано е, че триглицеридите осигуряват 50-80% от 
консумираната енергия след травма и критични заболявания. 
Енергията необходима за повишената глюконеогенеза се 
осигурява от лактат или аминокиселини в черния дроб. 
Липолизата се ускорява в ранния период поради повишените 
нива на ACTH, кортизол, катехоламин, глюкагон, растежен 
хормон и инсулин и намалена симпатикова активност. (20) 

Независимо от етиологията, повишената степен на липолиза 
е очаквано състояние в рамките на метаболитните реакции 
при критично болни пациенти, въпреки че количеството 
мастни киселини в резултат на липолизата може да надвишава 
енергийните нужди. (20)  

В проведеното от нас изследване доказахме, че нивото на 
холестерола и триглицеридите при пациенти подложени на 
планова лапароскопска и конвенционална оперативна намеса 
са с тенденция към понижение интраоперативно и на първият 
следоперативен ден спрямо предоперативните стойности.

Единствено, серумните нива на триглицеридите се оказват 
с по-високи стойности при пациентите със съпътстваща 
патология.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:
Хирургичната травма, анестезията, болката и др. са в 

състояние да отключат редица неблагоприятни реакции за 
организма (нервно-ендокринни, имунолотични, психологични 
и др.).

Това причинява освобождаването на множество хормони 
(кортизол, АКТХ, TSH и др.) и интерлевкини, както и промени 
в нивата на серумния холестерол и триглицериди, които 
провокират както физиологични, така и патофизиологични 
реакции в човешкия организъм.

Това може да се окаже крайно неблагоприятно, особено 
при пациенти със съпътстващи заболявания.

Правилно подбраният вид анестезия и приложени 
анестетични медикаменти, играят ключова роля за намаляване 
на нервно-ендокринният отговор при травма.

Познаването на промените, които настъпват по време на 

“стрес” (оперативна травма или травматичен инцидент), както 
и възможността  в тези случаи да се приложат минимално-
инвазивни хирургични методи съчетани с подходящият вид 
анестезия са в основата на благоприятния изход от извършената 
оперативна намеса в условията на силна стрес- хормонална 
реакция.  
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СЪРДЕЧНИ ТУМОРИ. КЛИНИЧЕН СЛУЧАЙ НА ПАЦИЕНТ 

С ПАПИЛАРЕН ФИБРОЕЛАСТОМ В ЛЯВА КАМЕРА.

 Д. Маджаров1, Л. Бакаливанов1, 
Л. Бояджиев2

Клиника по сърдечно-съдова анестезия и интензивно лечение1

Клиника по кардиохирургия2

МБАЛ „Национална Кардиологична Болница”- София, България

SURGICAL AND ANESTHETIC BEHAVIORS  IN PATIENTS WITH RARE CARDIAC 
TUMORS. CLINICAL CASE OF A PATIENT WITH A LEFT VENTRICULAR 

PAPILLARY FIBROELASTOMA.

D. Madzharov1, L. Bakalivanov1, 
L. Boyadzhiev2

Department of Cardiovascular Anesthesia and intensive Care1

Department of Cardiac Surgery2

National Cardiology Hospital – Sofia,Bulgaria

Резюме:
Сърдечните тумори представляват рядко срещана в кли-

ничната практика патология, поставяща предизвикателства 
пред диагностичния и терапевтичен подход. До 75% от сърдеч-
ните тумори са бенигнени, като от тях  50 до 90% са миксоми. 
Много по-редки са фиброеластомите, представляващи не пове-
че от 10% от всички бенигнени сърдечни тумори. Те предста-
вляват предизвикателство в диагностичен план поради бедната 
си клинична картина и обикновено се откриват случайно. Най-
често биват прикрепени към платната на аортната клапа и мно-
го по-рядко към папиларните мускули на митралната клапа.

Представен е клиничен случай на 70-годишен пациент с 
фиброеластом, захванат за главата на папиларния мускул на 
задното митрално платно, извършената при него клапно-съх-
раняваща видеоасистирана резекция и свързаните с лечението 
хирургични и анестезиологични подходи.

Ключови думи: фиброеластом, митрална клапа, диагнос-
тични и терапевтични предизвикателства.

Summary:
Cardiac tumors are a rare pathology in clinical practice that 

pose challenges to the diagnosis and clinical therapeutic approach. 
Up to 75% of heart tumors are benign, of which 50 to 90% are 
represented by myxomas. Much less common are fibroelastomas, 
accounting for no more than 10% of all benign cardiac tumors. 
They are a diagnostic challenge because of their poor clinical 
presentation, and are usually only incidentally discovered. Their 
most common location is – attached to the aortic valve leaflet and 
much less frequently to the papillary muscles of the mitral valve.

We present the case of a 70-year-old patient with a fibroelastoma 
attached to the posterior mitral valve papillary muscle, where a 
video assisted, valve-sparing resection was performed. We discuss 
the surgical and anesthetic challenges and approaches related to the 
treatment.

Keywords:  fibroelastoma, mitral valve, diagnostic and 
therapeutic challenges.

1. Въведение

Първичните сърдечни тумори са много редки и имат при-
близителна честота от 0,02% на базата на проучвания върху 
аутопсионни материали3,5. Миксомите са най-често срещани в 
клиничната практика, а сърдечните папиларни фиброеластоми 
(СПФ) са на второ място по абсолютен брой на случаите, но са 
най-често срещаните тумори на клапния апарат на сърцето3,4 
(около 10%).

СПФ са доброкачествени ендокардиални папиломи с най-
голяма честота през 6-то и 8-мо десетилетие на живота. 80% 

от СПФ произхождат от клапния ендокард3. Аортната клапа е 
най-често ангажирана (35% до 63%), следвана от митралната 
клапа (9% до 35%), трикуспидната клапа (6% -15%) и пулмо-
налната клапа4 (0.5% -8 %). Патогенезата на CПФ е неясна. Оп-
исани са като неоплазми, организирани тромби или посттрав-
матични тумори. Като цяло СПФ имат вид на морска анемона 
с желатинозна повърхност и стебло с множество папиларни 
издатини. Микроскопски СПФ са аваскуларни и са съставени 
от колаген, еластин и ретикулин. Папиларните фиброеластоми 
наподобяват chordae tendineae и имат два слоя – външен, хи-
перпластичен ендотелен слой и плътна централна сърцевина. 
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Повърхността на папиларния фиброеластом е покрита с мно-
гобройни нишковидни израстъци. Междинният слой от рехава, 
богата на мукополизахариди, съединителна тъкан се намира 
между ендотела и сърцевината. Ацелуларната влакнеста ос е 
концентрична, състояща се от слоеве фибрин и кисел мукопо-
лизахариден матрикс.

Повечето пациенти със СПФ са асимптомни и диагнозата 
се поставя най-често случайно по време на ехокардиография, 
сърдечна хирургия или аутопсии. Въпреки това през послед-
ните три десетилетия са докладвани случаи с животозастра-
шаващи сърдечни и неврологични симптоми, включително 
, стенокардия, синкоп, инсулт, слепота, инфаркт на миокарда 
и внезапна сърдечна смърт, сърдечна недостатъчност и мно-
го други1,4. Мозъчносъдовите инциденти са най-често среща-
ни при пациентите6. СПФ могат да причинят симптоми чрез 
емболизиране или от туморни фрагменти, или от тромб, който 
се е образувал на повърхността на тумора. Може да възникне 
и директна обструкция от туморната маса, което да доведе до 
остър инфаркт на миокарда. Рискът от емболични усложнения 
и внезапна сърдечна смърт е висок.

(Фиг. 1) Преживяемост на пациентите  без оперативна 
интервенция (Графика по данни на “Journal of the American 
College of Cardiology, Vol. 65”)

(Фиг. 2) Случаи на емболичен мозъчен инсулт при паци-
ентите без оперативна интервенция (Графика по данни на 
“Journal of the American College of Cardiology, Vol. 65”)

2. Клиничен случай
Представяме клиничен случай на пациент на 70 години 

с оплаквания от интермитентни умора и задух – NYHA III 
клас. ЕКГ обективизира синусов ритъм, без патологични ST-
сегментни промени. Придружаващи заболявания – АХ I ст. С 
добър контрол с ACE-инхибитор. Лабораторни показатели в 
норма. От физикален преглед – слаб холосистолен шум  на сър-
дечния връх. ЕхоКГ установява запазена ЛК систолна функ-
ция, умерена митрална регургитация II ст., туморна маса в лява 
камера с размери 15 на 20 мм, ограничаваща движението на 
задното митрално платно и водеща до вариабилна по степен в 
отделните сърдечни цикли митрална регургитация по рестри-

ктивен тип (III тип по Carpentier). Туморната формация е сус-
пектна за вегетация или сърдечен тумор. Клиничната картина 
на пациента и взетите негативни хемокултури не съответстват 
на наличието на инфекциозен ендокардит с вегетации, което 
налага провеждането на допълнителни образни диагностични 
изследвания. Осъществен ЯМР на сърце с резултат – Ту маса в 
лява камера, свързана с долния папиларен мускул и хордата на 
задното митрално платно – най-вероятно се касае за фиброе-
ластом. Макар, че туморът е бенигнен, локализацията му далеч 
не е благоприятна с възможни тежки усложнения, предимно от 
емболичен тип. Поради тези причини се взе решение за хирур-
гично лечение в обем – LV Tumor Removal. 

3. Анестезиологичен подход
Оперативната интервенция се извърши под обща интуба-

ционна анестезия в условията на екстракорпорално кръвооб-
ращение. Уводът е осъществен с Propofol 2 mg/kg, Fentanyl 3 
mcg/kg и миорелаксация с Lysthenon 1mg/kg. Анестезията е по-
държана със Sevofluran 0,5 – 1 MAC, Fentanyl 5 mcg/kg преди 
болезнените моменти с цел Preemptive-analgesia и подържане 
на хемодинамична стабилност (кожен разрез, стернотомия, 
перикардиотомия, канюлация на аортата) и миорелаксация с 
Arduan 0,08 mg/kg. Извършваше се постоянен мониторинг на 
артериалното налягане/инвазивно/, централното венозно наля-
гане, оксиметрични и капнометрични данни, пулсоксиметрия, 
биспектрален анализ на мозъчната активност, постоянна елек-
трокардиография, централна и назофарингеална температура 
и часова диуреза.По време на ЕКК кардиоплегията е осъщест-
вена с антеграден кристалоиден разтвор подаден директно в 
аортния корен. Подържана умерена хипотермия (34°C), като е 
използван Alpha-stat алкално-киселинна корекция с цел нама-
ляване на емболичния товар към мозъка, като са вземани кръв-
но-газови анализи /КГА/ на 30 мин. 

	pH-stat – температурно коригиран за актуалната тем-
пература на пациента. Същата води до повишен pCO2 (ре-
лативна респираторна ацидоза), подобрена оксигенация на 
тъканите и повишен мозъчен кръвоток (повишена концентра-
ция на О2 в югуларната вена).

	Alpha-stat -  поддръжка на йонизационен статус (про-
тонираност) на хистидина в хемоглобина при стандартизира-
но pH на 37°C – релативна респираторна алкалоза при акту-
алната температура на пациента, понижен мозъчен кръвоток, 
понижен емболичен товар към мозъка и намален риск от мо-
зъчен едем.

(Фиг. 3) Образ от фиброоптичната камера на използ-
вания за процедурата ендоскоп.

Излизането  от ЕКК е осъществено след дефибрилация на 
сърцето и инфузия на Нитроглицетин 1-2 mg/h, без необходи-
мост от катехоламинова подръжка. След извършване резекция-
та на тумора и отвикването на пациента от кардио-пулмоналния 
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байпас, бе осъществена трансезофагиална ехокардиография 
(ТЕЕ), обективизираща редукция в степента на митралната ре-
гургитация, което не наложи по-нататъшна корекция.

 
(Фиг. 4) Находка при осъществяване на хирургичната 

интервенция.

Патологоанатомичните резултати потвърждават диагнозата 
папиларен фиброеластом на задния папиларен мускул на мит-
ралната клапа.

Постоперативно пациентът остава със съхранена левока-
мерна систолна функция. Митралната регургитация намаля-
ва до нискостепенна (0+ ст.). Следоперативно пациентът е на 
апаратна вентилация в режим VC-SIMV с FiO2 <0,5 и добър 
газообмен, позволяващ отвикване от ИБВ и екстубация на 6-ти 
час от интервенцията. Пациентът е изписан в подобрен общ 
статус, без периоперативни усложнения, без нужда от антикоа-
гулантна терапия и се връща към нормалния си начин на живот.

4. Обсъждане 
Оперативната интервенция поставя различни предизви-

кателства пред хирургичния и анестезиологичния екип. Не-
обходимостта от корекция на митралната регургитация, пре-
дизвикваща симоптоми на застойна сърдечна слабост по ляв 
тип поставя въпроса за обема на оперативната процедура. В 
своята същност планираната хирургична интервенция цели 
радикалното отстраняване на сърдечния тумор и корекция на 
митралната регургитация. Достъпът до лява камера хирургич-
но се осъществява през лявото предсърдие и митралната клапа. 
Директният оглед на кухината на лява камера и евентуалните 
манипулации за отстраняване на тумора изискват употребата 
на митрален клапен екартьор, което е свързано с висок риск 
от дилатация на митралният клапен пръстен и увеличаване на 
регургитацията. Това би наложило пластична или протезна ко-
рекция, които от своя страна продължителна системна антико-
агулация. Конвертирането на оперативната интервенция в мит-
рално клапно протезиране би довела до промяна в планирания 
анестезиологичен и следоперативен подход.От друга страна 
ексцизията само на тумора е щадяща интервенция премахваща 
рестрикцията в движението на задното митрално платно и на-
маляване на инсуфициенцията. 

Проведе се мултидисциплинарно обсъждане и се взе реше-
ние за нестандартен подход –  видеоасистирана трансатриална 
клапносъхраняваща резекция. С помощта на ендоскопска тех-
ника се премина внимателно между клапните платна, огледа се 
кухината на лява камера, резецира се и се отстрани туморната 
маса. 

5. Изводи
Въпреки че папиларният фиброеластом е доброкачест-

вен, все по-често се предприема  хирургическа намеса пора-
ди потенциалните усложнения като инсулт, остър миокарден 
инфаркт, камерна аритмия и внезапна смърт. Силно се препо-
ръчва хирургична резекция, ако е налице, което и да е от след-
ните състояния: педикулизирани лезии , туморна мобилност, 
история за усложнения свързани с тумора. Клапносъхранява-
щата ексцизия на тумора може лесно да се извърши в повечето 
случаи с добри дългосрочни резултати. При суспектни данни 
за папиларен фиброеластом, препоръчваме своевременното 
прилагане на ТЕЕ, антикоагулантна терапия за предпазване от 
повърхностни тромби и ранно хирургично лечение.
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Резюме
Наличието на две синхронни малигнени заболявания при 

един и същи пациент е сравнително рядко явление, особено 
при възраст под 65 години. Най-честите ракови заболявания 
в случаите на множествен малигнитет са хематологичните, 
карциномите на стомаха, колона, гърдата и хранопровода. Ма-
лигнените хематологични заболявания са една от най честите 
причини за имунен дефицит, на ред с инфекциозните заболява-
ния (ХИВ и Т-клетъчен лимфотропен вирус), първичния иму-
нодефицит и приема на имуносупресивни медикаменти след 
органна трансплантация. Често усложнение при пациентите с 
хематологични неоплазми са тежките бързо развиващи се ин-
фекции. След оперативна интервенция тези пациенти стават 
особено податливи на белодробни усложнения, особено ако 
хирургичната намеса е в областта на гръдния кош или горния 
коремен етаж.

Представяме случай на 45-годишен имунокомпрометиран 
пациент с плоскоклетъчен карцином на хранопровода, претър-
пял езофагектомия,  диагностично неуточнено до момента на 
хирургичната интервенция малигнено хематологично заболя-
ване, който развива тежка постоперативна дихателна недоста-
тъчност, изискваща комплексно интензивно лечение.

Abstract
The existence of two simultaneous carcinomas in one patient 

is a relatively rare event, especially is he is younger than 65 
years of age. The most common neoplasms in cases of multiple 
malignancies are the hematological ones, as well as the gastric, 
colon, breast and esophageal cancers. Immunocompromised states 
are most often associated with infectious diseases (HIV and T-
cell lymphotropic virus), primary immunodeficiency, hematologic 
malignancies and immunosuppressive drug intake after solid 
organ transplantation. Severe fulminant infections are frequent 
complications of the immunocompromised state. After a surgical 
intervention these patients are highly susceptible to postoperative 
pulmonary complications, especially after thoracic or upper 
abdominal surgery.

We present the case of a 45-year old male with squamous cell 
carcinoma of the esophagus, which underwent subtotal resection 
of the esophagus, and an undiagnosed hematological malignancy, 
that developed severe postoperative respiratory failure, requiring 
complex intensive care.

Въведение
Честотата на езофагеалният карцином през последните го-

дини се е увеличила значително, като плоскоклетъчният е пре-
валиращ. [20] Най-често пациентите са над 50-годишна възраст 
с анамнеза за бързо прогресираща дисфагия. [2] Единственото 
ефективно лечение за езофагеалния карцином е хирургичното.

Имунокомпрометираните състояния най-често се свързват 
с инфекциозни заболявания (ХИВ и Т-клетъчен лимфотропен 
вирус), първичен имунодефицит, малигнени хематологични за-
болявания или прием на имуносупресивни медикаменти след 
органна трансплантация. Често усложнение при пациентите 
с хематологични неоплазми са опортюнистичните инфекции. 
[16]

Представяме случай на 45-годишен имунокомпрометиран 
пациент с плоскоклетъчен карцином на хранопровода и диаг-
ностично неуточнено до момента на хирургичната интервен-
ция малигнено хематологично заболяване, който развива тежка 
постоперативна дихателна недостатъчност, изискваща ком-
плексно интензивно лечение.

Клиничен случай
Касае се за 45 годишен мъж, който преди 40 дни постъпва 

в гастро-ентерологично отделение с оплаквания от прогреси-
раща дисфагия датираща от 2 месеца, повръщане от около 1 
седмица, сърцебиене и адинамия. Съобщава за редукция на 
тегло с 30 кг за 2 месеца. От лабораторните изследвания се ус-
тановяват макроцитна анемия, левкопения и тромбоцитопения.

От проведеното ултразвуково изследване на коремните 
органи се открива хепатоспленомегалия, холелитиаза, както и 
малка киста в тялото на панкреаса. 

Поради оплакванията от дисфагия е предприета фиброга-
строскопия, при която се установява наличие на формация в 
дисталната трета на хранопровода, която след биопсия и пато-
лого-хистологично изследване е доказана като диференциран 
плоскоклетъчен карцином. 

Проведеният след това PET/CT описва мекотъканна форма-
ция, обхващаща дисталната част на хранопровода с висока ме-
таболитна активност и две метаболитно активни остеолитични 
лезии в черепа.

След консултация с хематолог по повод на промените в 
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кръвната картина и лезиите на черепните кости в диференци-
ално диагностичен план се обсъждат лимфоплазмоцитен лим-
фом и мултиплен миелом. Поради наличието на езофагеален 
карцином хематологът насочва пациента за първоначално опе-
ративно лечение на хранопровода, след което препоръчва пос-
ледващо диагностично уточняване по отношение на кръвното 
заболяване. 

Пациентът постъпва в Клиника по гръдна хирургия в леко 
увредено общо състояние и с подобрение на кръвната картина 
след лечение с вит. В 12 и хемотрансфузии. Биохимичните из-
следвания и кръвно-газовият анализ не показваха отклонения 
от референтните стойности. 

В планов порядък беше извършена е субтотална резекция 
на хранопровода, горна полярна резекция на стомаха, парци-
ална резекция на перикарда поради прирастване на формаци-
ята към него, пилоропластика и интраторакална десностран-
на гастроезофагопластика. По време на операцията се отчете 
наличието на хепатоспленомегалия, които бяха отбелязани и 
на предоперативната ехография. Патолого-хистологичното из-
следване потвърди находката от предоперативната биопсия – 
плоскоклетъчен карцином.

В ранния следоперативен период пациентът беше поставен 
на тотално парентерално хранене, антибиотична профилакти-
ка с Cefoperazone/ Sulbactam 2x2g и Metronidazole 3x500 mg, 
гастропротективна и антикоагулантна терапия. На четвъртия 
постоперативен ден беше захранен през назогастричната сонда 
със специализирани ентерални храни.

Поради наличието на лекостепенна хематурия, се напра-
ви изследване на урината, при което се установи протеинурия 
– 0.3 g/l. След това беше проведено изследване на 24-часова 
урина, при което се установи наличието на белтък на Бенс-
Джоунс. Тази находка, заедно с остеоличитичните лезии в че-
репните кости и предоперативната панцитопения ни насочиха 
към поставяне на възможна хематологична диагноза мулти-
плен миелом, което поставя пациента в категорията “имуно-
компрометиран”.

На седмия постоперативен ден общото състояние на паци-
ента се утежни с прояви на диспнея, тахикардия, хипотония, 
хипертермия и тежка хипоксемия с РаО2: 55.7 mmHg на фона 
на 60% маска тип Вентури и PaO2/FiO2 = 92.8.  Съгласно Бер-
линската дефиниция пациентът попада в категорията на тежък 
ARDS. Беше интубиран и поставен на апаратна вентилация в 
режим, контролиран по обем с FiO2: 0.6, Vt: 6 ml/kg , RR: 22/
min, PEEP: 9 cmH2O. Болният бе седиран с мидазолам за 48 ч 
и релаксиран с пипекурониум бромид за 24 часа. При липса 
на растеж от взетите проби за микробиология антибиотичната 
терапия беше променена на комбинация от Imipenem/ Cilastatin 
3 х 1 g и Linezolid 2 х 600 mg.

Постепенно общото състояние на болния, хипоксемията 
(PaO2/FiO2: 348.5) и рентгенографската находка се подобриха 
като на третия ден след интубацията (девети постоперативен) 
се премина към асистиран режим на вентилация с редукция на 
FiO2 до 0.5. При възстановено съзнание и рефлекси и стабил-
на хемодинамика на четвъртия ден след интубацията (десети 
постоперативен) пациентът бе екстубиран и поставен на неин-
вазивна вентилация в режим S/Т с FiO2: 0.4, IPAP: 12 cmH2O и 
EPAP: 4 cmH2O за 12часа, след което само за през нощта през 
следващите 2 дни като през деня беше на нискодебитна кисло-
родотерапия с назална канюла поток 6 l/min.

Пациентът беше изписан на четиринадесетия постоперати-
вен ден пациентът и насочен към хематологична клиника. 

Обсъждане
Наличието на две синхронни малигнени заболявания при 

един и същи пациент е сравнително рядко явление, особено 
при възраст под 65 години. Най-честите злокачествени забо-
лявания в случаите на множествен малигнитет са хематоло-
гичните – мултиплен миелом, миелодиспластични синдроми, 

неходжкинов лимфом и хронична миелогенна левкемия. От 
нехематологичните най-често срещани са карциномите на сто-
маха, колона, гърдата и хранопровода.[11]

В литературата не открихме съобщения за комбинация от 
езофагеален карцином и мултиплен миелом. От 1966 г. насам 
различни изследователски групи представят няколко случая на 
екстрамедуларен плазмоцитом с локализация в хранопровода 
[4–6,8–10,12,14,17], както и два случая на метастази от карци-
ном на хранопровода, имитиращи мултиплен миелом [3].

Диагностичните критерии за мултиплен миелома включ-
ват: 1) Моноклонална белтъчна ивица в електрофореза на се-
рум или урина; 2) Завишени плазматични клетки от костно-
мозъчна биопсия; 3) Признаци на напреднала органна увреда: 
хиперкалциемия; бъбречна недостатъчност; анемия; костни 
лезии. [13] Въпреки липсата на категорични доказателства по 
време на престоя на болния в клиниката по гръдна хирурия за 
наличие на мултиплен миелом, диагнозата е много вероятна 
поради наличието на: 1) остеолитични лезии на черепните кос-
ти; 2) хепато- и спленомегалия; 3) панцитопения; 4) белтък на 
Бенс-Джоунс в урината (присъстваш при 80% от пациентите с 
мултиплен миелом).

Рискът от появата на постоперативните белодробни ус-
ложнения нараства при: голяма хирургична интервенция, не-
доимъчно хранене в пред- и ранния следоперативен период, 
наличие на лошо контролирани придружаващи белодробни за-
болявания и имунокомпрометиран статус. [1,7,19] В описания 
по-горе случай появата на дихателна недостатъчност с тежък 
ARDS е типично инфекциозно усложнение при имунокомпро-
метиран пациент. Комплексното интензивно лечение при такъв 
болен включва дихателно подпомагане, широкоспектърно ан-
тибиотично лечение и хемодинамична поддръжка. При тежък 
ARDS препоръчителният метод на вентилаторен съпорт е ин-
вазивната вентилация. От друга страна при имунокомпромети-
рани болни неинвазивната вентилация има своите предимства 
– по-ниска честота на вентилатор-асоциираната пневмония, 
намалена продължителност на апаратната вентилация и бол-
ничния престой. [15] Оценявайки ползите и рисковете от двата 
подхода, ние решихме да поставим пациента на инвазивна вен-
тилация, защото при тежък ARDS има 84% вероятност за  не-
успех на неинвазивната вентилация и наблюдавана смъртност 
от 32% [18]. Но тъй като имунокомпрометираните пациенти са 
изключително податливи на инфекции, предприехме стратегия 
за бързо отвикване от респиратора посредством приложение 
на неинвазивна вентилация. Ранната екстубация ни позволи да 
избегнем едно от най-тежките усложнения на инвазивната вен-
тилация – вентилатор-асоциираната пневмония.

Заключение
Имунокомпрометираните болни са рисков контингент за 

появя на инфекциозни усложнения в следоперативния период. 
При тях дори банална инфекция може бързо да прогресира до 
тежка дихателна недостатъчност. Вентилаторната стратегия 
при тези пациенти трябва да бъде съобразена както с тежестта 
на хипоксемията, така и с имунокомпрометирания им статус. 
Ранната екстубация и спазването на строга асептика а антисеп-
тика са ключови моменти в тяхното обгрижване.
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РЕЗЮМЕ: Увеличената продължителност на живота е 
съпроводена с нарастване на различните дементни състояния. 
В тази статия са изложени някои специфични периоперативни 
проблеми при тези пациенти, които са от значение за 
анестезиолозите: информирано съгласие, специфична 
съпътстваща терапия, избор на анестетици, мониторинг на 
дълбочината на анестезията, постоперативно обезболяване. 
Представени са два клинични случая и е направен преглед на 
литературата.

КЛЮЧОВИ ДУМИ: деменция, болест на Алцхаймер, 
регионална анестезия, обща анестезия, анестетици, 
постоперативно обезболяване.

SUMMARY: Increased life expectancy is accompanied by an 
increase in various dementia conditions. This article lists some spe-
cific perioperative problems in those patients who are important for 
anaesthesiologists: informed consent, specific concomitant therapy, 
choice of anaesthetics, depth of anaesthesia monitoring, postopera-
tive pain relief. Two clinical cases were presented and a literature 
review was made.

KEY WORDS: dementia, Alzheimer’s disease, regional anaes-
thesia, general anaesthesia,  anaesthetics, postoperative pain relief.

УВОД:
Увеличената продължителност на живота е съпроводена, 

за съжаление, и с нарастване на дементните състояния. По 
данни на българското дружество по неврология, честотата на 
деменциите в България при лица над 65 години е съпоставима 
с тази в другите страни. Целта на тази публикация е да 
представи някои специфични периоперативни проблеми 
при тези пациенти, които са от значение за анестезиолози-
те. Критериите за различните видове деменция, методите 
за тяхната диагностика, избор на медикаментозно и 
немедикаментозно лечение не са обект на тази статия.

ОПИСАНИЕ НА СЛУЧАЯ:
Случай 1: Мъж на 82 години при падане получава 

счупване на шийката на лявата бедрена кост. Придружаващи 
заболявания – исхемична болест на сърцето, артериална 
хипертония и съдова деменция. Предоперативно терапевтът-
консултант констатира везикуларно дишане с единични дребни 
влажни хрипове в дясната основа, без отоци по крайниците 
и предлага към текущата терапия с АСЕ-инхибитор да се 
добави диуретик. Рентгенографията на белия дроб показва 
свободни костодиафрагмални синуси, липсват огнищни и 
инфилтрационни засенчвания в белодробните полета. Всички 
лабораторни изследвания са с резултати в референтните 
граници на нашата лаборатория. От ЕКГ – синусов ритъм, 
десен бедрен блок. По повод деменцията получава сермион 
(ницерголин). Решението за оперативно лечение е взето 
от лечебно-контролна комисия. Опериран е на третия ден 
от хоспитализацията. Извършено е ендопротезиране на 
тазобедрената става с циментно закрепване на капсулата 
и стеблото. Операцията с продължителност 120 минути е 

осъществена под спинална анестезия с 3 мл 0.5% бупивакаин, 
поставен е и перидурален катетър, но не е използван 
интраоперативно. Скоро след началото на операцията е 
настъпила хипотония, продължила около 45 минути, поради 
която пациентът е получил фракционирано 70 мг ефедрин, 
а общият обем интраоперативно влети водно-електролитни 
разтвори е 3000 мл. След операцията пациентът е преведен 
в отделението по ортопедия и травматология. На втория сле-
доперативен ден станал диспнеичен, дезориентиран, повър-
нал еднократно. На третия следоперативен ден е преведен 
в отделението за интензивно лечение, където е интубиран и 
поставен на изкуствена вентилация. Независимо от лечението 
постепенно се разви картина на напредваща полиорганна 
недостатъчност (дихателна система, нервна система, 
отделителна система, циркулация, коагулационни нарушения, 
паралитичен илеус) и на 14-я постоперативен ден пациентът 
почина.

Случай 2: Жена на 83 години при падане получава 
счупване на шийката на дясната бедрена кост. Придружаващи 
заболявания: исхемична болест на сърцето, артериална 
хипертония, захарен диабет втори тип и деменция (болест 
на Алцхаймер). В миналото е била оперирана по повод 
злокачествено заболяване на дебелото черво. С изключение на 
креатинин – 101.0 μmol/l и глюкоза – 7.3 mmol/l, останалите 
лабораторни показатели са в референтните граници на нашата 
лаборатория. Консултантите терапевт и невролог не предлагат 
промени в получаваната до момента в амбулаторни условия 
терапия на придружаващите заболявания. Оперирана на вто-
рия ден от хоспитализацията - извършено е ендопротезиране 
на тазобедрената става с циментно закрепване на капсулата 
и стеблото. Операцията с продължителност 145 минути 
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е осъществена под продължителна спинална анестезия с 
катетър. Използваният анестетик е ропивакаин 0.75% в 
обща доза 2 ml, приложен като 4 отделни болус дози (1.0 
ml – 0.2 ml – 0.5 ml – 0.3 ml). С цел обезболяване преди 
преместване на пациентката от леглото и позициониране 
върху операционната маса, в операционната зала, в леглото, 
под ултразвуков контрол е извършен блок на бедрения нерв 
с разтвор, съдържащ 0.5 % лидокаин и 0.375% ропивакаин в 
общ обем 20 мл. Интраоперативно са влети 1100 мл водно-
електролитни разтвори. След операцията за едно денонощие 
пациентката е настанена в интензивно отделение, а след това 
е преведена в отделението по ортопедия и травматология. На 
11-я следоперативен ден поради дезориентация за време и 
място и психотични прояви отново е консултирана с невролог, 
който предлага към наличната терапия от имана (мемантин), 
хедонин (кветиапин) и сермион (ницерголин) да се добави 
золофт (сертралин) за една седмица. Пациентката е изписана 
от болницата на 18-я постоперативен ден с първично зараснала 
оперативна рана и свалени конци.

ПРЕГЛЕД НА ЛИТЕРАТУРАТА И ОБСЪЖДАНЕ:
Определение: Според националния консенсус за ранна 

диагностика и лечение на болестта на Алцхаймер и други 
форми на деменция [1] „Деменцията е синдром, който се ха-
рактеризира с упадък на множество когнитивни функции, дос-
татъчно значим по степен, за да наруши ежедневните дейности 
на болните и появяващ се при нормална степен на съзнание“. 

Тази дефиниция и критериите за клинична диагноза в 
националния консенсус [1] са съобразени с препоръките от 
5-то издание на Diagnostic and Statistical Manual of Mental Dis-
orders (DSM-5) на американската психиатрична асоциация. 
Уточнението е необходимо, защото в DSM-5 терминът 
„деменция“ е заменен с „неврокогнитивно разстройство“ 
(“Neurocognitive disorder”, NCD), което от своя страна може да 
е „леко“ или „значимо“. В тази статия е използван по-общият и 
по-стар термин „деменция“.

Предоперативен период.
Първата трудност, с които се срещат лекарите анестезиолози 

при пациенти с деменция, е получаване на информирано 
съгласие. Според чл. 146 ал.1, т. 2 от Закон за здравето (ЗЗ) 
лицата със съдова или сенилна деменция попадат в категорията 
лица, нуждаещи се от специални здравни грижи. Съгласно 
чл. 87 ал. 7 от ЗЗ, когато лица с психични разстройства са 
признати за неспособни да изразяват информирано съгласие, 
то се изразява от лица, определени от съда по реда на чл. 162 
ал. 3 от ЗЗ.

Проблемът с получаване на информирано съгласие от 
пациенти с деменция многократно е обсъждан в литературата. 
В случай на значима деменция Funder [4] предлага и член 
на семейството или друг представител на пациента да бъде 
потърсен при решението за лечение. Подобно становище 
споделя и Verborgh [5]. Marcucci и съавт. [6] считат, че 
съгласието за оперативно лечение и анестезия трябва да 
се определят независимо едно от друго. Според авторите 
способността на пациента да даде съгласие за операция може да 
не е достатъчна, за да даде съгласие за анестезия. Обяснението 
е, че анестезията включва по-абстрактни понятия и изисква по-
висок когнитивен капацитет, за да бъде разбрана, отколкото 
когнитивния капацитет за разбиране на хирургичното лечение.

Пациентите от описаните по-горе клинични случаи нямаха 
определен попечител или настойник – за тях се грижеха техните 
близки. Пациентите се подписаха в бланката за информирано 
съгласие в присъствието на своите близки след консулта с 
анестезиолог. И в двата случая близките на пациентите също 
дадоха писмено съгласие за оперативното лечение.

Вторият проблем в предоперативния период при тези 
пациенти е идентификация на медикаментите, използвани 
за специфичното лечение на деменция и техните възможни 

нежелани взаимодействия с анестетици.
В националния консенсус [1] при пациенти със съдова 

деменция (съдово когнитивно нарушение) за лечение на 
когнитивните нарушения като медикаменти на първи 
избор са посочени ницерголин, винпоцетин, пирацетам или 
пентоксифилин. Като втори избор се предлагат гинко билоба 
или нимодипин. 

При болестта на Алцхаймер, в лек или умерен ста-
дий на деменция, като първи избор за лечение на 
когнитивните нарушения са посочени [1] инхибитори 
на ацетилхолинестеразата (донепезил, ривастигмин, 
галантамин), а при умерен или тежък стадий на деменция – 
мемантин (психоаналептик). Медикаменти на втори избор са 
невропротектори и антиоксиданти: гинко билоба или алфа-
токоферол. Посочени са още четири групи медикаменти 
за лечение на придружаващи симптоми и синдроми: при 
нарушения на съня, депресия, поведенчески нарушения и 
антиконвулсанти. При нарушения в поведението (ажитираност 
и неспокойствие) са показани невролептици – конвенционални 
(например халоперидол) или атипични (например кветиапин).

В кратките характеристики на трите посочени по-горе 
инхибитори на холинестеразата (донепезил, ривастигмин, 
галантамин), налични на сайта на изпълнителната агенция 
по лекарствата (https://www.bda.bg/bg/), има две важни 
предупреждения от значение при планиране на анестезия. 
Едното, че те могат да усилят ефектите на мускулните 
релаксанти от сукцинилхолинов тип, а другото – че могат да 
доведат до брадикардия поради ваготоничен ефект. Подобни 
съобщения има и в специализираната литература [5, 7].

Когато се планира приложение на обща анестезия 
при пациенти с деменция, получаващи холинестеразни 
инхибитори, трябва да се съобразят и други възможни 
взаимодействия с мускулните релаксанти. Baruah [8] описва 
случай на 70-годишен пациент, опериран с обща анестезия 
поради счупване на бедрената шийка, лекуван с донепезил, 
който е бил резистентен на релаксация с атракуриум. Подобни 
ефекти на донепезил съобщава Sanchez [9] при пациент на 
75 години, на който под обща анестезия е извършена лява 
хемиколектомия – блокът от сукцинилхолин е бил удължен, 
а ефектът на атракуриум – неадекватен, което е наложило 
използване на по-висока доза от необходимата според теглото 
на пациента.

Пациентката с болестта на Алцхаймер, описана в клиничен 
случай 2, е получавала мемантин (имана) за лечение на 
когнитивните нарушения. Препаратът е неконкурентен 
антагонист на N-Methyl-D-Aspartate (NMDA)-рецепторите. В 
неговата кратка характеристика, налична на сайта на изпъл-
нителната дирекция по лекарствата, е посочено, че не трябва 
да се прилага едновременно с кетамин, който действа върху 
същата рецепторна система. Споменато е също, че ефектите на 
барбитуратите и невролептиците могат да бъдат намалени при 
пациенти, получаващи мемантин.

Като медикамент на втори избор за лечение на когнитивните 
нарушения, както при съдова деменция, така и при болестта 
на Алцхаймер, националният консенсус [1] предлага Гинко 
билоба. В обзор посветен на приема на билкови препарати 
и влиянието им върху анестезията Недева и съавтори [2] 
посочват, че нежеланите странични ефекти на това растение 
са повишен риск от кървене, възможност за задълбочаване на 
седацията и бавно възстановяване от анестезия, както и кожни 
алергични реакции. Препоръчва се прекратяване приема на 
препаратите, съдържащи Гинко билоба, 36 часа преди опера-
ция и анестезия.

Премедикация, избор на анестетици, анестезионна 
техника, мониторинг.

Поради често наличните при пациенти с деменция страх, 
неспокойствие, възбуда, раздразнителност [10] се препоръчва 
премедикация с малка доза бензодиазепин [4, 5]. Hachen-
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berg [11] също препоръчва бензодиазепин (мидазолам) или 
клонидин. За обща анестезия се предлага [4, 5, 11] увод с 
пропофол, безпроблемно използване на почти всички опиати 
(remifentanil, fentanyl, sufentanil, alfentanil, morphine, pethi-
dine), и на инхалационни анестетици – десфлуран, изофлуран, 
севофлуран. За мускулна релаксация се предлагат рокурониум 
или мивакуриум [11]. 

При пациенти с деменция не се препоръчва използване на 
невролептици [4, 5], както и на тиопентал, кетамин и атропин 
[11].

В литературата, посветена на разглежданата тема, няма 
описана идеална анестезия – подходящи са както обща 
анестезия, така и регионални анестезионни техники. Възможен 
проблем при регионалните анестезии е недостатъчното 
сътрудничество на пациентите [4], например при 
позициониране преди изпълнение анестезията. Има становище 
[5], че регионалните техники са за предпочитане, когато това е 
възможно, поради по-слабото повлияване на менталния капа-
цитет на пациентите.

Поради съобщенията за удължено действие на 
деполяризиращите мускулни релаксанти и резистентност 
спрямо недеполяризиращите Funder [4] препоръчва използване 
на релаксометрия, а в случай, че оперативната намеса не 
изисква мускулна релаксация – да се поддържа спонтанна 
вентилация. Verborgh [5] е на мнение, че трябва да се поддържа 
нормокапния и предупреждава, че хипервентилация за повече 
от 2 часа, водеща до ниски стойности на PaCO2 (от порядъка 
на 20-25 mm Hg) може да доведе до допълнително мозъчно 
увреждане поради церебрална хипоперфузия.

При използване на инхалационни анестетици се препоръчва 
дозировката им да става според MAC-стойностите [4].

Няма яснота по въпроса доколко оценката на дълбочината 
на анестезията чрез BIS-мониторинг е приложима при пациенти 
с деменция. Renna [12] сравнява изходните BIS-стойности в 
будно състояние на 36 пациенти с болестта на Алцхаймер, с 
тези на 36 пациенти на възраст над 75 години без деменция. 
Използвани са две софтуерни версии (версия 4.0 и версия 3.4) 
на BIS-технологията. Констатацията е, че сигнификантно по-
висока част от пациентите с деменция имат по-ниски средни 
стойности на биспектралния индекс и при двете версии на 
мониторите (38% от пациентите с деменция спрямо 11% от 
контролната група при версия 3.4 и съответно 50% и 22% 
при версия 4.0). Пациентите в цитираното проучване [12] не 
са подлагани на анестезия и няма данни за корелация на BIS-
стойностите с клинични признаци за адекватна анестезия. Пре-
поръката на авторите е, когато BIS се използва за мониторинг 
на анестезията при възрастни пациенти, да се регистрира 
изходна стойност в будно състояние за няколко минути преди 
увода в анестезия, за да може да се идентифицират ниски 
начални стойности [12].

Hayashi [13] описва случай на фалшиво нисък биспектрален 
индекс при 82 годишна жена с хипотиреоидизъм, оперирана по 
повод фрактура на раменната кост. Според авторите причината 
е в необичайно ниската амплитуда на ЕЕГ на пациентката, по-
ради което BIS-алгоритъмът погрешно определя изоелектрич-
на активност и изчислява нивото на анестезията като дълбоко.

Налично е мнение [4], че при пациентите с деменция 
трябва да се спазват общите препоръки за гериатрични 
пациенти – анестетиците да се дозират в малки дози поради 
удължено време както за настъпване на ефекта, така и за 
възстановяване. Удълженото време за настъпване на ефектите 
на медикаментите за увод в анестезия може да доведе до 
тяхното предозиране. Използването на базиран върху ЕЕГ 
мониторинг на дълбочината на анестезията в този случай 
може да е от полза, въпреки че поради по-ниските изходни 
BIS-стойности, моделът за промени по време на операция при 
дементни пациенти може да е различен [4].

Ние считаме, че при пациенти с деменция дълбочината 

на анестезията трябва да се оценява чрез комбинация от три 
показателя: клинични признаци, МАС (минимална алвеоларна 
анестетична концентрация) на използвания инхалационен 
анестетик и BIS мониторинг. Споделяме становището, че 
„лекарите анестезиолози трябва да се стремят да прилагат, 
когато това е възможно, подходяща комбинация от клинични и 
инструментални методи за оценка дълбочината на анестезията“ 
[3].

Следоперативен период.
И при пациентите с деменция една от основните задачи е 

своевременното разпознаване и лечение на постоперативната 
болка. Оценката на болката при дементните пациенти е 
истинско предизвикателство, защото обичайно използваните 
за тази цел инструменти – вербални или цифрови скали – тук са 
неприложими. Причини за това са ограничените възможности 
на тези пациенти за словесен контакт с околните, включително 
с медицинския персонал и недостатъчният им капацитет за 
самооценка, което повишава риска от неадекватно обезболя-
ване.

Съществуват скали за оценка на болката при пациенти 
с комуникативни проблеми и деменция [14, 15], тествани в 
различни условия – болници за активно лечение, болници за 
долекуване, при остра и хронична болка. Те съдържат различни 
критерии, но имат един общ основен елемент – лицевият из-
раз на пациентите. Той се описва като усмихнат, безразличен, 
тъжен, изплашен, намръщен, с гримаси – сбръчкано чело, 
присвити очи, свити устни, стиснати зъби, увиснала долна 
челюст и т.н. Kunz [16] счита, че при болка лицевият израз при 
дементни пациенти се променя както при здрави индивиди и 
може да е сигурен алтернативен индикатор за болката.

При пациентите от представените клинични случаи, но 
не само при тях, ние ползваме адаптирана от нас версия 
на български език на скалите PAINAD (Pain Assessment in 
Advanced Dementia scale [14]) и CNPI (Checklist of Nonver-
bal Pain Indicators [15]). По наше мнение са необходими 
допълнителни проучвания и в други клинични ситуации, освен 
в травматологията, преди да се пристъпи към валидиране на 
скалите на български език [17].

ОБОБЩЕНИЕ:
Представени са пациент със съдова деменция и пациент с 

болест на Алцхаймер, оперирани под регионална анестезия по 
повод счупване шийката бедрената кост.

Специфичните периоперативни проблеми при пациенти 
с деменция включват, но без да се ограничават, следното: 
постигане на информирано съгласие, детайлно уточняване на 
трайната терапия с психоактивни медикаменти и възможните 
нежелани лекарствени взаимодействия с анестетици, избор на 
подходящи медикаменти за анестезия, контрол на дълбочината 
на анестезията, разпознаване и лечение на следоперативните 
болки.

 Извън изброените специфични проблеми е необходимо, 
както при всички пациенти, уточняване на придружаващите 
заболявания на други органи и системи (сърдечно-съдови, 
дихателни, ендокринни, отделителна система, нутритивни 
и електролитни нарушения) и накрая, но не последно – 
профилактика на постоперативния делир.

Привличането като консултант на лекаря, назначил 
трайната терапия на неврокогнитивното разстройство е от 
полза не само за анестезиолога и оператора, но и за пациентите 
и техните близки.
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