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ВИСОКОДЕБИТНА КИСЛОРОДОТЕРАПИЯ - ПРИНЦИПИ И ПРИЛОЖЕНИЕ
С. Забаданова⁕, М. Енчева⁕, Р.Маринова, Н.Петров, Е. Одисеева, Вл. Василев**
⁕Клиника по белодробни болести, ВМА - София
Катедра по Анестезиология и Интензивно лечение, ВМA - София, **Клиника по пластична хирургия, ВМА – София

HIGHFLOW OXYGEN THERAPY – PRINCIPLES AND APPLICATIONS
Zabadanova S⁕. , Encheva M.⁕, Marinova R., Petrov N., Е.Оdiseeva, Vl. Vasilev**,
⁕Department of Pulmonary diseases, Military Medical Academy - Sofia
Department of Anesthesiology and Intensive care, Military Medical Academy, Sofia, **Plastic Surgery Department, Military Medical Academy – Sofia
Резюме:
Кислородотерапията е лечение на първи избор при пациентите с остра дихателна недостатъчност (ОДН). Високодебитната назална кислородотерапия пред последните години навлиза
като добра алтернатива на конвенционалната кислородотерапия. Използването и в Структурите за Интензивно Лечение
(СИЛ) е все по-широко и е основано на широкомащабни проучвания. Все повече са доказателствата, че Високодебитната
назална кислородотерапия е ефективна за подобряване на оксигенацията при пациентите с хипоксемична дихателна недосатъчност с различна етиология.
Високодебитната кислородотерапия (ВДКТ) има няколко
физиологични предимства пред традиционните устройства
за кислородотерапия: намалява назофарингеалното мъртво
пространство, създава положително крайно експираторно налягане, осигурява по-висока и стабилна фракция на вдишания
кислород, доставя затоплена и овлажнена гозава смес. Намира
приложение като метод за лечение на критично болни пациенти с остра дихателна недостатъчност, с хипоксия в постоперативния период или след екстубация. Други потенциални
ползи включват преоксигенация преди ендотрахеална интубация (ЕТИ), бронхоскопия на хипоксемични пациенти, екзацербация на хронична обструктивна белодробна болест (ХОББ) и
кистична фиброза, лечение на имунокомпрометирани пациенти и такива с невромускулни болести. Все още няма стандартизирани насоки за безопасност и ефективност на ВДКТ при
всички тези състояния. В настоящия обзор са разгледани едни
от основните физиологични аспекти, механизми на действие
и някои от приложенията на ВДКТ при възрастни пациенти.

Abstract:
Oxygen therapy is the first treatment for the patients with acute
respiratory ifailure (ARF). Hidhflow nasal oxygentherapy (HFOT)
during the recent years is appropriate alternative of conventional
oxygen therapy. The application of this therapy becomes more
and more common in ICUs and is based on randomised controlled
trials. HFOT is proven to be effective in treatment of hypoxemic
respiratory failure from different aetiology.
Hidhflow oxygentherapy (HFOT) has several physiological
advantages over traditional oxygen therapy devices: it reduces
nasopharyngeal dead space and generates a positive end expiratory
pressure, it provides higher and more stable fraction of inhaled
oxygen, and a heated and humidified gas mixture. It has been used
as a treatment device in critically ill patients with acute hypoxemic
respiratory failure, in patient with hypoxemia in postoperative period
or after extubation. Other potential benefits include preintubation
oxygenation, during bronchoscopy in hypoxemic patients,
exacerbation in patients with chronic obstructive pulmonary
diseases (COPD) and cystic fibrosis, immunocompromised
patients and those with neuromuscular diseases. There are still
no established guidelines to direct the safe and effective use of
HFOT in all of these conditions. This review summarizes some of
the main physiological effects, mechanisms of action and clinical
applications of HFOT in adult patients.
Key words: acute respiratory failure, oxygen therapy, high
flow nasal oxygen therapy

Ключови думи: остра дихателна недостатъчност, кислородотерапия, високодебитна назална кислородотерапия
Въведение:
Острата дихателна недостатъчност (ОДН) е една от найчестите причини за прием в СИЛ. Етиологичните фактори са
много и разнообразни, най-често: пневмония, ARDS, сепсис,
кардиогенен белодробен оток, обостряне на ХОББ, невромускулни заболявания, политравми с гръдна травма, следоперативна дихателна недостатъчност, при черепно-мозъчни травми
и мозъчни тумори, мозъчни инсулти и т.н. При липса на специфична етиологична терапия лечението включва третиране
на подлежаща инфекция или свръх-хидратация и поддържащо
лечение до резолюцията на заболяването.
Кислородотерапията е лечение на първи избор при наличие
на хипоксемична остра дихателна недостатъчност. Различни

начини за подаване на кислород са прилагани през последните
десетилетия. Такива са нискодебитните системи: назална канюла, обикновена лицева маска, кислородна маска с резервоар
без обратно вдишване. Високодебитните устройства са представени от маската на Venturi. Изборът на определен начин за
подаване на кислород при терапията на ОДН зависи от тежестта на хипоксемията, подлежащите етиопатогенетични механизми, начина на дишане при пациента и толерантността към
терапията. Пацент с дихателна недостатъчност, който диша с
отворена уста е подходящо да получава кислород през лицева
маска, а не с назална канюла.
Пациентите, обект на интензивно лечение по-често се
нуждаят от високодебитно подаване на кислород, за адекватно
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посрещане на кислородните потребности. При тахипнеичните
пациенти с ОДН необходимият пикови инспираторен поток е
висок и надвишава кислородния поток, осигуряван от традиционните устройства за подаване на кислород (с нисък дебит)
( 1).
Високата дихателна честота може да доведе до значимо
концентриране на стаен въздух в обикновената кислородна
маска и от там до недостатъчно кислород във вдишваната газова смес. Други недостатъци на никодебитните системи са
субоптималното овлажняване и несигурната фракция на подавания кислород.
Устойствата, които използват ефекта на Venturi, базиран на
принципа на Bernoulli (маска на Venturi), до някъде преодоляват горепосочените ограниения. В сравнение с нискодебитните
системи се осигурява по-висок поток: 30-50 l/min, с фракция на
кислорода 24-60%.
Маската на Venturi осигурява приток на кислород, който
е по-нисък от инспираторните нужди на пациента, т.е., когато инспираторния поток на пациента надвишава подавния от
маската се получава задържане на стаен въздух. По този начин
инспираторната кислородна концентрация подавана към пациента се оказва по-ниска от зададената. Маската често е дискомфортна за пациента и по-лесно може да се диспозиционира, в
сравнение с назалния кислород. Дишането на сух въздух предизвиква сухота в устата, носа, гърлото и дихателните пътища,
свързано с неприятно усещане при пацеинта, особено в условията на СИЛ (1).
Клиничните гайдлайни препоръчват овлажняване на подавания кислород при поток >4 l/min., тъй като овлажняването от
назалната лигавица е недостатъчно (2).
Доброто овлажняване на вдишания газ подобрява комфорта на пациента и улеснява елиминирането на секретите.
Високо дебитната кислородотерапия ВДКТ доставя затоплена и овлажнена газова смес от кислород и въздух с дебит до
60-70 l/min и фракция на вдишания кислород, която може да
бъде регулирана. Основните компоненти са генератор, осигуряващ високия дебит, въздушно-кислороден смесител, който
постига фракция на кислорода между 0.21 и 1.0, независимо от
дебита, и овлажнител, който насища газовата смес при температура 31 до 37°C. За да се намали кондензацията, затопленият
и овлажнен газ се подава чрез нагрети шлангове през назална канюла с широк отвор (фиг.1) Компаниите, произвеждащи
такива устройства, предлагат по-малки размери канюли за недоносени новородени, деца от различни възрасти, както и за
възрастни пациенти (фиг.2 и 3).

фигура 2. Назална канюла за деца
(Fisher & Paykel Optiflow®)

фигура 3. Назална канюла за възрастни
(Fisher & Paykel Optiflow®)
На таблица 1 са посочени силните и слабите страни на високодебитната назална кислородотерапия (A.Corrado et al.) (3)
Силни страни
• Лесна за приложение и
контрол техника
• Минимален риск от
нараняване на кожата
• По-лесна за обслужване от
медицинския персонал, в
сравнение с НИВ
• Стабилност на назалната
канюла, в сравнение с
лицевата маска с висок
дебит
• Няма риск от клаустрофобия
• Позволява перорален прием
и говор

Слаби страни
• Дразнене на носната лигавица
(рядко)
• Дискомфорт (рядко)
• Секреция от носа
• Пневмоторакс при новородени
• Затопляне
• Намаляние на обонянието
(рядко)
• Дислокация на канюлата
• Шум, ограничение на
движенията
• Отлагане на интубацията

Таблица 1: силни и слаби страни на ВДКТ, НИВ-неинвазивна вентилация
На таблица 2 са посочени практически стъпки при приложение на ВДКТ (A. Corrado et al.) (3).
Настройки
Зъбчета
Скорост на потока
Температура
Дебит
Резервоар за вода
Мониторинг

Позитивен отговор
и отвикване

фигура 1. Основни компоненти на ВДКТ
(Nishimura M. J Intensive Care 2015)

ОРИГИНАЛНИ СТАТИИ

Неефективен
отговор

Не запушват напълно ноздрите
Започва се с 30-40 l/min и се увеличава според
нуждите на пациента
37°C
Увеличаване до намаление на дихателната
честота и стабилна кислородна сатурация
Възможно най-високо над овлажнителя
Сърдечна честота, дихателна честота,
кислородна сатурация
Газов поток и фракция на инспираторния
кислород (FiO2) според клиничния отговор
(очаква се в рамките на 1 час)
Намаление на FiO2 с 5-10% и на потока с 5%,
преоценка след 1-2 часа
Отвикване на ВДКТ при дебит <25 l/min и
FiO2<0.40
При липса на терапевтичен отговор след
60-120 мин се преминава към по-инвазивна
терапия

Таблица 2: практически насоки при приложение на ВДКТ
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Неинвазивната вентилация (НИВ) е метод за асистиране
на дишането чрез подаване на оксигениран газ под позитивно налягане чрез плътно прилепнала лицева маска. Има приложение при някои форми на ОДН (кардиогенен белодробен
оток, обостряне на ХОББ). Техниката често не се толерира от
пациентите поради дискомфорт и клаустрофобия. В повечето
проучвания (4) НИВ е с недоказан ефект при остра хипоксична дихателна недостатъчност (с изключение на кардиогенният белодробен оток), със 70% вероятност за неуспех и висока
смъртност.
Високите дихателна честота и минутен обем при пациентите с ОДН трудно се синхронизират с респиратора. Високите
инспираторни и експираторни налягания, необходими за преодолване на респираторния дистрес и хипоксемията водят до
изтичане на газ около маската, с необходимост от пристягане
на маската, което е изключително некомфортно за повечето пациенти. Посочените недостатъци водят към търсене на нови
алтернативи на НИВ.
Високодебитната кислородотерапия (ВДКТ) е модерен метод за лечение на дихателна недостатъчност (ДН) с различна
етиология. През последните години все повече проучвания
разглеждат механизмите на действие и мястото й в лечението
на различни болестни състояния. ВДКТ има няколко физиологични предимства пред традиционните устройства за кислородотерапия: намалява назофарингеалното мъртво пространство,
създава положително крайно експираторно налягане (ПКЕН),
доставя овлажнена и затоплена газова смес, осигурява повисока и стабилна фракция на вдишания кислород. Намира
приложение като метод за лечение предимно при пациенти с
остра ДН, с хипоксия в постоперативния период или след екстубация. Други потенциални ползи включват преоксигенация
преди ЕТИ и при бронхоскопия на хипоксемични пациенти.
Напоследък нараства интересът към използването на ВДКТ
при декомпенсирана хиперкапнеична ДН при екзацербация на
ХОББ. Все още няма стандартизирани насоки за безопасност и
ефективност на ВДКТ при всички тези състояния. В настоящия
обзор са разгледани едни от основните физиологични аспекти,
механизми на действие и някои от приложенията на ВДКТ при
възрастни пациенти.
Физиологични ефекти
Основните физиологични ефекти са създаване на ПКЕН,
намаляване на назофарингеалното мъртво пространство, осигуряване на по-висока и стабилна фракция на кислорода във
вдишания въздух (FiO2), оптимално овлажняване на лигавицата на дихателните пътища (ДП). Вследствие на това приложението на ВДКТ води до намаляване работата на дихателната
мускулатура, както и до положителен ефект върху вентилацията и оксигенацията(5).
Ефект на положително крайно експираторно налягане
Предимството на ВДКТ над стандартната кислородотерапия отчасти се дължи на генерирането на ПКЕН, което в
крайна сметка води до намалено несъответствие между вентилация/перфузия и подобрена оксигенация чрез възстановяване
и включване на алвеолите.
Счита се, че дебитът, който е свързан с увеличено експираторно съпротивление, увеличава крайния експираторен белодробен обем и генерира ПКЕН. Тъй като е почти невъзможно да
се измери налягането в белия дроб директно, като алтернатива
се измерва назофарингеалното налягане и налягането в трахеята при трахеостомирани пациенти (6-10). Groves et al. отчитат
средно нарастване на фаринегалното налягане с 0.8 cmH2O на
10 l/min дебит при здрави доброволци (6). Parke et al. потвърждават подобна зависимост между налягане и дебит, сравнявайки ВДКТ и стандартната кислородотерапия с лицева маска при
пациенти след сърдечно-съдова хирургия. При ВДКТ назофарингалното налягане се увеличава с 2.7 ± 1.04 cmH2O, когато
пациентът е със затворена уста и с 1.2 ± 0.76 cmH2O, когато е с
отворена уста, докато при използване на лицева маска е около
нула (7). При затворена уста с нарастване на дебита, нараства

и налягането: 1.93 ± 1.25 cm H2O, 2.58 ± 1.54 cm H2O и 3.31
± 1.05 cm H2O съответно при 30, 40 и 50 l/min (8). Когато пациентът е с отворена уста, дори при 60 l/min, фарингеалното
налягане остава под 3cmH2O.
Чрез симулационен модел на спонтанно дишане Jing-chao
Luo et al. демонстрират, че дебитът (в зависимост от това дали
пациентът е с отворена или затворена уста) и белодробния коплайънс са най-важните фактори, които оказват влияние върху
ПКЕН при ВДКТ (9). Максимален ефект се постига при пациентите със затворена уста. Според авторите на проучването,
когато устата на пациента е отворена, eкспираторното съпротивление/резистанс ще изчезне и ефектът на ПКЕН също би
изчезнал.
ВДКТ увеличава функционалния остатъчен капацитет и
крайния експираторен обем. Корелация между орофарингеалното налягане и крайния експираторен белодробен обем са описани при изследване на 20 възрастни пациенти, получаващи
ВДКТ след сърдечно-съдова хирургия. Данните от проучването потвърждават генерирането на позитивно орофарингеално
налягане. Установява се нарастване на крайния експираторен
обем и дихателния обем (ДО) чрез промяна в крайния експираторен белодробен импеданс. Тези промени водят до намаляване на дихателна честота (ДЧ) и диспнеята и подобрение на
оксигенацията. Нарастването на крайния експираторен белодробен обем е по-голямо при пациенти с по-висок индекс на
телесна маса (ИТМ) (10).
Намалява анатомичното мъртво пространство
При всяко вдишване в респираторната зона на белия дроб
навлиза обем въздух, равен на ДО, но само една част от него е
свеж атмосферен въздух. Другата част (средно 150 ml) е въздух
от анатомичното мъртво пространство. При пациенти с остра
ДН, повторното вдишване на издишан въздух (rebreathing) е
по-голямо и като резултат може да се вдиша по-голямо количество СО2. Същият ефект се наблюдава и с кислородна маска,
особено при ниски дебити. За да се поддържа постоянно РаСО2
(алвеоларна вентилация), минутният дихателен обем трябва да
се увеличи чрез повишаване на ДЧ или ДО (или и двете). Така
се увеличава и работата на дихателната мускулатура при пациенти с ДН.
Едно от основните предимства на ВДКТ е, че намалява
анатомичното мъртво пространство. Доставяйки непрекъснат
поток от свежа газова смес, обогатена с кислород и с висок
дебит, заменя или «отмива» назофарингеалното мъртво пространство. Счита се, че това подобрява алвеоларната вентилация. Има малко проучвания, които показват този ефект на
терапията, защото е трудно да се измери in vivo въздушният
поток във фарингеалното пространство. В модели на животни
с белодробна увреда, РаСО2 намалява с нарастване на дебита,
тъй като по-високия дебит ефективно «отмива» СО2 (11,12).
Moller et al. демонстрират намаляване на анатомичното мъртво пространство и повторното вдишване на издишан въздух
(rebreathing) при изследване на 10 здрави доброволци и 3 трахеотомирани пациенти, използвайки радиоактивен газ 81mKr
и гама камера (13). Наблюдава се бързо и ефективно намаление на радиоактивния изотоп от горните дихателни пътища с
ВДКТ, както и увеличаване на вдишания кислород и редукция
на вдишания СО2.
По-висока и стабилна фракция на кислорода във вдишания
въздух (FiO2)
Фракцията на кислорода във вдишания въздух FiO2 в нискодебитните кислородни системи не е постоянна и обичайно
е по-ниска от предвидената. При дебит 1-6 l/min FiO2 варира
между 0.26 и 0.54 при спокойно дишане и между 0.24 и 0.45
при бързо дишане, увеличавайки се съответно на 0.54-0.75 и
0.49-0.72 при дебит 6-15 l/min (14). При остра ДН, когато инспираторният поток на пациента надвишава дебита на кислородната система, въздухът в стаята често разрежда подавания
кислород. Когато инспираторното усилие и ДЧ се променят,
доставеният кислород до пациента също се променя.
С високодебитните кислородни системи, фракцията на кис-
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лорода във вдишания въздух FiO2, особено при високи дебити
е по-близка до предвидената (изчислената) такава. Надвишава
се инспираторния поток на пациента, намалява се навлизането
на стаен въздух и неговия разреждащ ефект. Ritchie et al. измерват фарингеалното налягане и FiO2. Чрез хипофарингеален
катетър при здрави доброволци са направени оксиграфия, капнография и измерване на фарингеалното налягане. Резултатите
от проучването показват, че доставената FiO2 се доближава до
предвидената, когато дебитът на системата е по-голям от пиковия инспираторен дебит на участниците, независимо дали
дишат през устата или носа. Въпреки това се наблюдава малка,
постоянна, но статистически значима разлика в предвидената
FiO2 при дишане през носа и при дишане през устата в покой.
Освен това, при дишане със затворена уста, системата генерира
клинично значимо положително налягане в дихателните пътища, което е пропорционално на дебита. Високият инспираторен
пиков дебит по време на усилие води до повишено навлизане
на стаен въздух и разреждане на кислорода, в резултат на което
и по-ниска FiO2 (15).
Доставя затоплена и овлажнена газова смес
Затопленият и овлажнен кислород има редица предимства
в сравнение със стандартната кислородотерапия. Повечето
конвенционални кислородни устройства, доставяйки сух и незатоплен газ, водят до дискомфорт от маската, сухота в устата
и носа, зачервяване на очите, травма на очите и носа, раздуване
на стомаха, аспирация. Студеният въздух може да провокира
бронхоспазъм, да доведе до възпаление на лигавицата на дихателните пътища, да наруши мукоциалиарните функция и клирънс. По време на нормално дишане се изразходва значително
количество енергия за затопляне и овлажняване на газовете (5).
ВДКТ доставя адекватно затоплена и овлажнена газова
смес, когато дебитът е повече от 40 l/min. Това подобрява мукоцилиарните функция и клирънс. Други ползи са по-малък риск
от ателектаза, по-малко енергия за затопляне и овлажняване на
вдишания газ, както и по-добър комплайънс и комфорт на пациента (16).
Ефект върху работата на дишане, вентилацията и газовата
обмяна
ВДКТ облекчава инспираторното усилие, намалява дихателната честота и работата на дихателната мускулатура, редуцира минутния дихателен обем, необходим за поддържане на
постоянно РаСО2, подобрява оксигенацията и е свързана с поголям комфорт за пациента от стандартната кислородотерапия
(17-19).
В проучване при 12 пациенти с остра ДН Vargas et al. демонстрират, че ВДКТ намалява инспираторното усилие и подобрява оксигенацията (увеличено съотношение РаО2/FiO2)
в сравнение с НДКТ(17). При пациенти с ДН координираните
движения на гръдния кош и коремната стена са често нарушени. Липсата на координация увеличава работата на дишането и
причинява умора на дихателната мускулатура. Проучване при
40 пациенти, изискващи кислородотерапия в интензивно отделение, показва подобряване на торако-абдоминалния синхрон
и по-ниска ДЧ при използване на ВДКТ, докато PaCO2 и ДО
остават постоянни (18). От това следва намален минутен ДО
(намалена ДЧ и постоянен ДО) при постоянна алвеоларна вентилация (РаCO2 e константа), което показва ефекта на ВДКТ
върху намаляване на анатомичното мъртвото пространство.
В рандомизирано клинично проучване Mauri et al. демонстрират прогресивно намаляване на инспираторното усилие
с нарастване на дебита, докато крайният експираторен обем,
динамичният комплайънс (отношение ДО/промяна в езофагеалното налягане) и оксигенацията нарастват. По-високият дебит се свързва и с прогресивно намаляване на минутния ДО
без промяна в РаСО2. Ефектът върху клирънса на СО2 вече е
постигнат при по-нисък дебит (19).
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Приложение на ВДКТ
На таблица 3 са представени препоръки кога може и кога не
може да се прилага ВДКТ (А. Corrado et al) (3).
ВДКТ може да се
прилага с очакван
положителен ефект

• Хипоксемична ОДН без
екстрапулмонално засягане
• След екстубация при ниско рискови
пациенти
• Пациенти с отказ от интубация

ВДКТ може да се
прилага с несигурен
ефект

• След екстубация в кардиохирургия
• При флексибилна бронхоскопия

• Остра екзацербация на ХОББ
• Имунокомпроментирани пациенти с
остра бъбречна недостатъчност
Ефекта на ВДКТ е обект
•
Преоксигенация на хипоксемични
на доизясняване
пациенти преди интубация
• След екстубация на следоперативни
пациенти

Таблица 3: кога се препоръчва и кога не се препоръчва
използването на ВДКТ
Приложението на ВДКТ при остра хипоксемична ДН е
обект на чести изследвания. Много проучвания сравняват
стандартната кислородотерапия и НИВ с ВДКТ. НИВ се препоръчва като начално лечение при екзацербация на ХОББ, остър кардиогенен белодробен оток, при отвикване от механична
вентилация и др. Ползата от НИВ при остра ДН обаче е неясна.
В случаи на остра ДН при пациенти без хронично белодробно
или сърдечно заболяване има голяма вероятност за неуспех от
НИВ, фактор, който увеличава смъртността в ИО (20).
Roca et al. съобщават за увеличение на сатурацията и PaO2,
намаляване на ДЧ и диспнеята при приложението на ВДКТ в
сравнение с подаване на О2 със стандартната лицева маска.
ВДКТ е по-комфортна и с по-добра поносимост за пациентите
(21). Sztrymf et al. също сравняват ВДКТ и стандартната кислородотерапия с лицева маска при пациенти с остра ДН, основно
с пневмония. Резултатите от проучването показват намалена
ДЧ с подобрена оксигенация (регистрира се значимо увеличение на PaO2 и SaO2), както и ранно разпознаване на случаите с
неуспех на ВДКТ, при които се обсъжда ЕТИ (22).
В голямо рандомизирано клинично проучване (FLORALY)
300 пациенти с ДН и съотношение PaO2/FiO2<300mmHg са
разделени в три групи с приложение на стандартна кислородотерапия, ВДКТ или НИВ. Включването на ВДКТ и НИВ не показва статистически значима разлика по отношение на първичната крайна цел – честота на интубациите между двете групи.
Данните от post hoc анализ, обаче, показват, че ВДКТ значимо
редуцира честотата на интубациите при пациенти с тежка хипоксемия (PaO2/FiO2<200), увеличава дните без вентилация и
намалява 90-дневната смъртност в сравнение с други видове
терапия. Проучването има някои ограничения – броят на пациентите на НИВ е малък; и в трите групи доминират пациентите с двустранна пневмония и остър респираторен дистрес
синдром (ОРДС), а употребата на НИВ при пациенти с ОРДС е
неясна и противоречива (23).
Резултатите от рандомизирано клинично проучване (HOTER), сравняващо приложението на ВДКТ и стандартната кислородотерапия при пациенти с остра ДН в интензивно отделение (ИО) показват, че ВДКТ не намалява нуждата от механична
вентилация. Въпреки това е безопасна и намалява ескалиращата кислородна нужда в първите 24 часа. Няма клинично значими нежелани събития при прилагането на ВДКТ, но не е толерирана от 1 на 12 участници (24).
Два мета-анализа също дискутират тези аспекти. В първия,
обединяващ 18 проучвания (3 881 пациенти) Ni et al. съобщават, че ВДКТ е по-надеждна алтернатива на НИВ по отношение
честотата на интубациите в сравнение със стандартната кислородотерапия при пациенти с остра ДН (25). Данните от втория
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мета-анализ на 8 проучвания (1 084 пациенти) демонстрират
намаляване на честотата на интубациите и смъртността в интензивно отделение (ИО) при използването на ВДКТ в сравнение със стандартната кислородотерапия и НИВ с позитивно
налягане (26).
Неуспехът от лечението с ВДКТ може да доведе до забавяне
на ETИ, да влоши крайните клинични резултати и да повиши
смъртността при пациенти с остра ДН. В проучване на Kang
et al. при 28,4% от пациентите се е наложила ЕТИ, въпреки
приложението на ВДКТ. Интубираните пациенти са разделени
на две групи – интубирани в рамките на 48 часа и след този
период. Интубацията през първите 48 часа е свързана с понижена смъртност в ИО, по-успешно отвикване от вентилацията
и повече дни без вентилация (27).
Всичко това показва, че има нужда от установени протоколи за бързо идентифициране на пациенти, изискващи механична вентилация, когато са налице признаци на неуспех от лечението с ВДКТ. Според поданализ на голямо рандомизирано
проучване съотношението PaO2/FiO2200 mmHg и дихателен
обем 9 ml/kg един час след приложението на НИВ са независими предиктори за интубация, а нарастване на сърдечната
честота един час след приложението на ВДКТ е фактор, който
се асоциира с интубацията та пациенти с остра ДН (28). Повисок ROX индекс (дефиниран като съотношение SaO2/FiO2
към дихателна честота), измерен 12 часа след приложението
на терапията при пациенти с остра ДН вследствие пневмония
се свързва с по-нисък риск от интубация. Този индекс идентифицира пациенти, при които рискът от неуспех на лечението е
нисък и при които то може да продължи след първите 12 часа
(29,30).
Остра ДН при имуносупресирани пациенти
Интубацията при имуносупресирани пациенти с остра ДН
е свързана с висока смъртност, поради което превенцията й е
много важна. През 2017г. са публикувани съвместни препоръки на европейското и американското респираторни дружества
относно приложението на НИВ при ДН, включително и при
тази група пациенти (31). Ползите от НИВ пред стандартната
кислородотерапия са обект на няколко проучвания с ограничен
брой пациенти (32-34), а резултатите от голямо рандомизирано
проучване при имунокомпрометирани пациенти с остра ДН не
показват предимства на НИВ пред стандартната кислородотерапия по отношение на честотата на интубации и смъртността
(35).
Съобщенията за приложение на ВДКТ при лечението на
имунокомпрометирани пациенти са все по-чести, но нейното
предимство пред стандартната кислородотерапия не е ясно
потвърдено. Голямо рандомизирано клинично проучване при
776 имунокомпрометирани пациенти с хипоксемична остра
ДН сравнява двата метода на лечение и не доказва, че ВДКТ
намалява честотата на интубациите и смъртността, въпреки че
хипоксемията и ДЧ се подобряват (36).
В post hoc анализ на рандомизирано клинично проучване на
имунокомпрометирани пациенти с ОДН Frat JP et al. сравняват
ВДКТ, НИВ и стандартната кислородотерапия. Резултатите не
показват значима разлика по отношение риска от интубации и
смъртността при използването на ВДКТ и стандартната кислородотерапия. В това проучване пациентите, лекувани с НИВ
имат по-висока смъртност от другите две групи (37). Друг post
hoc анализ, включващ 180 пациенти също не открива разлика в процента на интубациите и смъртността при прилагане
на ВДКТ и стандартната кислородотерапия. При половината
от пациентите, обаче, е прилагана и НИВ в допълнение към
другото лечение, което би могло да се отрази върху крайните
резултати (38).
Мета-анализ на 4 рандомизирани клинични проучвания,
установява статистически значима редукция на честотата на
интубациите с ВДКТ и незначима редукция на краткосрочната
смъртност (39).
Няма категорични доказателства, подкрепящи прилагането на НИВ в лечението на имунокомпрометирани пациенти с

остра ДН. Ползите от ВДКТ пред стандартната кислородотерапия не са напълно убедителни. Необходими са нови проучвания, определящи мястото на ВДКТ в лечението при тази група
пациенти.
ВДКТ след екстубация в ИО
Процентът на неуспешна екстубация, определена като
необходимост от реинтубация в рамките на 48-72 часа е 1020%, въпреки успешния опит за спонтанно дишане. Това води
до удължаване на механичната вентилация, по-висок риск от
нозокомиална пневмония, удължен болничен престой, увеличаване на медицинските разходи, повишена смъртност (40-41).
Най-честите причини за реинтубация са задълбочаваща се
ДН, тежка обструкция на ДП, бронхоспазъм, остатъчна невромускулна блокада, остатъчен ефект на седативи и опиоди, прекомерно вливане на течности (42). След екстубация работата на
дишане често се увеличава по различни причини, включително
промени в горни ДП, слабост на дихателните мускули, трудно отделяне на секрети. Функционалният остатъчен капацитет
(ФОК), който се поддържа от ПКЕН по време на механична
вентилация (МВ), може да намалее бързо, което води до хипоксемия и неуспех на екстубацията (43,44,45).
Приложението на НИВ при пациенти с висок риск от неуспех на екстубацията намалява степента на постекстубационната ДН и честотата на реинтубация (46-50), подобрява
преживяемостта и се препоръчва в американски и европейски
ръководства (49, 50). Трябва да се има предвид, че някои пациенти не толерират НИВ, а други се нуждаят от чести прекъсвания на терапията.
Напоследък, с нарастващата употреба на ВДКТ, нейните
доказани благоприятни ефекти и добра поносимост от пациентите се изследва и ролята й в превенцията и лечението на
постекстубационната ДН. Ефектите върху оксигенацията,
комфорта на пациента и клиничните резултати (реинтубация,
смъртност и др.) са обект на много проучвания.
Rittajamai et al. сравняват краткосрочните ползи от ВДКТ и
стандартната кислородотерапия с лицева маска при екстубирани пациенти. Резултатите показват, че ВДКТ води до намаляване на диспнеята, дихателната и сърдечната честота (51). Други
автори установяват, че при групи пациенти ВДКТ повишава
дните без вентилация, намалява честотата на реинтубация, подобрява оксигенацията (увеличено съотношение PaO2/ FiO2)
и комфорта на пациента (52, 53). Резултати от рандомизирано
клинично проучване при пациенти с нисък риск от реинтубация показват, че ВДКТ се свързва с по-ниска честота на интубациите и постинтубационна ДН (54). Пациентите с нисък риск от
реинтубация са: възраст < 65 години, с APACHE II score < от 12
в деня на екстубация, ИТМ < 30, адекватен кашличен рефлекс,
лесно отвикване от МВ, без или само с една коморбидност, без
сърдечна недостатъчност (СН), без умерено-тежка ХОББ или
проблем с ДП, без продължителна МВ. Не се отчита разлика
във времето до реинтубация в сравнение с групата, рандомизирана да получи стандартна кислородотерапия. В мета-анализ на 10 клинични проучвания се съобщава, че в сравнение
с конвенционалната кислородотерапия ВДКТ може да намали
постекстубационната ДН и ДЧ, да повиши РаО2 и може да се
прилага безопасно при пациенти след планова екстубация (45).
В рандомизирано клинично проучване Stephan et al. оценяват ефективността на ВДКТ и НИВ (BiPAP) при пациенти след
кардиохирургия. Първичната крайна цел е неуспех от лечението, определено като повторна интубация, преминаване към друго лечение, преждевременно прекратяване на лечението (поради странични ефекти и др.), а резултатите показват, че ВДКТ
не води до по-лоши резултати от НИВ (BiPAP) при пациенти с
кардиохирургия (55). Друго голямо рандомизирано клинично
проучване сравнява НИВ и ВДКТ при пациенти с висок риск от
реинтубация (56). Пациентите с висок риск отговарят на поне
един от следните критерии: възраст > 65 г., APACHE score >
12 в деня на екстубацията, ИТМ > 30, трудна експекторация,
трудно и продължително отвикване от МВ, една или повече
коморбидности, СН като основна индикация за МВ, умерена до
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тежка ХОББ, продължителна МВ. Въпреки че не са установени разлики между двете групи по отношение на реинтубация,
постекстубационна ДН и времето до реинтубация, процентът
на смъртност е по-нисък в групата с ВДКТ. Нежелани реакции,
водещи до преустановяване на лечението, не са наблюдавани в
групата с ВДКТ, докато лечението е прекратено при 42.9% от
пациентите в групата с НИВ поради нежелани ефекти.
Хипотезата за синергичното действие на ВДКТ и НИВ е в
основата на голямо рандомизирано клинично проучване. Съобщава се статистически значимо намаление на реинтубациите в
рамките на 7 дни от екстубацията при пациентите с едновременно прилагане на НИВ и ВДКТ (12%), в сравнение с ВДКТ
самостоятелно (18%). Този ефект е по-голям сред пациентите
с хиперкапния в края на опита за спонтанно дишане (57). Фактът, че пациентите с хиперкапния могат да се възползват повече от тази терапия е в съотвестствие с предходни данни, показващи че прилагането на НИВ след екстубация при пациенти
с хиперкапния намалява случаите на ДН и смъртността (58).
Преоксигенация преди интубация
Пациенти с хипоксемична остра ДН са с риск от животозастрашаващи усложнения по време на интубация. Тежка хипоксемия се наблюдава при около 25% от спешно интубираните
пациенти в ИО, а сърдечен арест – при 2-3% (56,60). Преоксигенацията (с лицева маска, НИВ или ВДКТ) може да намали този риск. При пациенти в критично състояние има много
фактори, които намаляват ефективността на преоксигенацита
– затлъстяване, сърдечно-съдови заболявания, анемия, нисък
сърдечен индекс, хиперметаболитно състояние и др.
Според Baillard et al. ефективността на НИВ като метод на
преоксигенацията е по-голяма от тази на лицевата маска. Десатурацията (SpO2 80%) в тяхното проучване е регистрирана при
12 пациенти (46%) в контролната група (с лицева маска) и 2 пациенти (7%) в групата с НИВ (61). Последващо рандомизирано
проучване на същата група не показва полза от прилагането на
НИВ по отношение на органната дисфункция при критично болни пациенти, нуждаещи се интубация (62).
Клинично проучване сравнява ефектите от преоксигенация
с ВДКТ и преоксигенация с конвенционално подаване на кислород с лицева маска преди и по време на интубация в ИО. Установява се, че средната най-ниска SpО2 по време на интубация
е 94% с лицева маска и 100% с ВДКТ. Честотата на тежка хипоксемия (SpO2<80%) е редуцирана с използването на ВДКТ
(14% срещу 2%) (63). Резултатите от това проучване не са подкрепени от последващи рандомизирани клинични проучвания.
Три рандомизирани клинични проучвания с пациенти с
остра ДН не показват разлика в средната най-ниска SpО2 при
преоксигенация с ВДКТ и с лицева маска (64-66). По време на
продължителен мониторинг Simon et al. установяват значимо
понижение на SpО2 по време на апнея-фазата преди интубацията в групата, рандомизирана за преоксигенация с лицева
маска, което не се наблюдава в групата с ВДКТ (64). Преоксигенацията с ВДКТ редуцира свързаните с интубация нежелани
събития (66).
В рандомизирано клинично проучване при 313 пациенти с
остра ДН и съотношение PaO2/FiO2 < 300 mmHg не се установява разлика в риска от тежка хипоксемия при преоксигенацията с ВДКТ, сравнена с НИВ. При пациенти със съотношение
PaO2/FiO2 < 200 mmHg, обаче, използването на НИВ като метод за преоксигенация води до по-ниска честота на тежка хипоксемия (67).
Jaber S et al. прилагат друга стратегия за преоксигенация при
хипоксемични пациенти – добавяне на ВДКТ към НИВ преди
интубация, което ефективно намалява тежестта на десатурацията в сравнение със самостоятелното използване на НИВ (68).
Според мета-анализ на 7 проучвания НИВ е безопасен и вероятно най-ефективния метод за преоксигенация. Пациентите в
групата с НИВ имат значимо по-ниска честота на десатурация
в сравнение с пациентите, преоксигенирани с ВДКТ и лицева
маска. При НИВ и ВДКТ има по-нисък риск от усложнения,
свързани с интубация. Не се съобщават различия по отношение
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на смъртността при двата метода (69).
Ендоскопски процедури
Бронхоскопията e свързана със значителен риск от хипоксемия, особено при пациенти с ДН. Поради това се използват
различни методи за подобряване на оксигенацията по време на
процедурата. Lucangelo et al. изследват 45 пациенти, подложени на бронхоскопия с преоксигенация, които са разделени на
три групи – получаващи О2 с дебит 40 l/min посредством маска на Вентури, 40 l/min с назална канюла и 60 l/min с назална
канюла. Резултатите показват, че ВДКТ с дебит 60 l/min осигурява по-адекватна оксигенация (по-висока SрO2 и съотношение PaO2/FiO2) в края и малко след процедурата в сравнение с
другите две групи (70).
Според Simon et al. НИВ превъзхожда ВДКТ по отношение
на оксигенацията преди, по време на и след бронхоскопия при
пациенти с умерена до тежка ДН. Въпреки това пациентите в
групата с ВДКТ поддържат приемлива кислородна сатурация
по време на процедурата, мониторирана с пулсоксиметър (92
±7%) (71). В проучване на La Combe et al. 5 от 30 пациенти с
ДН се нуждаят от НИВ или ЕТИ в рамките на 24 часа от извършената бронхоскопия, по време на която е прилагана ВДКТ
(72). Клиничната ефективност на ВДКТ като метод за оксигенация по време на диагностична и терапевтична бронхоскопия
при пациенти с ДН е доказана и в други проучвания (73).
Хронична обструктивна белодробна болест
Ефективността на ВДКТ при пациенти с ХОББ – стабилна
и в екзацербация, все още не е достатъчно проучена. Досегашни
резултати показват намалена работа на дишането и подобрение на газовата обмяна вследствие използването на ВДКТ при
пациенти с ХОББ. Част от физиологичните ефекти, отговорни
за това, включват индуцирано от дебита повишено налягане в
дихателните пътища, “отмиване” на СО2, подобрена мукоцилиарна функция поради загряване и овлажняване на доставения кислород. Повишеното налягане в ДП противодейства на
вътрешното ПКЕН при пациентите с ХОББ и намалява работата на дишането (74). Намаляване на анатомичното мъртво
пространство чрез редукция на назаофарингеалното мъртво
пространство води до увеличен клирънс на СО2 и подобряване
на алвеоларната вентилация, което е полезно при пациенти с
хиперкапния (75).
В две прoучвания при пациенти със стабилна ХОББ се установява, че ВДКТ намалява ДЧ в сравнение с конвенционалнатa кислородотерапия (76,77), но повишаване на ДО и редукцията на PaCO2 се демонстрира само в едното проучване (76).
Volgensinger еt al. сравняват стандартната кислородотерапия и
ВДКТ по отношение на ефикасност и безопасност при пациенти с ХОББ и хронична ДН (78). При 77 клинично стабилни
пациенти с нормо- и хиперкапния ВДКТ е толерирана добре,
със значима редукция на PaCO2 и увеличение на PaO2, без
промяна в остатъчния обем (OO) и тоталния белодробен капацитет (TБК). Съобщава се за подобрен комфорт на пациента и
намаляване на диспнеята. Teрапевтични ползи са отбелязани и
в двете групи пациенти – с нормо- и хиперкапния.
Резултатите от изследване на 14 пациенти със стабилна
ХОББ и хиперкапния показват, че НИВ и ВДКТ намаляват инспираторното усилие и работата на дишане, като не се отчита
промяна в PaCO2, сравнено с изходното състояние. Промените
са по-изявени при използването на НИВ (79). НИВ има основно място в лечението на пациенти с хиперкапнична ДН при
екзацербация на ХОББ. Повишава газовата обмяна, намалява
работата на дишане и нуждата от интубация, съкратява болничния престой и повишава преживяемостта (80). Доказателствата, подкрепящи използването на ВДКТ при хиперкапнична
ДН са все още ограничени.
В изследване на 33-ма пациенти с хиперкапнична ДН (1/3
с екзацербация на ХОББ), лекувани с ВДКТ със среден дебит
41 l/min и FiO2 0.4, средната начална стойност на РаСО2 и рН
са съответно 55 mmHg и 7.37. След преминаване от конвенционална кислородотерапия към ВДКТ с FiO2, достатъчна за
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поддържане на нормално РаО2, средната стойност на РаСО2
намалява значимо с 4mmHg, а средното артериално рН се увеличава с 0.02 след 24 часа от началото на терапията (81). Очакват се крайните резултати от голямо рандомизирано клинично
проучване на 242 пациенти с остра хиперкапнична ДН, които
ще изяснят дали ВДКТ намалява нуждата от НИВ при тази група в сравнение със стандартната кислородотерапия (82).
Проучване при 82 пациенти с екзацербация на ХОББ и умерена хиперкапнична ДН сравнява резултатите при използването на ВДКТ и НИВ. В двете групи се установяват сходни проценти на неуспех на терапията и смъртността, докато в групата
с ВДКТ са отчетен по-малък брой медицински интервенции и
по-рядко дразнене на кожата на лицето (83). Сходна честота на
интубациите и 30-дневната смъртност при две групи пациенти
с прилагани НИВ и ВДКТ се съобщават в проучване при 88
пациенти с тежка екзацербация на ХОББ и умерена хиперкапнична ДН (84).
Обструктивна сънна апнея
Хипотезата, че позитивното налягане, създадено от ВДКТ
повлиява обструкцията на горните ДП и възстановява вентилацията е разгледана от McGinley et al. при пациенти със синдром на обструктивна сънна апнея. Установява се редукция на
апнея-хипопнея индекса при изследване на 11 пациенти с умерено-тежка ОСА (ИТМ 30.5 ± 4.3 kg/m2), при които е приложена ВДКТ (85).
Kистична фиброза
Кистичната фиброза е автозомно-рецесивно генетично заболяване, което се характеризира с дефект във функцията на
екзокринните жлези. В основата на белодробното засягане са
бактериалните инфекции, развитието на ХОББ и впоследствие
на хронична ДН. В хода на болестта са характерни екзацербации, съпътствани от ДН с хиперкапния. Въпреки че няма точно
установени международни препоръки, често при екзацербация се включва НИВ, която намалява усилията на дихателната
мускулатура, подобрява алвеоларната вентилация и газовата
обмяна.
Нараства интересът и към ВДКТ като алтернативно лечение при пациенти с екзацербация на кистична фиброза. Положителните физиологични ефекти включват подобряване на
газовата обмяна, намаляване работата на дишане чрез намаляване на анатомичното мъртво пространство и противодействие
на негативния ефект на вътрешното ПКЕН и чрез положително
влияние върху мукоцилиарния клирънс.
Sklar et al. сравняват ефекта на ВДКТ и НИВ върху работата на дишане при възрастни пациенти с екзацербация на кистична фиброза. Изследването на 15 пациенти е осъществено
след стабилизиране на състоянието им с НИВ и медикаментозно лечение. В сравнение с изходното състояние ВДКТ (но не и
НИВ), приложена със среден дебит 45l/min и фракция на вдишания кислород 30%, значимо намалява ДЧ и минутния ДО.
ВДКТ дори увеличава ДО в сравнение с НИВ (IPAP 14cmH2O;
EPAP 6cmH2O). Приложението на ВДКТ и НИВ е сравнено със
стандартната кислородотерапия. Не се установява промяна в
сърдечната честота, SрO2, транскутанното РCO2 или усилието
на пациента, оценено с ехографско изследване на диафрагмалната мобилност (неинвазивен метод за оценка на работата на
дишането). На базата на тези резултати авторите правят заключението, че ВДКТ, редуцирайки ДЧ и минутния ДО, намалява
работата на дишане, нуждата от вентилация и може да се прилага като алтернатива или допълнение на НИВ (86,87).
Идиопатична белодробна фиброза
ИБФ е форма на хронична фиброзираща интерстициална
пневмония с неизвестна етиология, която води до прогресивно
влошаване на белодробната функция при възрастни пациенти.
Кислородоерапията заема важно място в терапевтичния процес
на хипоксемични пациенти с ИБФ, въпреки недостатъчните
медицински доказателства. В проучване Braunlich et al. Демонстрират увеличаване на фарингеалното налягане, намаляване

на ДЧ и минутния ДО при 13 пациенти с ИБФ по време на приложението на ВДКТ. Това води до облекчаване на инспираторното усилие, подобряване на ефективността на вентилацията и
намаляване на работата на дишането (88).
Острите екзацербации на ИБФ са редки, но понякога фатални усложнения на болестта. Въпреки че данните за приложението на ВДКТ при пациенти с екзацербация на ИБФ са
ограничени се счита, че тя потенциално подобрява оксигенацията при тези, които не отговарят на стандартната кислородотерапия. Изследване на 17 пациенти с остра екзацербация
на ИБФ установява, че включването на ВДКТ в терапевтичния
план намалява краткосрочната смъртност под 50%. Четири от
10 пациенти, които не отговорят на стандартната кислородотерапия (SpO2 < 92%) показват задоволителен отговор при използването на ВДКТ. Повишени серумни нива на C-реактивния
протеин се считат за негативен прогностичен фактор относно
успеха от ВДКТ според изследователите (89). Въпреки че този
алгоритъм на лечение трябва да бъде подкрепен от проучвания
с по-голям брой пациенти, резултатите за ролята на ВДКТ са
окуражаващи.
Резултати от рандомизирано клинично проучване дава отговор на въпроса дали ВДКТ при пациенти с ИБФ осигурява
по-голяма полза от рехабилитационните програми и дали ежедневните физически упражнения подобряват дневната активност (90).
ВДКТ има място като палиативно лечение при пациенти с
краен стадий на интерстициални белодробни болести и тежка хипоксемия. В проучване на 84 пациенти със статус Do not
Intubate ВДКТ има по-добра поносимост в сравнение с НИВ
(91).
Кардиогенен белодробен оток
ВДКТ може да увеличи интраторакалното налягане и вероятно да намали преднатоварването на сърцето, което се асоциира с благоприятни хемодинамични ефекти при възрастни пациенти със застойна сърдечна недостатъчност (ЗСН). Rocca et
al. прилагат ВДКТ при 10 пациенти със застойна СН клас III по
NYHA и ФИ 45% или по-ниска. Авторите извършват ехокардиография в началото на лечението при дебити 20 l/min и 40 l/min
и след прекратяване на терапията. Клинично значим колапс на
vena cava inferior по време на инспириум с повече от 20% се наблюдава и при двата дебита на ВДКТ – 20 l/min и 40 l/min (92).
Терапията с ВДКТ изглежда обещаваща и при пациенти с
остър кардиогенен белодробен оток, но няма достатъчно убедителни данни за това. Makdee et al. в рандомизирано клинично
проучване установяват, че приложението на ВДКТ при пациенти с кардиогенен белодробен оток може да намали тежестта на
диспнеята през първия час от лечението (93). Carratalá Perales
et al. установяват сигнификантно подобрение на диспнеята, ДЧ
и оксигенацията след приложението на ВДКТ при пациенти с
остра сърдечна недостатъчност и персистираща диспнея с хипоксемия след лечение с НИВ (94).
Dо Not Intubate
При пациенти със статус Do Not Intubate и дихателна недостатъчност обичайно се прилага НИВ за намаляване на диспнеята. ВДКТ може да бъде ефективна алтернатива на НИВ. Това
е демонстрирано от Peters et al. при Do Not Intubate пациенти
с хипоксемична дихателна недостатъчност. Терапията е добре
толерирана и осигурява адекватна оксигенация без нужда от
прилагане на НИВППН (NIPPV) при 82% от пациентите. Осигурява както терапевтични, така и палиативни ползи и може да
позволи пациентите да бъдат лекувани извън ИО (95).
Предпазни мерки при приложение на ВДКТ
Клиницистите, прилагащи ВДКТ винаги трябва да мислят
и за потенциалните вредни ефекти на ВДКТ. На първо място
ВДКТ може да замаскира влошаване на респираторния статус
на пациента и да доведе до отлагане на интубацията със съответни нежелани последствия. В наскоро публикувано обсерва-
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ционно проучване на Kang BJ et al. (96), при пациенти с ново
появила се ОДН, лекувани с ВДКТ, отлагането на интубация
след 48-мия час е свързано с по-висока смъртност.
При ново появила се хипоксемична ОДН, ВДКТ запазва
спонтанното дишане и позволява развитието на силно негативно отрицателно интра торакално налягане. Следователно
теоретично ВДКТ може да допринесе за допълнително белодробно увреждане при пациентите дишащи с големи дихателни обеми и висок поток -Brochard L et al, (97), За разлика от
НИВ, при ВДКТ липсва мониторинг на наляганията и обемите
по време на терапията.
Приложението на ВДКТ при пациенти в СИЛ трябва да
става внимателно, предпазливо и прогресивно, както при всяка
нова терапия. Откриването на пациентите, които са подходящи
на ВДКТ, все още остава предизвикателство.
Противопоказания
При липса на установени доказателства или критерии за
клинично приложение на ВДКТ, абсолютни контраиндикации
също липсват. Необходимо е внимателно обмисляне преди приложението й при пациенти, при които НИВ е противопоказана.
Когато основното противопоказание за НИВ е клаустрофобия
или непоносимост на маската, ВДКТ може да е приложима алтернатива (14).
Заключение
Приложението на ВДКТ в последните години нараства все
повече. Това е предпочитан метод на оксигенация пред НИВ
при пациенти с ОДН и при критично болни пациенти. Относно приложението на ВДКТ в СИЛ, все повече проучвания са
в полза на ВДКТ за превенция на реинтубация или интубация
Комбинацията от ВДКТ и НИВ след планова екстубация осигурява най-добри клинични резултати за пациентите с висок риск
от реинтубация, докато самостоятелното прилагане на ВДКТ
може да бъде от полза при пациенти с нисък риск от реинтубация. НИВ e най-добрият метод за преоксигенация преди спешна интубация и първи избор при хиперкапнична остра ДН при
екзацербация на ХОББ, макар че ВДКТ е обещаваща алтернатива при някои групи пациенти. Проучванията за клиничната
употреба на ВДКТ продължават. Очакват се отговорите на много въпроси, свързани с индикациите за приложение, критерии
за започване и спиране на лечението и за промяна на терапия.
Въпреки обещаващите резултати, нови проучвания се очакват за дефиниране на суб- групите пациенти в СИЛ, които
ще се повлияят благоприятно. Трябва да се има в предвид, че
ВДКТ може да има и нежелани ефекти, когато не се прилага
адекватно. Както при всяко ново въведено лечение, лекарите
трябва да знаят как да го използват и да научат да лекуват с
ВДКТ прогресивно и внимателно.
Библиография:

1. M.A. Sim, P. Dean, J. Kinsella, R. Black, R. Carter, M. HughesPerformance of

2.

3.
4.
5.
6.
7.
8.

oxygen delivery devices when the breathing pattern of respiratory failure
is simulated Anaesthesia, 63 (2008), pp. 938-940 Anaesthesia, 63 (2008),
pp. 938-940
S.M. Maggiore, F.A. Idone, R. Vaschetto, et al.Nasal high-flow versus
venturi mask oxygen therapy after extubation. Effects on oxygenation,
comfort, and clinical outcome Am J Respir Crit Care Med, 190 (2014),
pp. 282-288
A.Corrado2G.Iskandar3G.Pelaia4K.Abdalla5P.Navalesi High-flow nasal
oxygen therapy in intensive care and anaesthesia, BJA, Jan 2018, vol
120. P. 18-27
Hess DR. Noninvasive ventilation for acute respiratory failure. Respir
Care. 2013;58:950–72
Nishimura M. High-flow nasal cannula oxygen therapy in adults. J
Intensive Care . 2016;3:15. https://doi:10.1186/s40560-015-0084-5
Groves N, Tobin A. High flow nasal oxygen generates positive airway
pressure in adult volunteers. Aust Crit Care. 2007;20(4):126-131.
https://doi:10.1016/j.aucc.2007.08.001
Parke RL, Eccleston ML, McGuinness SP. The effects of flow on
airway pressure during nasal high-flow oxygen therapy. Respir Care.
2011;56(8):1151-1155. https://doi:10.4187/respcare.01106
Parke R, McGuinness S, Eccleston M. Nasal high-flow therapy delivers
low level positive airway pressure. Br J Anaesth. 2009;103(6):886-890.
https://doi:10.1093/bja/aep280

10

Год. XLIX, кн. 3/2020

9. Luo JC, Lu MS, Zhao ZH, et al. Positive End-Expiratory Pressure Effect
of 3 High-Flow Nasal Cannula Devices. Respir Care. 2017;62(7):888895. https://doi:10.4187/respcare.05337
10. Corley A, Caruana LR, Barnett AG, Tronstad O, Fraser JF. Oxygen
delivery through high-flow nasal cannulae increase end-expiratory lung
volume and reduce respiratory rate in post-cardiac surgical patients. Br
J Anaesth. 2011;107(6):998-1004. https://doi:10.1093/bja/aer265
11. Frizzola M, Miller TL, Rodriguez ME, et al. High-flow nasal cannula:
impact on oxygenation and ventilation in an acute lung injury model.
Pediatr Pulmonol. 2011;46(1):67-74. https://doi:10.1002/ppul.21326
12. Möller W, Celik G, Feng S, et al. Nasal high flow clears anatomical
dead space in upper airway models. J Appl Physiol (1985).
2015;118(12):1525-1532. https://doi:10.1152/japplphysiol.00934.2014
13. Möller W, Feng S, Domanski U, et al. Nasal high flow reduces dead
space. J Appl Physiol (1985). 2017;122(1):191-197. https://doi:10.1152/
japplphysiol.00584.2016
14. Nishimura M. High-flow nasal cannula oxygen therapy in adults. J
Intensive Care . 2015;3(1):15. https://doi:10.1186/s40560-015-0084-5
15. Ritchie JE, Williams AB, Gerard C, Hockey H. Evaluation of a humidified
nasal high-flow oxygen system, using oxygraphy, capnography and
measurement of upper airway pressures. Anaesth Intensive Care.
2011;39(6):1103-1110. https://doi:10.1177/0310057X1103900620
16. Miquel Ferrer, MD, PhD, FERS. Non-invasive Ventilation and High
Flow Nasal Therapy in Acute Respiratory Failure: 2019 Novelties. BRN
Rev. 2020;6(1):50-66 https://doi:10.23866/BRNRev:2019-0019
17. Vargas F, Saint-Leger M, Boyer A, Bui NH, Hilbert G. Physiologic Effects
of High-Flow Nasal Cannula Oxygen in Critical Care Subjects. Respir
Care. 2015;60(10):1369-1376. https://doi:10.4187/respcare.03814
18. Itagaki T, Okuda N, Tsunano Y, et al. Effect of high-flow nasal cannula
on thoraco-abdominal synchrony in adult critically ill patients. Respir
Care. 2014;59(1):70-74. https://doi:10.4187/respcare.02480
19. Mauri T, Turrini C, Eronia N, et al. Physiologic Effects of HighFlow Nasal Cannula in Acute Hypoxemic Respiratory Failure. Am J
Respir Crit Care Med. 2017;195(9):1207-1215. https://doi:10.1164/
rccm.201605-0916OC
20. Spoletini G, Hill NS. High-flow nasal oxygen versus noninvasive
ventilation for hypoxemic respiratory failure: Do we know enough?.
Ann Thorac Med. 2016;11(3):163-166. https://doi:10.4103/18171737.185760
21. Roca O, Riera J, Torres F, Masclans JR. High-flow oxygen therapy in
acute respiratory failure. Respir Care. 2010;55(4):408-413.
22. Sztrymf B, Messika J, Mayot T, Lenglet H, Dreyfuss D, Ricard JD.
Impact of high-flow nasal cannula oxygen therapy on intensive care unit
patients with acute respiratory failure: a prospective observational study.
J Crit Care. 2012;27(3):324.e9-324.e3.24E13. https://doi:10.1016/j.
jcrc.2011.07.075
23. Frat JP, Thille AW, Mercat A, et al. High-flow oxygen through nasal
cannula in acute hypoxemic respiratory failure. N Engl J Med.
2015;372(23):2185–2196. https://doi:10.1056/NEJMoa1503326
24. . Jones PG, Kamona S, Doran O, Sawtell F, Wilsher M. Randomized
controlled trial of humidified high-flow nasal oxygen for acute
respiratory distress in the emergency department: the HOT-ER study.
Respir Care . 2016 , 61 (3) 291-299; https://doi:10.4187/respcare.04252
25. . Ni YN, Luo J, Yu H, et al. Can High-flow Nasal Cannula Reduce the Rate
of Endotracheal Intubation in Adult Patients With Acute Respiratory
Failure Compared With Conventional Oxygen Therapy and Noninvasive
Positive Pressure Ventilation?: A Systematic Review and Meta-analysis.
Chest. 2017;151(4):764-775. https://doi:10.1016/j.chest.2017.01.004
26. Ni YN, Luo J, Yu H, Liu D, Liang BM, Liang ZA. The effect of high-flow
nasal cannula in reducing the mortality and the rate of endotracheal
intubation when used before mechanical ventilation compared with
conventional oxygen therapy and noninvasive positive pressure
ventilation. A systematic review and meta-analysis. Am J Emerg Med.
2018;36(2):226-233. https://doi:10.1016/j.ajem.2017.07.083
27. Kang BJ, Koh Y, Lim CM, et al. Failure of high-flow nasal cannula
therapy may delay intubation and increase mortality. Intensive Care
Med. 2015;41(4):623-632. doi:10.1007/s00134-015-3693-5
28. Frat JP, Ragot S, Coudroy R, et al. Predictors of Intubation in Patients
With Acute Hypoxemic Respiratory Failure Treated With a Noninvasive
Oxygenation Strategy. Crit Care Med. 2018;46(2):208-215. https://
doi:10.1097/CCM.0000000000002818
29. Roca O, Caralt B, Messika J et al. An Index Combining Respiratory Rate
and Oxygenation to Predict Outcome of Nasal High-Flow Therapy. Am
J Respir Crit Care Med. 2019; 199(11):1368-1376. https://doi:10.1164/
rccm.201803-0589OC
30. Roca O, Messika J, Caralt B et al. Predicting success of high-flow nasal
cannula in pneumonia patients with hypoxemic respiratory failure:
The utility of the ROX index. J Crit Care. 2016; 35:200-205. https://
doi:10.1016/j.jcrc.2016.05.022
31. Rochwerg B, Brochard L, Elliott MW et al. Official ERS/ATS
clinical practice guidelines: noninvasive ventilation for acute
respiratory failure. Eur Respir J. 2017; 50 (2) 1602426; https://
DOI:10.1183/13993003.02426-2016
32. Hilbert G, Gruson D, Vargas F et al. Noninvasive ventilation in

ОРИГИНАЛНИ СТАТИИ
immunosuppressed patients with pulmonary infiltrates, fever, and
acute respiratory failure. N Engl J Med. 2001; 344(7):481-487. https://
doi:10.1056/NEJM200102153440703
33. Antonelli M, Conti G, Bufi M et al. Noninvasive ventilation for
treatment of acute respiratory failure in patients undergoing solid organ
transplantation. JAMA. 2000; 283(2):235-241. https://doi:10.1001/
jama.283.2.235
34. Squadrone V, Massaia M, Bruno B et al. Early CPAP prevents evolution
of acute lung injury in patients with hematologic malignancy. Intensive
Care Med. 2010;36(10):1666-1674. https://doi:10.1007/s00134-0101934-1
35. Lemiale V, Mokart D, Resche-Rigon M et al. Effect of Noninvasive
Ventilation vs Oxygen Therapy on Mortality Among Immunocompromised
Patients With Acute Respiratory Failure: A Randomized Clinical Trial.
JAMA. 2015;314(16):1711-1719. https://doi:10.1001/jama.2015.12402
36. Azoulay E, Lemiale V, Mokart D et al. Effect of High-Flow Nasal Oxygen
vs Standard Oxygen on 28-Day Mortality in Immunocompromised
Patients With Acute Respiratory Failure: The HIGH Randomized
Clinical Trial. JAMA. 2018;320(20):2099-2107. https://doi:10.1001/
jama.2018.14282
37. Frat JP, Ragot S, Girault C et al. Effect of non-invasive oxygenation
strategies in immunocompromised patients with severe acute respiratory
failure: a post-hoc analysis of a randomised trial. Lancet Respir Med.
2016;4(8):646-652. https://doi:10.1016/S2213-2600(16)30093-5
38. Lemiale V, Resche-Rigon M, Mokart D et al. High-Flow Nasal
Cannula Oxygenation in Immunocompromised Patients With Acute
Hypoxemic Respiratory Failure: A Groupe de Recherche Respiratoire
en Reanimation Onco-Hematologique Study. Crit Care Med.
2017;45(3):e274-e280. https://doi:10.1097/CCM.0000000000002085
39. Cortegiani A, Crimi C, Sanfilippo F et al. High flow nasal therapy
in immunocompromised patients with acute respiratory failure: A
systematic review and meta-analysis. J Crit Care. 2019;50:250-256.
https://doi:10.1016/j.jcrc.2018.12.015
40. Torres A, Gatell JM, Aznar E et al. Re-intubation increases the risk of
nosocomial pneumonia in patients needing mechanical ventilation. Am
J Respir Crit Care Med. 1995;152(1):137-141. https://doi:10.1164/
ajrccm.152.1.7599812
41. Epstein SK, Ciubotaru RL, Wong J. Effect of failed extubation on the
outcome of mechanical ventilation. Chest. 1997;112(1):186-192.
https://doi:10.1378/chest.112.1.186
42. Artime CA, Hagberg CA. Tracheal Extubation. Respir Care.
2014;59(6):991-1005. https://doi:10.4187/respcare.02926
43. A M Ishaaya, S D Nathan, M J Belman. Work of Breathing After
Extubation. Chest. 1995; 107(1):204-209. https://doi:10.1378/
chest.107.1.204
44. Clément Medrinal, Guillaume Prieur, Éric Frenoy, et al. Respiratory
weakness after mechanical ventilation is associated with one-year
mortality - a prospective study. Crit Care. 2016;20(1):231. Published
2016 Jul 31. https://doi:10.1186/s13054-016-1418-y
45. Zhu Y, Yin H, Zhang R, Ye X, Wei J. High-flow nasal cannula oxygen
therapy versus conventional oxygen therapy in patients after planned
extubation: a systematic review and meta-analysis. Crit Care.
2019;23(1):180. Published 2019 May 17. https://doi:10.1186/s13054019-2465-y
46. Nava S, Gregoretti C, Fanfulla F, et al. Noninvasive ventilation to
prevent respiratory failure after extubation in high-risk patients.
Crit Care Med. 2005;33(11):2465-2470. https://doi:10.1097/01.
ccm.0000186416.44752.72
47. Ferrer M, Valencia M, Nicolas JM, Bernadich O, Badia JR, Torres A.
Early noninvasive ventilation averts extubation failure in patients at
risk: a randomized trial. Am J Respir Crit Care Med. 2006;173(2):164170. https://doi:10.1164/rccm.200505-718OC
48. Ferrer M, Sellarés J, Valencia M, et al. Non-invasive ventilation after
extubation in hypercapnic patients with chronic respiratory disorders:
randomised controlled trial. Lancet. 2009;374(9695):1082-1088.
https://doi:10.1016/S0140-6736(09)61038-2
49. Ouellette DR, Patel S, Girard TD, et al. Liberation From Mechanical
Ventilation in Critically Ill Adults: An Official American College
of Chest Physicians/American Thoracic Society Clinical Practice
Guideline: Inspiratory Pressure Augmentation During Spontaneous
Breathing Trials, Protocols Minimizing Sedation, and Noninvasive
Ventilation Immediately After Extubation. Chest. 2017;151(1):166-180.
https://doi:10.1016/j.chest.2016.10.036
50. Rochwerg B, Brochard L, Elliott MW, et al. Official ERS/ATS clinical
practice guidelines: noninvasive ventilation for acute respiratory
failure. Eur Respir J. 2017;50(2):1602426. Published 2017 Aug 31.
https://doi:10.1183/13993003.02426-2016
51. Rittayamai N, Tscheikuna J, Rujiwit P. High-flow nasal cannula
versus conventional oxygen therapy after endotracheal extubation: a
randomized crossover physiologic study. Respir Care. 2014;59(4):485490. https://doi:10.4187/respcare.02397
52. Brotfain E, Zlotnik A, Schwartz A, et al. Comparison of the effectiveness
of high flow nasal oxygen cannula vs. standard non-rebreather oxygen
face mask in post-extubation intensive care unit patients. Isr Med Assoc

J. 2014;16(11):718-722.
53. Maggiore SM, Idone FA, Vaschetto R, et al. Nasal high-flow versus
Venturi mask oxygen therapy after extubation. Effects on oxygenation,
comfort, and clinical outcome. Am J Respir Crit Care Med.
2014;190(3):282-288. https://doi:10.1164/rccm.201402-0364OC
54. Hernández G, Vaquero C, González P, et al. Effect of Postextubation
High-Flow Nasal Cannula vs Conventional Oxygen Therapy on
Reintubation in Low-Risk Patients: A Randomized Clinical Trial. JAMA.
2016;315(13):1354-1361. https://doi:10.1001/jama.2016.2711
55. Stéphan F, Barrucand B, Petit P, Rézaiguia-Delclaux S, Médard A,
Delannoy B, et al. High-Flow Nasal Oxygen vs Noninvasive Positive
Airway Pressure in Hypoxemic Patients After Cardiothoracic Surgery:
A Randomized Clinical Trial. JAMA 2015; 313(23):2331-2339. https://
doi:10.1001/jama.2015.5213
56. Hernández G, Vaquero C, Colinas L, et al. Effect of Postextubation
High-Flow Nasal Cannula vs Noninvasive Ventilation on Reintubation
and Postextubation Respiratory Failure in High-Risk Patients: A
Randomized Clinical Trial [published correction appears in JAMA.
2016 Nov 15;316(19):2047-2048] [published correction appears in
JAMA. 2017 Feb 28;317(8):858]. JAMA. 2016;316(15):1565-1574.
https://doi:10.1001/jama.2016.14194
57. Thille AW, Muller G, Gacouin A, et al. Effect of Postextubation
High-Flow Nasal Oxygen With Noninvasive Ventilation vs High-Flow
Nasal Oxygen Alone on Reintubation Among Patients at High Risk of
Extubation Failure: A Randomized Clinical Trial [published online
ahead of print, 2019 Oct 2] [published correction appears in JAMA.
2020 Feb 25;323(8):793]. JAMA. 2019;322(15):1465-1475. https://
doi:10.1001/jama.2019.14901
58. Ferrer M, Sellarés J, Valencia M, et al. Non-invasive ventilation after
extubation in hypercapnic patients with chronic respiratory disorders:
randomised controlled trial. Lancet. 2009;374(9695):1082-1088.
https://doi:10.1016/S0140-6736(09)61038-2
59. De Jong A, Rolle A, Molinari N, et al. Cardiac Arrest and Mortality
Related to Intubation Procedure in Critically Ill Adult Patients: A
Multicenter Cohort Study. Crit Care Med. 2018;46(4):532-539. https://
doi:10.1097/CCM.0000000000002925
60. Jaber S, Amraoui J, Lefrant JY, et al. Clinical practice and risk
factors for immediate complications of endotracheal intubation
in the intensive care unit: a prospective, multiple-center study.
Crit Care Med. 2006;34(9):2355-2361. https://doi:10.1097/01.
CCM.0000233879.58720.87
61. Baillard C, Fosse JP, Sebbane M, et al. Noninvasive ventilation
improves preoxygenation before intubation of hypoxic patients. Am
J Respir Crit Care Med. 2006;174(2):171-177. https://doi:10.1164/
rccm.200509-1507OC
62. Baillard C, Prat G, Jung B, et al. Effect of preoxygenation using noninvasive ventilation before intubation on subsequent organ failures
in hypoxaemic patients: a randomised clinical trial. Br J Anaesth.
2018;120(2):361-367. https://doi:10.1016/j.bja.2017.11.067
63. Miguel-Montanes R, Hajage D, Messika J, et al. Use of highflow nasal cannula oxygen therapy to prevent desaturation during
tracheal intubation of intensive care patients with mild-to-moderate
hypoxemia. Crit Care Med. 2015;43(3):574-583. https://doi:10.1097/
CCM.0000000000000743
64. Simon M, Wachs C, Braune S, de HG, Frings D, Kluge S. High-Flow
Nasal Cannula Versus Bag-Valve-Mask for Preoxygenation Before
Intubation in Subjects With Hypoxemic Respiratory Failure. Respir
Care. 2016;61(9):1160-1167. https://doi:10.4187/respcare.04413
65. Vourc’h M, Asfar P, Volteau C et al. High-flow nasal cannula oxygen
during endotracheal intubation in hypoxemic patients: a randomized
controlled clinical trial. Intensive Care Med. 2015;41(9):1538-1548.
https://doi:10.1007/s00134-015-3796-z
66. Guitton C, Ehrmann S, Volteau C et al. Nasal high-flow preoxygenation
for endotracheal intubation in the critically ill patient: a randomized
clinical trial. Intensive Care Med. 2019;45(4):447-458. https://
doi:10.1007/s00134-019-05529-w
67. Frat JP, Ricard JD, Quenot JP et al. Non-invasive ventilation versus
high-flow nasal cannula oxygen therapy with apnoeic oxygenation for
preoxygenation before intubation of patients with acute hypoxaemic
respiratory failure: a randomised, multicentre, open-label trial.
Lancet Respir Med, 2019;;7(4):303-312. https://doi:10.1016/S22132600(19)30048-7
68. Jaber S, Monnin M, Girard M et al. Apnoeic oxygenation via highflow nasal cannula oxygen combined with non-invasive ventilation
preoxygenation for intubation in hypoxaemic patients in the intensive
care unit: the single-centre, blinded, randomised controlled OPTINIV
trial. Intensive Care Med. 2016;42(12):1877-1887. https://doi:10.1007/
s00134-016-4588-9
69. . Fong KM, Au SY, Ng GWY. Preoxygenation before intubation in adult
patients with acute hypoxemic respiratory failure: a network metaanalysis of randomized trials. Crit Care. 2019;23(1):319. Published
2019 Sep 18. https://doi:10.1186/s13054-019-2596-1
70. .Lucangelo U, Vassallo FG, Marras E, et al. High-flow nasal interface
improves oxygenation in patients undergoing bronchoscopy. Crit Care

Год. XLIX, кн. 3/2020

11

АНЕСТЕЗИОЛОГИЯ И ИНТЕНЗИВНО ЛЕЧЕНИЕ
Res Pract. 2012;2012:506382. https://doi:10.1155/2012/506382
71. Simon M, Braune S, Frings D, et al. High-flow nasal cannula oxygen
versus non-invasive ventilation in patients with acute hypoxaemic
respiratory failure undergoing flexible bronchoscopy - a prospective
randomised trial. Critical Care. 2014;18(6):712. https://doi:10.1186/
s13054-014-0712-9
72. La Combe B, Messika J, Labbé V, et al. High-flow nasal oxygen for
bronchoalveolar lavage in acute respiratory failure patients. Eur Respir
J . 2016;47:1283–1286.
73. Chung SM, Choi JW, Lee YS, et al. Clinical Effectiveness of HighFlow Nasal Cannula in Hypoxaemic Patients during Bronchoscopic
Procedures. Tuberc Respir Dis (Seoul). 2019;82(1):81-85. https://
doi:10.4046/trd.2017.0104
74. Elshof J, Duiverman ML. Clinical Evidence of Nasal High-Flow
Therapy in Chronic Obstructive Pulmonary Disease Patients.
Respiration. 2020;99(2):140-153. doi:10.1159/000505583
75. Bräunlich J, Köhler M, Wirtz H. Nasal highflow improves ventilation in
patients with COPD. Int J Chron Obstruct Pulmon Dis. 2016;11:10771085. Published 2016 May 25. https://doi:10.2147/COPD.S104616
76. Fraser JF, Spooner AJ, Dunster KR, Anstey CM, Corley A. Nasal high
flow oxygen therapy in patients with COPD reduces respiratory rate and
tissue carbon dioxide while increasing tidal and end-expiratory lung
volumes: a randomised crossover trial. Thorax. 2016;71(8):759-761.
https://doi:10.1136/thoraxjnl-2015-207962
77. Atwood CW, Jr., Camhi S, Little KC et al. Impact of Heated Humidified
High Flow Air via Nasal Cannula on Respiratory Effort in Patients
with Chronic Obstructive Pulmonary Disease. Chronic Obstr Pulm
Dis. 2017;4(4):279-286. Published 2017 Aug 15. https://doi:10.15326/
jcopdf.4.4.2016.0169
78. Vogelsinger H, Halank M, Braun S, et al. Efficacy and safety of nasal
high-flow oxygen in COPD patients. BMC Pulm Med. 2017;17(1):143.
Published 2017 Nov 17. https://doi:10.1186/s12890-017-0486-3
79. Pisani L, Fasano L, Corcione N, et al. Change in pulmonary mechanics
and the effect on breathing pattern of high flow oxygen therapy in stable
hypercapnic COPD. Thorax. 2017;72(4):373-375. https://doi:10.1136/
thoraxjnl-2016-209673
80. Singh D, Agusti A, Anzueto A, et al. Global Strategy for the Diagnosis,
Management, and Prevention of Chronic Obstructive Lung Disease: the
GOLD science committee report 2019. Eur Respir J. 2019;53(5):1900164.
Published 2019 May 18. https://doi:10.1183/13993003.00164-2019
81. Kim ES, Lee H, Kim SJ et al. Effectiveness of high-flow nasal cannula
oxygen therapy for acute respiratory failure with hypercapnia. J Thorac
Dis. 2018;10(2):882-888. https://doi:10.21037/jtd.2018.01.125
82. Jean-Damien Ricard, Fadia Dib, Marina Esposito-Farese, et al.
Comparison of high flow nasal cannula oxygen and conventional
oxygen therapy on ventilatory support duration during acuteon-chronic respiratory failure: study protocol of a multicentre,
randomised, controlled trial. The ‚HIGH-FLOW ACRF‘ study. BMJ
Open, 2018;8(9):e022983. Published 2018 Sep 19. https://doi:10.1136/
bmjopen-2018-022983
83. Sun J, Li Y, Ling B, et al. High flow nasal cannula oxygen therapy versus
non-invasive ventilation for chronic obstructive pulmonary disease
with acute-moderate hypercapnic respiratory failure: an observational
cohort study [published correction appears in Int J Chron Obstruct
Pulmon Dis. 2019 Jul 15;14:1567]. Int J Chron Obstruct Pulmon Dis.
2019;14:1229-1237. Published 2019 Jun 5. https://doi:10.2147/COPD.
S206567
84. Lee MK, Choi J, Park B et al. High flow nasal cannulae oxygen therapy
in acute-moderate hypercapnic respiratory failure. Clin Respir J.
2018;12(6):2046-2056. doi:10.1111/crj.12772
85. McGinley BM, Patil SP, Kirkness JP, Smith PL, Schwartz AR, Schneider
H. A nasal cannula can be used to treat obstructive sleep apnea. Am
J Respir Crit Care Med 2007;176(2):194-200. https://doi:10.1164/
rccm.200609-1336OC
86. Thille AW, Joly F, Marjanovic N, Frat JP. High-flow oxygen therapy
for the management of patients with acute exacerbation of cystic
fibrosis. Ann Transl Med. 2018;6(Suppl 2):S113. https://doi:10.21037/
atm.2018.11.67
87. Sklar, M.C., Dres, M., Rittayamai, N. et al. High-flow nasal oxygen
versus noninvasive ventilation in adult patients with cystic fibrosis: a
randomized crossover physiological study. Ann. Intensive Care 8, 85
(2018) https://doi.org/10.1186/s13613-018-0432-4
88. Bräunlich J, Beyer D, Mai D, Hammerschmidt S, Seyfarth HJ, Wirtz
H. Effects of nasal high flow on ventilation in volunteers, COPD and
idiopathic pulmonary fibrosis patients. Respiration. 2013;85(4):319325. https://doi:10.1159/000342027
89. Vianello A, Arcaro G, Molena B, et al. High-flow nasal cannula
oxygen therapy to treat acute respiratory failure in patients with acute
exacerbation of idiopathic pulmonary fibrosis. Ther Adv Respir Dis .
2019;13:1753466619847130. https://doi:10.1177/1753466619847130
90. Ryerson CJ, Camp PG, Eves ND, et al. High Oxygen Delivery to
Preserve Exercise Capacity in Patients with Idiopathic Pulmonary
Fibrosis Treated with Nintedanib. Methodology of the HOPE-IPF
Study. Ann Am Thorac Soc. 2016;13(9):1640-1647. https://doi:10.1513/

12

Год. XLIX, кн. 3/2020

AnnalsATS.201604-267OC
91. Koyauchi T, Hasegawa H, Kanata K, et al. Efficacy and Tolerability of
High-Flow Nasal Cannula Oxygen Therapy for Hypoxemic Respiratory
Failure in Patients with Interstitial Lung Disease with Do-NotIntubate Orders: A Retrospective Single-Center Study. Respiration.
2018;96(4):323–329. https://doi:10.1159/000489890
92. Roca O, Perez-Teran P, Masclans JR, Perez L, Galve E, Evangelista A,
et al. Patients with New York Heart Association class III heart failure
may benefit with high flow nasal cannula supportive therapy: high flow
nasal cannula in heart failure. J Crit Care 2013;28(5):741-746. https://
doi:10.1016/j.jcrc.2013.02.007
93. Makdee O, Monsomboon A, Surabenjawong U, et al.: High-flow nasal
cannula versus conventional oxygen therapy in emergency department
patients with cardiogenic pulmonary edema: a randomized controlled
trial. Ann Emerg Med. 2017,70(4):465-472.e2. https://doi:10.1016/j.
annemergmed.2017.03.028
94. Carratalá Perales JM, Llorens P, Brouzet B, Albert Jiménez AR,
FernándezCañadas JM, Carbajosa Dalmau J, et al. High-flow
therapy via nasal cannula in acute heart failure. Rev Esp Cardiol.
2011;64(8):723-725. https://doi:10.1016/j.recesp.2010.10.034
95. Peters SG, Holets SR, Gay PC: High-flow nasal cannula therapy in donot-intubate patients with hypoxemic respiratory distress. Respir Care.
2013;58(4):597-600.
96. Kang BJ, Koh Y, Lim CM, Huh JW, Baek S, Han M, et al. Failure of
high-flow nasal cannula therapy may delay intubation and increase
mortality. Intensive Care Med. 2015;41(4):623–632
97. Brochard L, Slutsky A, Pesenti A. Mechanical ventilation to minimize
progression of lung injury in acute respiratory failure. Am J Respir Crit
Care Med. 2017;195(4):438–442.

Адрес за кореспонденция:
Доц. Милена Енчева, дм
Началник на КПФ, ВМА,
Ул.“Св.Георги Софийски“,ет.15, София 1606
e-mail: milina_en@abv.bg
д-р Ралица Маринова, дм
КАРИЛ, ВМА,
Ул.“Св.Георги Софийски“,ет.3, София 1606
e-mail: rally_mar@yahoo.com

ОРИГИНАЛНИ СТАТИИ
ТЕХНИЧЕСКИ АСПЕКТИ НА СПИНАЛНАТА АНЕСТЕЗИЯ:
СРАВНЕНИЕ НА РАЗЛИЧНИ ИГЛИ И ДОСТЪПИ
ДО СПИНАЛНОТО ПРОСТРАНСТВО
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TECHNICAL ASPECTS OF SPINAL ANESTHESIA: COMPARISON OF DIFFERENT
NEEDLES AND APPROACHES TO THE SPINAL SPACE
R. Batova, S. Georgiev
Department of anesthesiology and intensive care, University Hospital of obstetrics and gynecology “Maichin dom” – Sofia
Резюме
Резюме:
Ключов фактор за успешната практика на спинална анестезия е доброто познаване на техническите особености на спинална пункция. Целта на това проспективно рандомизирано
проучване е да се сравнят техническите особености на спиналната пункция (усещане за загуба на съпротивление, парестезии, възможност за аспирация, кървeнист ликвор, огъване на
спиналната игла) при различни по размер и дизайн на върха
спинални игли, както и при срединен и парамедиален достъп до
спиналното пространство. 655 пациентки с цезарово сечение
са рандомизирани в пет групи. В четири от групите е използван срединен достъп до спиналното пространство. Спиналните
игли са 25G Sprotte, 27G Sprotte, 26G Atraucan и 25G Quincke.
В петата група е използвана игла 25G Quincke при парамедиален достъп. Sprotte дизайнът на върха е свързан с най-висока
честота както на загуба на съпротивление при пункция на дурата, така и на възникване на парестезии. Невъзможността за
задоволителна аспирация на ликвор води до повишен риск от
последващ неуспешен блок. Честотата на кървенист ликвор не
е по-висока при парамедиален достъп. Иглите 27G Sprotte имат
най-висока честота на деформация при спинална пункция, без
това да е свързано с по-ниска успеваемост на пункцията от
първи опит.
Ключови думи: спинална анестезия, загуба на съпротивление, парестезии, парамедиален достъп

Abstract
It is important for the successful clinical practice of spinal
anesthesia to have good knowledge of the technical aspects of spinal
puncture. The objective of this prospective randomized study was to
compare the technical characteristics of spinal puncture (dural click,
paresthesia, satisfactory aspiration, blood stained cerebrospinal
fluid, bending of the spinal needle) using spinal needles of different
size and design, as well as the median and paramedian approach
to the spinal space. 655 patients were randomized to 5 groups. A
midline approach was used in four groups. Spinal needles were
25G Sprotte, 27G Sprotte, 26G Atraucan and 25G Quincke. In
the fifth group a 25G Quincke needle was used by the paramedian
approach. Sprotte spinal needle design was found to be associated
with the highest incidence of both dural click and paresthesia.
Lack of satisfactory aspiration of cerebrospinal fluid resulted in
a higher risk of spinal anesthesia failure. The incidence of blood
stained cerebrospinal fluid was not increased with the paramedian
approach. Narrow gauge 27G Sprotte spinal needles had the highest
tendency for bending during spinal puncture without impact on
single spinal puncture success rate.
Key words: spinal anesthesia, dural click, paresthesia,
paramedian approach

ВЪВЕДЕНИЕ
Оптималната техника на спинална пункция осигурява комбинация между най-ниска честота на постпункционно главоболие и добро качество на спиналния блок. Налице са много доказателства в полза на това, че атравматичните спинални игли
водят до по-ниска честота и тежест на постпункционно главоболие по сравнение с режещите игли[10,13]. Добре установено
техническо предимство на иглите Sprotte е високата честота на
усещане на загуба на съпротивление при навлизане в спиналното пространство. Това позволява своевременно разпознаване
на пункцията на дура матер [8,9]. Счита се, че с режещите игли
е по-малко вероятно да се усети загубата на съпротивление поради острия им връх, но литературните данни за честотата на
това усещане при режещи игли са оскъдни. В научната литература има изказани притеснения относно потенциалните неврологични усложнения, предизвикани от парестезиите, за които
пациентите могат да съобщят по време на въвеждане на спиналната игла или по време на инжектиране на анестетика [4,7].
Счита се, че провокирането на парестезии е по-вероятно при
иглите пенсилпойнт поради това, че върхът на иглата се намира
дистално от латералния й отвор. Възникването им също така
се благоприятства от допълнителното напредване на иглата с
1-2 мм в субарахноидното пространство за да се оптимизира

разположението на латералния отвор изцяло интратекално. За
тези рискове има съобщения още в началото след появата на
Sprotte иглите [2]. Не е категорично уточнен въпросът дали при
иглите Sprotte има по-висока честота на транзиторни парестезии по сравнение с режещите спинални игли. Резултатите от
систематичен обзор на Cochrane Database от 2017 г. показват,
че честотата на парестезии при атравматичните игли не е повисока, отколкото при режещите игли [1]. Много автори препоръчват да се прави аспирация на ликвор преди и по време на
инжектиране с цел потвърждение на оптималната позиция на
върха на иглата в интратекалното пространство. Въпреки това,
не е изследван въпросът дали невъзможността за свободна аспирация на ликвор е свързана с повишен риск от последващ неуспешен блок. Счита се, че вероятността за кървенист ликвор е
по-голяма при парамедиалния достъп, тъй като парамедиалната равнина е по-богато васкуларизирана, отколкото срединната
равнина. Този факт има клинично значение при хемостазни
нарушения от страна на пациента. Има изказани притеснения,
че по-голямата податливост на деформация на тънките пенсилпойнт игли 27G рефлектира върху тяхната успеваемост за
пункция от първи опит[3]. Огъването на спиналната игла по
време на въвеждането й може да стане при контакт с кост или
с твърд лигамент. Това е фактор, който затруднява техниката
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на пункция и може да е причина за по-голям брой опити за
спинална пункция, както и до невъзможност за локализиране
на спиналното пространство поради отклоняване на иглата от
траекторията й[6]. Atraucan са сравнително нови игли с двойно
заточване на върха, с атравматична и режеща компонента[11].
Те са въведени в клиничната практика като атравматични игли,
но е дискутабилно дали техническите особености на спиналната пункция, характерни за атравматичните игли могат да се
екстраполират към иглите Atraucan.
Целта на настоящото проучване е да се сравнят техническите особености на спиналната пункция (усещане за загуба на
съпротивление, парестезии, възможност за аспирация, кървeнист ликвор, огъване на спиналната игла) при различни по размер и дизайн на върха спинални игли (25G Sprotte, 27G Sprotte,
26G Atraucan, 25G Quincke), както и при срединен и парамедиален достъп до спиналното пространство.
МЕТОДИ
Направи се проспективно рандомизирано паралелногрупово проучване без заслепяване, в периода август 2015 –
ноември 2017 в болница „Майчин дом” – София. От всички
пациентки беше получено писмено информирано съгласие. В
проучването участваха 655 пациентки, при които се извърши
спинална анестезия за планово или спешно цезарово сечение.
Те бяха рандомизирани в 5 групи. В четири от групите беше
използван срединен достъп до спиналното пространство, съответно с използвани спинални игли 25G Sprotte, 27G Sprotte,
26G Atraucan и 25G Quincke. В петата група беше използвана
игла 25G Quincke при парамедиален достъп. Пациентките с
анамнеза за ППГ или мигрена се изключиха от рандомизация,
но се обособиха в отделнa, шеста група – Sprotte 27G ППГ/мигрена, в която спиналната анестезия се извършваше с игла 27G
Sprotte. Използваните в проучването спинални игли бяха 25G
Pencan® и 27G Pencan® (B. Braun Medical Inc.), 26G Atraucan®
(B Braun Medical Inc.) и 25G Quincke (KDM). Всички спинални
анестезии са извършиха от един и същи анестезиолог.
В сравнителен план бяха изследвани демографските показатели на пациентите, показателите за трудна пункция (брой
опити за локализиране на спиналното пространство, палпация на костните ориентири на гръбначния стълб, положение
на пациентката по време на пункция, прееклампсия), честотата
на неуспешен спинален блок и техническите особености на
спиналната пункция. Критериите за изключване на пациентите от рандомизация бяха анамнеза за предишно ППГ или
мигрена, HELLP синдром, непосредствена спешност на цезаровото сечение, татуйровка срединно по гръбначния стълб,
която ограничава избора на достъп до спиналното пространство. Изключените от рандомизация пациентки впоследствие
се анализираха за технически характеристики на въвеждане на
спиналната игла, като те се добавиха към групата със съответната използвана игла и достъп. Необходимост от използването
на игла 22G Quincke, 120мм беше критерий за изключване от
анализ.
Иглите с режещ връх - Quincke и Atraucan бяха въвеждани първоначално с отвора на върха сочещ перпендикулярно на
лонгитудиналните влакна на дура матер, а пенсилпойнт иглите
Sprotte – с отвора на върха сочещ директно краниално. След
навлизане на върха в спиналното пространство и потичане на
ликвор, Sprotte и Atraucan се въвеждаха още 1мм навътре, с
цел да подсигури позицията на отвора изцяло интратекално.
Следващ етап беше ротацията на иглата на 360°, като се обръща внимание дали във всички посоки се запазва скоростта
на изтичане на ликвор. След съчленяване на спринцовката с
анестетик и по средата на инжектирането се правеше лека аспирация на ликвор. Анестетиците бяха Heavy marcaine 0,5%,
морфин 120 мкг и фентанил 10 мкг. След инжектиране иглата
се изваждаше en bloc със съчленената с нея спринцовка.
Парестезиите се дефинираха като усещане на пациента за
електрически ток, стрелкаща или пареща болка в краката, седалището или перинеума, за която той съобщава по време на
въвеждане на спиналната игла. Ако пациентката се оплачеше
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от парестезии, иглата не напредваше в дълбочина. Задоволителна аспирация дефинирахме като наличие на „завихряне“
в разтвора при използване на Heavy marcaine. При незадоволителна аспирация се правеше опит за леко репозициониране
на иглата, макар че това крие и риск от загуба на спиналното
пространство. Неуспешен спинален блок дефинирахме като
необходимост от допълнителна анестезия след като е инжектиран локален анестетик при свободно връщане на ликвор през
спиналната игла.
За оценка на различията в честотното разпределение на
качествените променливи в сравняваните групи са приложени
χ2 тест на Pearson и Fisher‘s Exact тест, а на категорийните
променливи - ANOVA метод. За ниво на значимост приехме р
≤ 0,05.
РЕЗУЛТАТИ
Поточната диаграма на включване и изключване на пациентите е представена на фиг.1.

Технически особености на спиналната пункция
Установи се, че дизайнът на върха на спиналната игла е
съществен фактор по отношение на тактилното усещане за загуба на съпротивление при навлизане на иглата в спиналното
пространство (p<0,001, χ 2 тест). При иглите Sprotte се демонстрира висока честота на усещане за загуба на съпротивление
(90,6%), докато иглите Atraucan и Quincke бяха със значително
по-ниска честота. Същевременно се yстанови значимо по-висока честота на това усещане при Sprotte 25G по сравнение със
Sprotte 27G, съответно 95% и 87,2% (Tабл.2).
Общата честота в проучването на парестезии, усетени от
пациента беше 3,4 % (22 случая). При междугрупово сравнение по променливата парестезии между групите с използвани
Sprotte, Atraucan и Quincke игли се наблюдава, че иглите Sprotte
са с най-висока честота на парестезии (р=0,009, Fisher’s Exact
Test). Значително по-висока честота на парестезии беше наблюдавана в група Sprotte 25G по сравнение с групи Atraucan
26G, Quincke 25G срединен достъп и Quincke 25 G парамедиален достъп (p = 0,017, Fisher‘s Exact Test). Честотата на парестезии с игла Sprotte 27G беше по-висока от тази с игли Atraucan
26G и Quincke 25G, но без значима разлика. Не беше установена разлика в честотата на парестезии между игли Atraucan
и Quincke, независимо от използвания достъп до спиналното
пространство. Не се установиха случаи на персистиращи парестезии след пълна регресия на блока (Табл.2).
Sprotte
25 G
(n=119)

Тактилно
усещане за
загуба на
съпротивление

Фиг. 1. Поточна диаграма на включване и изключване на
пациентите
Демографски данни и показатели за трудна спинална пункция
Не се установи статистически значима разлика в разпределенията между петте групи по демографски показатели, с изключение на “ръст”, но тази разлика не се отрази на BMI, който
инкорпорира в себе си ръста. Показателите, които се асоциират
с повишен риск от трудно извършване на спиналната пункция
са сходни в петте групи, поради което приехме, че групите са
сравними (табл.1).

Възраст (г)
Тегло (kg)

31,05 (5,32) 32,21 ( 5,05)
76,99 (12,38) 75,17 (12,76)

25 G Quincke
25G Quincke
26 G Atraucan
midline approach paramedian
P value
(n=120)
(n=111)
approach(n=110)
31,06 (4,94)
30,78 (5,60)
31,43 (6,27)
NS*
76,91 (12,75) 76,62 (15,01)
75,35 (12,97)
NS*

Ръст (cm)

165,67 (6,77) 165,59 (6,35)

165,51 (6,83)

164,41 (6,52)

163,23 (6,58)

0,045*

BMI (kg/m2)

28,04 (4,00)

27,40 (4,25)

28,09 (4,44)

28,30 (5,22)

28,27 (4,52)

NS*

Една пункция

109 (94,0)

100 (90,1)

115 (95,8)

100 (90,1)

99 (90,0)

NS**

6 (5,2)

7 (6,3)

5 (4,2)

9 (8,1)

7 (6,4)

NS**

3 (2,6)

3 (2,7)

2 (1,7)

4 (3,6)

1 (0,9)

NS**

12 (10,3)

2 (1,8)

13 (10,8)

9 (8,1)

8 (7,3)

NS**

25 G Sprotte
(n=116)

Трудна палпация
Седнало
положение
Прееклампсия

27G Sprotte
(n=111)

*ANOVA тест, Стойностите на демографските данни са представени със средна
стойност (стандартно отклонение), **χ 2 тест . Стойностите на клиничните показатели за трудна спиналната пункция са представени като абсолютен брой (%)

Табл.1. Демографски данни и показатели за
трудна пункция.

Кървенист
ликвор
Деформация
на иглата

Atraucan 26G
(n=124)

Quincke 25
G срединен
достъп
(n=130)

129b
(87,2)

24c
(19,4)

39d
(30,0)

113a
(95,0)
242a
(90,6)

24b
(19,4)

Quincke
25 G
парамедиален
достъп
(n=125)
40d
(32,0)

79c
(31,0)

10a

6 a, b

1b

3b

2b

(8,4)

(4,1)

(0,8)

(2,3)

(1,6)

16a
(6,0)

Парестезии
Незадоволителна
аспирация

Sprotte 27
G + ППГ/
мигрена
Sprotte 27 G
(n=148)

1b
(0,8)

5b
(2,0)

р

<0,001*

0,017**
0,009**

3
(2,5%)

6
(4,1)

3
(2,4%)

4
(3,1%)

13
(10,4%)

1a, b
(0,8)

8c
(5,4)

0b
(0,0)

3a, b, c
(2,3)

5a, c
(4,0)

0,024**

5
(4,0)

0,346**

0
0,0

0,001**

12
(2,3)
1
0,8

6
4,1

0
0,0

0
0,0

*χ 2 тест; **Fisher’s Exact Test, стойностите са абсолютен
брой (%)
Табл.2. Разпределение на случаите с положително усещане
за загуба на съпротивление, парестезии, незадоволителна аспирация, кървенист ликвор и деформация на спиналната игла
В проучването се наблюдава значимо по-висока честота на
липса на аспирация в група Quincke 25G парамедиален достъп по сравнение с всички останали групи - 10,4% (Табл.2).
Изследвахме взаимовръзката между липсата на задоволителна
аспирация и успешността на блока. За установената връзка се
изчисли относителния риск (RR) като отношение на двата риска – риск за неуспешен блок в групата без аспирация (10.3%

или 0,103) и риск за неуспешен блок в групата с аспирация
(1.9% или 0,019). Получи се следният резултат: RR=5.319,
95% CI (1.587-17.821), p=0.007 при 95% доверителен интервал
на RR. При незадоволителна аспирация рискът за неуспешен
блок е 5,319 пъти по-голям в сравнение с риска при наличие на
аспирация (Фиг.2).

Фиг. 2. Връзка между наличието на аспирация и успешността на блока
Относително повече случаи на кървенист ликвор бяха
наблюдавани в комбинираната група Sprotte 27G и в група
Quincke 25 G парамедиален достъп – съответно 8 и 5 случая.
Групирахме всички случаи с пункция при срединен достъп и
сравнихме общата им честотота с тази в група Quincke 25 G
парамедиален достъп. Установи се 2,3% честота на кървенист
ликвор при срединен достъп и 4% при парамедиален достъп.
Тази разлика не се показа статистически значима. (Табл.2)
При сравнение на групите с използвана игла Sprotte 27 G
от една страна и останалите относително по-дебели игли, от
друга страна, се установи, че Sprotte 27 G значимо по-често се
деформират по сравнение с другите игли в проучването ( Р=
0,001, Fisher‘s Exact Test)(Табл.2).
ДИСКУСИЯ
Нашите резултати показват, че Sprotte дизайнът на върха на спиналната игла е съществен фактор по отношение на
усещането за загуба на съпротивление при пункция на дурата.
Това, което прави впечатление е, че честотата при Atraucan се
доближава в по-голяма степен до иглите Quincke, отколкото до
Sprotte. Нещо повече, наблюдаваната от нас честота на загуба на съпротивление в група Atraucan е най-ниската от всички
групи. И при двете Sprotte игли много често се усеща хлътване, но се установи статистически значимо по-висока честота
на това усещане при Sprotte 25G по сравнение със Sprotte 27G.
Това дава повод за спекулации, че при по-голям размер на пенсилпонт иглата се увеличава вероятността да се усети пункцията на дурата. Доколкото ни е известно, в литературата няма
изказани подобни хипотези, но в клинични проучвания с игла
Pencan 25G се докладват честоти 78,4% [9] и 91% [12], докато
с Whitacre 27G е докладвана честота от 71% [8].
Прави впечатление значително по-високата честота на парестезии при иглите Sprotte по сравнение с Atraucan и Quincke.
В нашето проучване наблюдавахме обща честота 3,4 % на усетени от пациента парестезии. Този резултат е сравним с докладваните в литературата честоти на парестезии при спинална
анестезия с различни по дизайн на върха игли от 6,6% [7] и
6,3% [4]. Всички парестезии бяха транзиторни. Не бяха наблюдавани нито протрахирано възстановяване от спиналния блок,
нито какъвто и да било сетивен или моторен дефицит след регресията на блока. Това е важен детайл от проследяването, тъй

Год. XLIX, кн. 3/2020

15

АНЕСТЕЗИОЛОГИЯ И ИНТЕНЗИВНО ЛЕЧЕНИЕ
като евентуален неврологичен дефицит налага спешна оценка.
Персистиращите парестезии след спинална анестезия са много
редки, с докладвана честота в едно мащабно проучване 6 случая от 4767 пациенти[4].
Фактът, че най-високата честота на незадоволителна аспирация беше в група Quincke 25G парамедиален достъп, 10,4%,
може би се обяснява с това, че пенетрацията на иглата в дура
матер под кос ъгъл не винаги обуславя позиция на върха изцяло в интратекалното пространство. Нашите резултати показаха, че невъзможността за задоволителна аспирация на ликвор е
свързана с повишен риск от последващ неуспешен блок.
В литературата се коментира, че вероятността за наблюдаване на кървенист ликвор е по-голяма при парамедиалния
достъп, тъй като иглата преминава през по-богато васкуларизираната парамедиалната равнина. Доколкото ни е известно няма
клинични проучвания, с които да се обективизира тази хипотеза. Според нашите данни кървенистият ликвор се наблюдава
по-често при парамедиален достъп, но без статистически значима разлика със срединния достъп.
В проучвания c in vitro модели е обективизирана по-голямата податливост на деформация на 27G спинални игли по сравнение с иглите с по-голям размер[3]. Резултатите от нашето
проучване потвърждават относително по-висока честота на деформация по време на пункция, което обаче не рефлектира върху тяхната успеваемост за пункция от първи опит. При обща
честота на спинална пункция от първи опит за всички групи
92,1%, съответната честота в група 27G Sprotte беше 90,1%.

Point Needle. Study in 300 Patients . J Anesth Clinic Res 1:106.
doi:10.4172/2155-6148.1000106
8. Kathirgamanathan A., Hawkins, N. Reliability of the ‘pop’
sign as an indicator of dural puncture during obstetric spinal
anaesthesia: a prospective observational clinical study. Anaesthesia
2007, pages 802–805 doi:10.1111/j.1365-2044.2007.05099.x
9. Krommendijk EJ, Verheijen R, van Dijk B, Spoelder EM,
Gielen MJ et al. The PENCAN 25-gauge needle: a new pencilpoint needle for spinal anesthesia tested in 1,193 patients. Reg
Anesth Pain Med. 1999 Jan-Feb;24(1):43-50. indexed in Pubmed:
9952094
10.Nath S, Koziarz A, Badhiwala JH, et al. Atraumatic versus
conventional lumbar puncture needles: a systematic review and
meta-analysis. Lancet 2018;391:1197-204. doi:10.1016/S01406736(17)32451-0 pmid:29223694
11. Scott DB, Dittmann M, Clough D, Van Steenberge A,
Morrison L, Van Zundert A. Atraucan: a new needle for spinal
anesthesia. Regional Anesthesia 1993; 18: 213–7
12. Sharma, S. FRCA; Philip, J. MD; Perez, B. DO; Slaymaker,
E. MD; Wiley, J. RN. Comparison of 25G Pencan, 24G Safetap and
25G Whitacre spinal needles. Anesthesia & Analgesia: February
1999 - Volume 88 - Issue 2S - p 267S doi: 10.1097/00000539199902001-00266
13. Xu H, Liu Y, Song W, Kan S, Liu F, Zhang D, Ning G,
Feng S. Comparison of cutting and pencil-point spinal needle in
spinal anesthesia regarding postdural puncture headache. A metaanalysis. Medicine (2017) 96:14

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Sprotte дизайнът на върха е свързан с най-висока честота
както на загуба на съпротивление при пункция на дурата, така
и на възникване на парестезии. Невъзможността за задоволителна аспирация на ликвор води до повишен риск от последващ неуспешен блок. Честотата на кървенист ликвор не е
по-висока при парамедиален достъп. Иглите 27G Sprotte имат
най-висока честота на деформация при спинална пункция, без
това да е свързано с по-ниска успеваемост на пунциията от
първи опит.
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ОРИГИНАЛНИ СТАТИИ
ПРЕВЕНЦИЯ НА ПОСТПУНКЦИОННОТО ГЛАВОБОЛИЕ
В КОНТЕКСТА НА СПИНАЛНА АНЕСТЕЗИЯ
Р. Батова
Клиника по анестезиология интензивно лечение, СБАЛАГ „Майчин дом“-София

POSTDURAL PUNCTURE HEADACHE PREVENTION
IN THE CONTEXT OF SPINAL ANESTHESIA
R. Batova
Department of anesthesiology and intensive care, University Hospital of obstetrics and gynecology “Maichin dom” – Sofia
Резюме
В тази обзорна статия се обобщават съвременните научни
данни относно превенцията на постпункционното главоболие
чрез техниката на спинална пункция. Съвременните научни
разработки в този аспект разглеждат влиянието на размера и
дизайна на върха на спиналните игли, ориентацията на върха
при въвеждане на режещите игли, парамедиалния достъп до
спиналното пространство, позицията на пациента при спинална пункция, повторната спинална анестезия.
Ключови думи: спинална анестезия, превенция на постпункционното главоболие, атравматични спинални игли

Abstract
This review summarizes the current state of knowledge regarding postdural puncture headache prevention by means of spinal anesthesia technique. Current scientific data in this aspect exploits the
impact of spinal needle gauge and design of the needle tip, cutting
needle tip orientation with regard to the longitudinal dural fibers,
paramedian approach to the intrathecal space, patient positioning
during spinal puncture, repeat spinal anesthesia.
Key words: spinal anesthesia, postdural puncture headache
prevention, atraumatic spinal needles

Постпункционното главоболие (ППГ) е ятрогенно усложнение на спиналната анестезия, което понастоящем продължава да бъде значим клиничен проблем. Най-добрият подход към
това усложнение в контекста на спинална анестезия е неговата
профилактика чрез техниката на спинална пункция.

ползва по възможност атравматична игла, а за всички пациенти
да се използва най-тънката налична игла. Атравматичните игли
имат връх тип пенсилпойнт – коничен връх и латерален отвор
разположен проксимално от върха. В метаанализ на 25 рандомизирани проучвания Xu и сътр. [13] стигат до заключението,
че в контраст с режещите игли, използването на атравматични
спинални игли е свързано с по-ниска честота на ППГ, по-леко
протичащо ППГ и по-малка нужда от blood patch. В метаанализ
от 2018г. се установява, че по-големият размер на спиналната
игла се отразява в относително по-голяма степен върху ППГ
при иглите с режещ връх, отколкото при атравматичните игли
[15]. Спиналните игли тип Atraucan са с двойно заточване на
върха, с атравматична и режеща компонента. Те се въвеждат
в клиничната практика през 90-те години като атравматични игли, но е дискутабилен въпросът дали за тях наистина е
присъща ниската честота на ППГ, характерна за атравматичните игли. В скорошен метаанализ Atraucan се класифицират
към режещите, а не към пенсилпойнт иглите [13]. Хипотезата за сходна честота на Atraucan с пенсилпойнт иглите не се
потвърждава и от резултатите на едно много цитирано рандомизирано проучване върху 1002 пациентки, което сравнява 5
спинални игли за цезарово сечение по отношение на честотата
на ППГ. Установената честота на ППГ е 5%, 8.7%, 4%, 2.8%, и
3.1% съответно за иглите 26G Atraucan, 25G Quincke, 24G GM,
24G Sprotte и 25G Whitacre. Авторите показват, че честотата
на ППГ е сигнификантно по-висока при Quincke по срaвнение
със Sprotte и Whitacre, но не и по сравнение с Аtraucan. В същото проучване се установява, че честотата на blood patch е
сигнификантно по-ниска при Sprotte и Whitacre по сравнение с
Quincke и Atraucan[12].
Правени са редица проучвания на дура матер ин витро,
които разглеждат както анатомичните особености на дурата, така и морфологията на дефекта, получен от убождане с
различни игли. Също така, обект на ин витро изследвания са
скоростта и динамиката на последващото изтичане на ликвор
през този дефект. Посредством сканираща електронна микроскопия Dittmann и сътр. [2] установяват, че най-същественият
фактор, определящ размера на дефекта е дебелината на иглата.
Те използват игли Quincke 20-29G. Авторите установяват, че
дебелината на дурата в различните й участъци варира от 0,5-2
мм, както и че скоростта на ретракция е по-бърза в по-дебел

Размер и дизайн на върха на спиналната игла
Двете доказали се основни стратегии за редуциране честотата на ППГ са използването на по-тънка спинална игла и
на такава с нережещ дизайн на върха. Размерът на спиналната игла е в пряка връзка с количеството изтекъл ликвор - помалкият размер води до по-малка загуба на цереброспинална
течност и хипотетично до по-нисък риск за главоболие. При
използване на атравматична игла се счита, че влакната на дура
матер се разслояват, вместо да се разрязват. Те възстановяват
позицията си след изтеглянето на иглата навън и по този начин
се улеснява зарастването на дефекта [5].
Има значителната хетерогенност по отношение на публикуваната честота на постпункционното главоболие. Това би
могло да се обясни с различни изследвани популации пациенти, различни използвани спинални игли или различна техника
на лумбална пункция. Докладваната честота на това усложниние при режещи игли е от порядъка на 70-80% при игли с
размер 16-19 G; 30-40% при 20-22 G; 5-15% при 25 G; 2-10 %
при 26-27 G; <2% при 29 G. Съобщава се за изразени технически трудности при пункцията с игли 29 G и по-тънки, поради
което те бързо се изключват от рутинна употреба в клиничната практика [1]. В опит да се намери баланс между риска за
главоболие и техническата трудност, в клиничната практика за
спинална анестезия са се наложили иглите с размер 25, 26 и 27
G. При нережещите игли, 22-25G Sprotte и Whitacre са с докладваната честота на ППГ е от порядъка на 0-4%.
Още в ранен етап от историята на спиналната анестезия, в
опит да се направи обобщение на данните за влиянието на размера и дизайна на върха на спиналната игла върху честотата и
тежестта на ППГ, Halpern и Preston [3] провеждат метаанализ,
използвайки данните от 450 рандомизирани клинични проучвания. Те правят заключението, че употребата на по-тънки
спинални игли и на игли с нережещ връх е фактор, който намалява както честотата на ППГ, така и неговата тежест. Авторите
препоръчват при пациентите с по-висок риск от ППГ да се из-
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участък. Най-дебела е дурата в цервикалната област, най-тънка
- в торакалната, а в лумбалната област е с дебелина ориентировъчно 1 мм. Те наблюдават т.нар. феномен на капак на тенекиена кутия (tin lid phenomenon), който може да затвори дефекта,
тъй като е свързан с малка част за дурата. Фиг.1.

Фиг.1. Дефекти на дура матер след убождане с различни игли - сканираща електронна микроскопия, Dittmann и
сътр. [2]
Благодарение на сканираща електронна микроскопия Reina
и сътр. наблюдават една сложна организация на дура матер,
при която ориентацията на влакната не e строго лонгитудинална, противно на конвенционалното схващане. Дурата се състои от около 80 слоя, всеки от които съдържа около 10 ламели.
Слоевете са ориентирани концентрично около гръбначния мозък. Влакната на дура матер не са строго успоредни и вървят
във всички посоки. Изучавайки разликата в морфологията на
дефекта между игли Quincke 25G и Whitacre 25G, те установяват правилни ръбове и капак на тенекиена кутия при иглите
Quincke и неправилни ръбове при иглите Whitacre. Авторите
изказват хипотезата, че разкъсването на влакната на дурата от
иглите тип pencilpoint води до по-травматични лезии с по-силно изразен възпалителен отговор, съответно до по-бързо зарастване на дефекта, тъй като отокът ограничава теча на ЦСТ.
По този начин т.нар. “атравматични” спинални игли авторите
наричат по-травматични от “травматичните” спинални игли
[7,8]. Фиг. 2.

Фиг.2. Разлика в морфологията на дефекта на дура матер между спинални игли Quincke и Whitacre. Reina и сътр.
[7,8]
Парамедиален достъп до спиналното пространство
Хипотезата, че при парамедиален достъп се намалява риска от ППГ се основава главно на електронно-микроскопски
изследвания върху дура от пресен трупен материал, които недвусмислено показват, че пункцията на дурата под по-остър
ъгъл (какъвто се реализира с парамедиалния достъп) води до
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по-ограничено изтичане на ликвор от пункционното място [4].
Една от хипотезите, обясняващи този феномен е взаимно припокриване на отворите в дура и арахноидеа матер [6]. Клиничните проучвания, които изследват тази хипотеза, са сравнително малко и с противоречиви резултати.
Ориентация на режещия връх
Отдавна е изказана хипотезата, потвърдена и от клинични
проучвания, че ориентацията на режещия връх при въвеждане
на спиналната игла влияе върху риска за главоболие. Резултатите от метаанализ на проучвания в тази насока показват, че
честотата на постпункционно главоболие е по-висока, когато
режещият връх на спиналната игла се въвежда перпендикулярно лонгитудиналните влакна на дура матер[9]. Класическото
схващане е, че влакната на dura mater са предимно разположени надлъжно, успоредно на дългата ос на гръбначния стълб.
Честотата на постпункционно главоболие е по-малка, ако иглата се въведе с отвор, успореден на техния ход. По този начин dura mater се разслоява и при изваждане на иглата отворът
има тенденция да се затвари. Ако иглата се въведе с отвор перпендикулярен на влакната, това ги срязва, те се ретрахират, в
резултат на което остава постоянен отвор, през който изтича
ликвор. Впоследствие електронно-микроскопски изследвания
показват, че еластичните и колагенните нишки са разположени в няколко слоя и нямат еднаква специфична ориентация [7].
Въпреки това, клиничните данни остават в полза на въвеждане
на режещия отвор на иглата успоредно на дългата ос на гръбначния стълб.
Позиция на пациента при спинална пункция
Връзката между позицията на пациента по време на спинална пункция и честотата на ППГ е обект на изследване в
скорошен метаанализ. Резултатите показват, че страничното
положение на пациента при пункцията води до по-малко ППГ
по сравнение със седналото му положение [14].
Повторна спинална анестезия, брой опити за лумбална
пункция
В опит да се установи дали повторната спинална анестезия
увеличава честотата на ППГ, Seeberger и сътр. замислят мащабно проучване, в което обхващат 8034 спинални анестезии.
От тях поради неуспешен спинален блок е направена повторна
спинална пункция в 165 случая (2,1%). Авторите установяват,
че повторната спинална пункция сигнификантно увеличава
честотата на ППГ[10].
В мащабно проучване, обхващащо 8034 спинални анестезии [10] се изследва честотата на ППГ след направена повторна
спинална пункция поради неуспешен спинален блок е в 165
случая . Установявено е, че повторната спинална пункция сигнификантно увеличава честотата на ППГ. Технически по-трудната лумбална пункция, с по-голям брой опити, хипотетично е
свързана с повишен риск за неразпознати убождания на дурата, съответно с изтичане на повече ликвор и по-голям риск за
постпункционно главоболие.
Обратно връщане на мандрена при диагностична лумбална
пункция
В контекста на диагностична лумбална пункция е предложена техника на обратно въвеждане на мандрена преди изваждане на спиналната игла, което според едно проучване намалява честотата на ППГ. Авторите лансират хипотезата, че потокът
ЦСТ от субарахноидното пространство повлича повлекло от
арахноидеята, което в последствие способства за загубата на
ликвор през дефекта на дурата. Обратното въвеждане на мандрена преди изваждане на спиналната игла избутва навътре
или изрязва това повлекло, при което се ограничава изтичането
на ликвор през дефекта[11]. Аналог на предложената техника в
контекста на спинална анестезия е изваждането на спиналната
игла и спринцовка en bloc след инжектирането на анестетика,
без да се разчленяват една от друга.
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АНЕСТЕЗИОЛОГИЯ И ИНТЕНЗИВНО ЛЕЧЕНИЕ
122 ГОДИНИ ГЛАВОБОЛИЕ СЛЕД СПИНАЛНА АНЕСТЕЗИЯ
Вл. Петров
Отделение анестезиология и интензивно лечение
УМБАЛ „Канев“ АД, гр. Русе

122 YEARS OF HEADACHE AFTER SPINAL ANESTHESIA
Vl. Petrov
Department of Anesthesiology and Intensive Care
Kaneff University Hospital, Ruse, Bulgaria
РЕЗЮМЕ: Главоболието е типично усложнение след спинална анестезия, след диагностична лумбална пункция или
след непреднамерена перфорация на твърдата мозъчна обвивка, когато се извършва епидурална анестезия. Този обзор
обобщава информацията за диагностицирането, патофизиологичните механизми, предразполагащите фактори, профилактиката и лечението на пост-пункционното главоболие (ППГ) при
възрастни пациенти.
КЛЮЧОВИ ДУМИ: лумбална пункция, спинална анестезия, пост-пункционно главоболие, дизайн на иглата, атравматични игли.

SUMMARY: Headache is a typical complication after
spinal anesthesia, after diagnostic lumbar puncture, or after
inadvertent perforation of the dura mater when performing epidural
anesthesia. This review summarizes information on the diagnosis,
pathophysiological mechanisms, predisposing factors, prevention
and treatment of post-dural puncture headache (PDPH) in adult
patients.
KEY WORDS: lumbar puncture, spinal anesthesia, post-dural
puncture headache, needle design, atraumatic needles.

УВОД
Спиналната анестезия е една от най-честите процедури в
ежедневната работа на анестезиолозите. Главоболието след
спинална анестезия не е рядко, а за това допринасят множество фактори. Целта на този обзор е да обобщи литературните
данни с акцент върху профилактиката на пост-пункционното
главоболие. ППГ в детската възраст е извън обхвата на тази
публикация.

транство и при необходимост е въвеждал допълнителна доза
локален анестетик. През 1944 година Tuohy [6] описва алтернативна техника за ПСА с използване на уретерален катетър
№ 4, който е въвеждан през широка игла в субарахноидалното
пространство, след което иглата била изтегляна. През 90-те години на миналия век е разработена техника, при която катетърът е поставен върху иглата. След пункцията, когато върхът на
катетъра е позициониран в спиналното пространство, иглата се
изтегля, а катетърът се въвежда още 2-3 см в дълбочина. Днес
двете техники се описват съответно като „катетър през игла“ и
„катетър върху игла“. При метода „катетър през игла“ отворът
в dura mater, породен от пункционната игла, е по-голям от диаметъра на катетъра. След изтеглянето на иглата между външната стена на катетъра и стените на пункционния отвор остава
разстояние, през което е възможна загуба на гръбначно-мозъчна течност. Обратно, при техниката „катетър върху игла“, не
остава разстояние между катетъра и пункционния отвор, което
теоретично предотвратява загубата на ликвор и намалява риска
от ППГ.

КРАТКА ИСТОРИЯ
Първият случай на главоболие след спинална анестезия е
описан от August Bier [1] в публикация от 1899 година. В нея
Bier посочва, че на 16 август 1898 година е инжектирал лумбално 3 ml 0.5% разтвор на кокаин на 34 годишен мъж. Два
часа след операцията, която е преминала успешно, се появили
болки в кръста, в левия крак, повръщане и силно главоболие.
Болките отзвучали, но главоболието е продължило и на следващия ден. Уточнено е, че пункцията е била извършена в странично положение по метода на Quincke.
Седем години по-рано, през 1891 година, Heinrich Quincke
[2] съобщава за своите опити да лекува повишеното налягане
в мозъчните вентрикули при пациенти с хидроцефалия чрез
пункция на субарахноидалното пространство в лумбалната област. Описани са пет деца и пет възрастни пациенти с различна
давност на хидроцефалията.
В кратко съобщение, публикувано през 1926 година, Green
[3] обобщава резултати от експерименти, проведени през 1923
година, и своя личен опит, и прави извод, че ППГ е причинено от травма на твърдата мозъчна обвивка, причиняваща прекомерно изтичане на гръбначномозъчна течност. Според него
използването на тънка кръгла игла със заострен връх би позволило иглата да проникне между влакната на твърдата мозъчна
обвивка без да ги прерязва.
През 1951 година Hart и Whitacre [4] публикуват първото сравнение на ППГ след употреба на режеща и нережеща
спинална игла. Авторите съобщават, че придържайки се към
теорията на Green, помолили фирмата Becton & Dickinson да
изработи игла 20G с връх подобен по форма на фино подострен
молив. При 2070 спинални анестезии с конвенционална игла е
имало 103 пациенти (5%) с ППГ, а при 3489 анестезии с иглата
с връх като молив – 69 случая с ППГ (2%).
Първото съобщение за продължителна спинална анестезия
(ПСА) е направено през 1906 година от Henry Percy Dean [5].
Той е работил с малък метален троакар и канюла, а пункцията на спиналното пространство е извършвал най-често между
трети и четвърти лумбален прешлен. След изваждане на троакара е оставял металната канюла в междупрешленното прос-
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ДИАГНОЗА НА ПОСТПУНКЦИОННОТО
ГЛАВОБОЛИЕ
Диагнозата ППГ се поставя според критериите на международното дружество по главоболие (International Headache
Society) [7]. Към момента на подготвяне на този обзор е в сила
3-то издание на международната класификация на главоболието (The International Classification of Headache Disorders, ICHD3).
По отношение на термините трябва да се упомене, че в
действащата версия на класификацията се използва изразът “Post-dural puncture headache” (PDPH), като е уточнено,
че използваният по-рано термин е бил “Post-lumbar puncture
headache”. Освен това по смисъла на ICHD-3 главоболие е болка, локализирана в главата над орбито-меаталната линия и/или
над окципиталния гребен.
В ICHD-3 ППГ е поставено в подгрупата на главоболия,
дължащи се на ниско налягане на гръбначно-мозъчната течност и е описано като главоболие, възникнало в рамките на пет
дни след лумбална пункция, причинено от изтичане на ликвор
през пробождането на дурата. Съпроводено е от скованост на
врата и/или субективни слухови симптоми. То отминава спонтанно в рамките на две седмици или след епидурален автоложен кръвен patch.
Посочени са четири диагностични критерия за ППГ:
A. Главоболието да изпълнява критериите за главоболие,
дължащо се на ниско налягане на гръбначно-мозъчната течност и критерий С;
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B. Да е извършена пункция на дурата;
C. Главоболието да се развива в рамките на пет дни след
пункцията;
D. Да не се обяснява по-добре от друга диагноза в ICHD-3.
Главоболието, дължащо се на ниско налягане на гръбначно-мозъчната течност, е описано като ортостатично главоболие, причинено от ниско налягане (или спонтанно, или
вторично) на церебро-спиналната течност, или от изтичане
на ликвор, обикновено придружено от болки във врата, шум в
ушите, промени в слуха, фотофобия и/или гадене. То отминава
след нормализиране на ликворното налягане или след успешно уплътняване на теча на ликвор. Важно е да се отбележи, че
в ICHD-3 е отпаднала времевата връзка между промяната в
положението и главоболието [7]. В предишното 2-ро издание
на ICHD беше указано, че главоболието се влошава в рамките
на 15 минути след сядане или изправяне и се подобрява в рамките на 15 минути след лягане.
Bezov [8] посочва над 20 възможности за диференциална
диагноза при ППГ, като ги обобщава в две големи групи – други форми на ортостатично главоболие и други възможни главоболия след пункция на дурата.
ПАТОФИЗИОЛОГИЯ НА ПОСТПУНКЦИОННОТО
ГЛАВОБОЛИЕ
Обемът на гръбначно-мозъчната течност при възрастни е
между 125 и 150 ml, като около 20% от нея се намира в мозъчните вентрикули [9]. Около 80% от ликвора се секретира от
plexus choroideus в латералните и в трети и четвърти вентрикули, а останалата част – от епендимните клетки във вентрикулите, от арахноидеата и от самата мозъчна тъкан [9]. Скоростта
на секреция е около 0.3 ml/min, а дневната продукция – 450-500
ml, което е еквивалентно на трикратна обмяна в денонощието [10]. Налягането в ликворната система на мозъка се понижава, когато след пункция на твърдата мозъчна обвивка през
пункционния отвор постоянно изтича ликвор в епидуралното
и паравертебралното пространства със скорост, превишаваща
скоростта на секрецията [10].
Не е напълно ясно по какъв механизъм пониженото ликворно налягане причинява главоболие. Две основни хипотези
се опитват да обяснят ППГ.
Според първата хипотеза, теорията на Monro-Kellie обяснява най-задоволително патофизиологичните промени, стоящи в
основата на ППГ [11, 12].
Тази теория е свързана с две предварителни условия: първо, че черепът е резистентен и не може да увеличава обема си,
и второ, че мозъкът изпълва целия череп и не може да бъде
компресиран. Според доктрината Monro-Kellie сумата от сборът на три обема – на мозъка, на ликвора в черепа и на кръвта
в черепа – винаги е постоянна. Понижението на обема на ликвора, водещо до намаляване на неговото налягане, предизвиква
компенсаторна промяна в друг обем – повишава се обемът на
кръвта в черепа, което е причина за ППГ. Shahriari [13] счита,
че загубата на ликвор увеличава кръвния обем чрез дилатация
на вените, което може да причини главоболие. Grant [14] чрез
ядрен магнитен резонанс установява понижение на вътречерепния обем ликвор, но не намира промяна в положението на
интракраниалните структури.
Втората хипотеза обяснява ППГ с тракция на мозъчните
структури, която е породена от промяна в тяхното положение. Привържениците на тази хипотеза не отричат теорията
на Monro-Kellie, но считат, че тя е „статична“ и не отразява
влиянието на гравитацията, тъй като ППГ е ортостатично
главоболие. От строго хронологична гледна точка те вероятно
са прави – публикацията на George Kellie е от 1824 година, а
тази на Alexander Monro – от 1783 година. Приблизително 100
години по-рано, през 1687 година, Нютон вече е публикувал
“Philosophiae Naturalis Principia Mathematica”, където са изложени основните закони на класическата механика и законът на
всеобщото привличане. Справедливостта обаче изисква да се
отбележи, че от една страна работите на Monro и Kellie реално
надхвърлят тогавашното ниво на медицината, а от друга страна
– не е етично от позицията на съвременното ниво на технологиите и медицинската наука да оценяваме становища, изказани
преди около 200 години.
Идеята за промяна в положението на мозъка като причина

за главоболие не е нова. В интересна публикация, обобщаваща
изследвания върху доброволци, включително чрез манометрия
на ликворното налягане, Kunkle [15] още през 1943 година прави извод, че ППГ е свързано с теглене и изместване на чувствителни към болка вътречерепни структури, когато загубата на
ликвор достигне приблизително 10% от общия обем на гръбначно-мозъчната течност.
Според хипотезата за промяна в положението на мозъчните
структури, загубата на ликвор понижава налягането в черепа,
мозъкът „увисва“ спрямо sinus sagittalis и упражнява натиск
върху тенториума и артериите в основата на мозъка, а тези
структури са чувствителни на болка [16]. Когато след изтичане на ликвор пациентът седне или се изправи, обемът ликвор
под цистерна магна (cisterna cerebellomedullaris posterior) рязко
намалява, което позволява движение на мозъчната тъкан в каудална посока, съпроводено с разместване и разтягане на мозъчните обвивки и съдове, което е свързано с болка [10, 15, 17,
18]. Тракцията на n. abducens и n. trochlearis може да предизвика парализа на очедвигателните нерви и последващи зрителни
нарушения, а тегленето на n. vagus – гадене [10]. Промените
в слуха се обясняват с това, че пониженото налягане на гръбначно-мозъчната течност се предава на вътрешното ухо през
aqueductus cochleae. Нарушенията са преходни и отзвучават
след възстановяване на ликворното налягане [10].
Gaiser [19] счита, че и двете теории поотделно не могат да
обяснят ППГ. Naulty [20] излага интересна хипотеза, според
която ППГ протича в две фази – ранна, възникваща до 36-я час
и траеща кратко – до 24 часа, и късна – започваща след 36-я
час. Според авторите ранната фаза по неясен механизъм зависи
от използвания локален анестетик – по-често ППГ е възниквало след използване на смес лидокаин-глюкоза, отколкото след
смес на бупивакаин-глюкоза или тетракаин-прокаин. Късната
фаза, според това проучване [20], зависи от загубата на ликвор
през пункционния отвор в твърдата мозъчна обвивка.
ФАКТОРИ, ПОВЛИЯВАЩИ ЧЕСТОТАТА НА
ПОСТПУНКЦИОННОТО ГЛАВОБОЛИЕ
Дизайн и размер на иглата.
Налични са множество проучвания, които са проведени
при различни групи пациенти. Авторите са сравнявали честотата на ППГ след използване на режещи и нережещи игли с
различен диаметър както при анестезия, така също и при диагностична лумбална пункция.
В метаанализ, посветен на ППГ и дизайна на спиналната
игла Halpern [21] прави няколко извода: първо, нережещите
игли по-рядко причиняват ППГ в сравнение с режещите при
еднакъв размер; второ, при един и същ тип игла по-малките
размери по-рядко причиняват ППГ; трето, много тънките режещи игли са по-трудни за употреба, което е свързано в по-висока
честота на неуспех, отколкото при по-големите нережещи игли,
и четвърто, размерът и дизайнът на иглата не влияят върху честотата на постоперативните болки в гърба.
Lynch [22] сравнява игли 27G тип Quincke и Whitacre при
398 ортопедични пациенти и не намира сигнификантна разлика в честотата на ППГ.
При сравнение на два размера игли (24G Sprotte и 27G
Quincke) при млади пациенти (на възраст по-малка от 45 години) Wiesel [23] констатира, че честотата на ППГ е сходна в двете групи, а разликата – несигнификантна: 15.2% при използване на игла Sprotte и 12.8% при игла Quincke. В това проучване,
в над 90% от случаите и в двете групи, пункцията е извършвана
в седнало положение, а основен анестетик е бил лидокаин.
Lambert [24] сравнява честотата на ППГ при бременни след
използване на 26G и 27G игли тип Quincke спрямо 25G игла тип
Whitacre и обобщава, че нережещата игла и по-малкият размер
режеща игла причиняват по-малко ППГ. Vallejo [25], също при
бременни, сравнява два вида режещи игли (25G и 26G) с три
модела нережещи игли (24G и 25G) и поради сигнификантно
по-ниска честота на ППГ при нережещите игли прави извод,
че те трябва да се използват за субарахноидална анестезия в
акушерството. Почти аналогични резултати представя Pal [26].
Hopkinson [27] сравнява четири вида нережещи игли и счита,
че всички са подходящи за акушерска спинална анестезия.
В интересно проучване Parker [28] сравнява под микроскоп
върховете на използвани за анестезия и на нови, неизползвани,
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игли Quincke 25G с Whitacre 25G и 27G на различни производители. 24% от използваните игли тип Quincke са били с грапавини или притъпен връх на иглата, а тези от тип Whitacre – в
3% и 10% съответно за размерите 25G и 27G. Според авторите
контактът с кост при опит за пункция уврежда в по-голяма степен върховете на режещите игли и това вероятно допринася за
по-високата честота на ППГ, когато те се използват.
В обзор, посветен на диагностичната лумбална пункция
Arendt [29] прави извод, че използването на нережещи пункционни игли трябва да бъде стандарт. Davis [30] прави сходен
извод – че атравматичните игли за диагностична пункция намаляват риска от ППГ. Salzer [31] проучва при 952 пациенти,
подложени на диагностична лумбална пункция, влиянието на
размера и дизайна на иглата върху риска от ППГ. Използвани са
22G и 25G атравматични игли и 25G режеща игла. Изводът е, че
при превенцията на ППГ, атравматичната игла 25G е по-добра
както от по-голямата нережеща игла, така и от режещата игла
със същия размер. Скандинавското дружество по анестезиология и интензивно лечение настоятелно препоръчва използване
на атравматични игли за лумбална пункция при всички пациенти, без оглед възрастта или индикациите за пункцията [32].
Arevalo-Rodriguez [33] обобщава 66 проучвания със 17067
участници и анализира три сравнения за ППГ: травматични
спрямо атравматични игли, голям срещу малък размер травматични игли и голям срещу малък размер атравматични игли.
Основният извод е, че атравматичните игли намаляват риска
от ППГ, без да повишават страничните явления като парестезии и болки в гърба. Едновременно с това е направено предупреждение, че доказателствата са с умерено качество, защото
проучванията не отчитат много ясно някои аспекти, свързани
с рандомизацията, което затруднява интерпретацията на риска
от системна грешка и отклонение на резултатите.
Ориентация на иглата
Patin [34] изследва анатомичните и биомеханични свойства
на твърдата мозъчна обвивка в лумбалния отдел на гръбначния стълб и потвърждава становището на Green [5], че дурата съдържа колагенови и еластинови влакна, организирани в
ламели, които са успоредни една на друга и са разположени
надлъжно. Lybecker [35] анализира 1021 спинални анестезии и
намира почти два пъти по-висока честота на ППГ при перпендикулярна ориентация на режещата игла спрямо влакната на
твърдата мозъчна обвивка.
В интересeн експеримент Cruickshank [36] проучва изтичането на ликвор след пункция на дурата с различни размери режещи и нережещи игли. Изследвана е взета скоро постмортем
твърда мозъчна обвивка от торако-лумбалния отдел на гръбначния стълб. Резултатите не потвърждават становището, че
паралелното положение на върха на режещите игли намалява
загубата на ликвор, сравнено с перпендикулярно положение.
Reina [37] изучава с помощта на електронен микроскоп
структурата на твърдата мозъчна обвивка на гръбначния мозък
и установява, че тя е съставена от колагенови влакна, формиращи около 80 концентрични ламини, с размер приблизително
250-400 μm. Всяка ламина е с дебелина от 5 μm и е образувана
от по-тънки ламини – около 8-12 субединици. В субединиците,
които образуват ламините, колагеновите влакна са ориентирани в различни посоки, но за всяка ламина винаги са концентрично разположени и не преминават от една в друга ламина.
Налични са и еластинови влакна, но те са по-малко от колагеновите. Влакната, разположени в ламините по повърхността
на дуралния сак (погледнато откъм епидуралното пространство), не са разположени надлъжно и успоредно на гръбначния
стълб.
Като се основава на тези резултати Reina [38] анализира,
отново с електронен микроскоп, големината и морфологията
на лезиите в твърдата мозъчна обвивка, предизвикани от игли
25G тип Quincke и Whitacre. Използвана е dura mater снета
от ниво T11-L4, от донори с мозъчна смърт, непосредствено
след вземане на органите за трансплантация. Площта на пункционните отвори от двата типа игли не се е различавала сигнификантно. Иглите тип Whitacre са предизвиквали по-груби
лезии и значима деструкция на влакната на дурата, в сравнение
с иглите тип Quincke. Хипотезата на авторите е, че по-ниската честота на ППГ след използване на нережещи игли може
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частично да се обясни с възпалителна реакция, предизвикана
от разкъсването на колагеновите влакна – възпалението предизвиква оток на влакната, действащ като тапа и ограничаващ
изтичането на ликвор.
Брой опити за пункция, индивидуален опит
на анестезиолога
Lybecker [35] не намира сигнификантна връзка (р = 0.091)
между броя опити за пункция и честотата на ППГ. Kang [39]
също не намира връзка между броя опити за пункция и честотата на главоболието – проучването е при 730 амбулаторни
пациенти. Seeberger [40] анализира 8034 спинални анестезии и
установява, че повторните опити за пункция, след неуспешен
първи опит, повишават сигнификантно честотата на ППГ.
Flaatten [41] съобщава за интересно проучване, проведено
в Норвегия, в което са включени петима лекари, специализиращи анестезиология, в началния период на тяхното обучение.
Анализирани са броя опити за пункция и честотата на ППГ.
За всеки лекар са събрани данни за 100 спинални анестезии,
от които са формирани две групи – първите 50 анестезии и
следващите 50. Хипотезата на авторите е, че по-малките практически умения ще изискват по-голям брой опити за успешна
спинална пункция. Хипотезата не е потвърдена – резултатите
не показват връзка между практическия опит на лекарите, броя
на опитите за пункция (средно 1.8 в първите 50 анестезии срещу 1.7 при следващите 50) и честотата на ППГ.
Turnbull [18] счита, че при персонала с по-малък стаж умората от работата, лишаването от сън, ефектът от работа през
нощта може да допринесат за невнимателна пункция при епидурална анестезия. MacArthur [42] анализира връзката между
непреднамерената пункция на дурата и ППГ при 4700 бременни, получили перидурално обезболяване. Непреднамерена
пункция на дурата е имало при 74 жени. Намерена е сигнификантна връзка между непреднамерената пункция и опита
на анестезиолога, измерен чрез броя извършени епидурални
обезболявания.
Връщане на мандрена
В кратко съобщение Strupp [43] излага интересна хипотеза
за патогенезата на ППГ след диагностична лумбална пункция
– по време на пункцията нишки на арахноидеата навлизат в
иглата заедно с изтичащия ликвор. При изваждане на иглата
тя увлича тези нишки и ги изтегля през пункционния отвор на
дурата, което води до продължителна загуба на ликвор. Идеята
е, че връщането на мандрена в лумена на иглата преди нейното
изваждане ще предотврати това изтегляне на нишки от арахноидеата, като ги изтласка обратно или пререже. Авторите [43]
сравняват две групи от по 300 пациенти, на които е извършена
диагностична лумбална пункция с нережеща игла 21G. Честотата на ППГ в групата с връщане на мандрена преди изваждане
на иглата е била 5% (15 пациенти), а в групата без връщане на
мандрена – 16% (49 пациенти).
По-нови публикации [31] при пациенти, на които също е
извършена диагностична пункция, не потвърждават резултатите на Strupp.
Sinikoglu [44] проверява тази хипотеза при 630 пациенти,
получили спинална анестезия – пункцията е извършвана с игла
25G тип Quincke, в седнало положение, на ниво L3-4, с режещ
ръб разположен успоредно на влакната на дурата. Пациентите
са разделени на две групи – с и без връщане на мандрена. ППГ
е регистрирано при 33 пациенти (10.5%) от групата с връщане на мандрена преди изваждане на иглата и при 35 пациенти
(11.1%) в групата без връщане на мандрена. Изводът на авторите е, че връщането на мандрена след спинална анестезия с игла
25G тип Quincke на намалява честотата на ППГ.
Характеристики на пациентите – възраст, пол,
бременност, тегло
Според Lybecker [35] честотата на ППГ статистически значимо е свързана с възрастта, но връзката е обратно пропорционална, т.е. с намаляване на възрастта честотата на ППГ нараства, както и обратно – с увеличаване на възрастта честотата
на ППГ намалява. Bezov [8] счита, че рискът от поява на ППГ е
най-висок във възрастта 20-30 години и е 3 до 5 пъти по-голям,
отколкото вероятността за ППГ във възраст над 60 години.

ОРИГИНАЛНИ СТАТИИ
Wu [45] анализира 18 публикации, включващи 2163 мъже
и 1917 жени. Обобщението е, че небременните жени имат приблизително два пъти по-голям шанс да развият ППГ в сравнение с мъжете. Flaatten [46] проучва 247 пациенти на възраст
от 18 до 58 години и намира, че при жените, независимо от
възрастта, по-често е регистрирано ППГ. Най-голяма разлика
между двата пола е регистрирана в групата на възраст 18-29
години, където честотата на ППГ при жените е била три пъти
по-висока в сравнение с мъжете. Lybecker [35] не установява
статистически значима разлика в честотата на ППГ при мъже
и жени.
Echevarria [47] провежда интересно изследване при 160
жени на възраст от 15 до 50 години, с редовен менструален
цикъл, получили спинална анестезия с нетравматична игла. В
зависимост от първия ден на последния менструален цикъл
пациентките са разделни на две групи: A. – перименструален
период (започва от втория ден преди менструацията и продължава до седмия ден от цикъла) и B. – постменструален период
(започва от осмия ден от цикъла и завършва в началото на период А). Изводът от проучването е, че менструалният цикъл и
хормоналните нива не влияят на честотата на ППГ.
Richardson [48] провежда изследване на плътността на ликвора, за да обясни по-голямата честота на ППГ при бременни
жени. Констатацията е, че плътността на ликвора е сигнификантно по-ниска в термина на бременността и непосредствено
след раждане, сравнено с мъже и небременни жени.
След непреднамерена перфорация на дурата с игла с голям
лумен (16G или 18G), възникнала при опит за обезболяване на
раждане с перидурален катетър, ниската плътност на ликвора
в комбинация с по-високото ликворно налягане, обусловено от
по-високото интраабдоминално налягане, водят до по-голяма
загуба на ликвор и по-често ППГ при бременни, но липсват
убедителни доказателства [8]. Като допълнителен рисков фактор може да се посочи младата възраст на бременните.
Не всички автори споделят становището, че повишеното
ликворно налягане при бременни е свързано с по-висока честота на ППГ. В ретроспективен анализ на 99 случая Faure [49]
намира по-нисък риск от ППГ при бременни с индекс на телесното тегло (BMI) > 30, независимо от избора на регионална
анестезия. До сходни изводи, че високият BMI намалява риска
от ППГ при бременни, стига Peralta [50], анализирайки 518
случая на непреднамерена пункция на дурата.
В общата популация, при мъже и при небременни жени,
ниското тегло на пациентите и ниският BMI се оценяват като
рискови за развитие на ППГ [8, 51].
Продължителност на престоя в леглото и хидратация
след пункцията
Dietrich [52] проучва 160 пациенти, подложени на диагностична лумбална пункция в седнало положение. Обемът ликвор,
взет за анализ, е бил 8-10 мл. 82 от пациентите са мобилизирани незабавно след пункцията, а 78 – след престой в леглото 30
минути. ППГ се е развило в 41% от пациентите в първата група
и при 44% - във втората група. По отношение на пола на пациентите е констатирано, че жените по-често развиват ППГ – в
51% при жените срещу 39% при мъжете.
Cook [53] сравнява честотата на ППГ при 102 пациенти,
получили спинална анестезия по повод урологична или гинекологична операция. 43 пациенти са мобилизирани на четвъртия час след операцията, а 59 – след 24 часа. Не е регистрирана
статистически значима разлика в развитието на ППГ в двете
групи.
Thoennissen [54] обобщава 16 рандомизирани контролирани проучвания, включващи 1083 пациенти, раздвижени рано
(до 8-я час) след лумбална или шийна пункция, и 1128 пациенти, раздвижени след по-дълъг престой в леглото (до 24-я час).
Пункциите са както с цел анестезия, така също и диагностични
или с цел миелография. Не са намерени доказателства, че подългия престой в леглото е по-добър от ранното раздвижване
при профилактика на ППГ.
В резултат на метаанализ на 24 проучвания с 2996 пациенти Arevalo-Rodriguez [55] прави два извода: първо, няма доказателства, че продължителният престой в легло след пункция
на дурата е от полза за профилактика на ППГ; второ, ролята на
допълнителната хидратация в превенцията на ППГ е неясна.

Положение на пациента при пункцията
Lybecker [35] не намира статистически значима разлика в
честотата на ППГ при пункция в седнало или легнало положение на пациентите.
Главоболие след продължителна спинална анестезия
с катетър
Denny [56] анализира 117 случая на продължителна спинална анестезия (ПСА) с катетър 20G, въведен през игла 18G.
Средната възраст на пациентите е била 63 години. При 19% от
пациентите са били необходими два или повече опита за идентификация на субарахноидалното пространство. ППГ е диагностицирано при един пациент (0.85%).
Mahisekar [57] представя ретроспективен анализ на 226
ПСА при пациенти на средна възраст 61.8 години. Използвана
е техниката „катетър през игла“, като не е регистриран нито
един случай на ППГ.
Mazze [58] сравнява честотата на ППГ след ПСА (техника
„катетър през игла“, игли 18G и 20G) с ППГ след еднократна
спинална анестезия с игла 22G тип Quincke. 200 пациенти са
разделени в три групи – по 50 пациенти с ПСА с игли съответно 18G и 20G, и 100 пациенти в контролната група с еднократна спинална анестезия. Във всяка група с ПСА е имало по
3 случая (6%) с ППГ, а в контролната група – 2 случая (2%) с
ППГ. Разликата е статистически несигнификантна (p = 0.15).
Standl [59] анализира две групи от по 21 пациенти с ПСА,
техника „катетър през игла“ с игли 22G. В едната група е използвана ненасочваща игла тип Quincke, а в другата – насочваща игла тип Sprotte. Във всички случаи пункцията е извършвана в седнало положение на пациентите. Не е регистриран нито
един случай с ППГ.
Lux [60] провежда сходен анализ при 1589 пациенти с ПСА,
техника „катетър през игла“ с игли 22G. При 1212 пациенти е
използвана игла тип Quincke, а при 377 – насочваща игла тип
Sprotte. Пациентите са били на средна възраст 61 години. ППГ
е регистрирано в 18 случая (1.5%) в групата с игла Quincke, и в
8 пациенти (2.1%) в групата с игла тип Sprotte. Разликата не е
статистически значима.
Gosch [61] сравнява честотата на ППГ при двете техники
за катетеризация на субарахноидалното пространство – „катетър през игла“ и „катетър върху игла“. Изследвани са 18 млади
пациенти на възраст между 18 и 30 години, включени в невроендокринологично клинично проучване, на които е поставен
спинален катетър за анализ на невропептидите в ликвора. Те
не са имали анестезия. Пациентите са разделени на две групи
по 9 участника според техниката на катетеризация на спиналното пространство. ППГ е имало при 8 пациенти от групата
„катетър през игла“ и при 6 пациенти от групата „катетър върху
игла“ (p = 0.26), но продължителността на ППГ при техниката
„катетър върху игла“ е била сигнификантно по-кратка.
Други фактори, повлияващи ППГ
Blennow [62] анализира честотата на ППГ при пациенти с
деменция, подложени на диагностична лумбална пункция. Регистрирана е ниска честота на ППГ при тази специфична група
пациенти като обяснението е, че от една страна това се дължи
на високата възраст на пациентите (средно 72 ± 7.9 години),
на относително тънките пункционни игли, но не на последно
място – на ниското ниво на тревожност относно процедурата
при тези пациенти.
Също при диагностична лумбална пункция Khlebtovsky
[63] не намира сигнификантна връзка в честотата на ППГ и
нивото на страх от процедурата. На противоположно мнение
е Mantarova [64]. 39 пациенти преди диагностична лумбална пункция са попълнили анкета за тревожност и депресия
(Hospital Anxiety and Depression Scale (HADS)). Констатирана
е сигнификантна право пропорционална връзка между нивото
на тревожност и ППГ [64].
Amorim [65] проучва 258 пациенти, които са имали операция под спинална анестезия. 42 пациенти са имали предходно
ППГ, а 216 пациенти не са имали предходно главоболие. В групата от 42 пациенти 8 (19%) отново са развили ППГ, а в другата
група ППГ е възникнало при 15 пациенти (6.9%). Изводът е,
че предходно ППГ е рисков фактор за главоболие след нова
спинална анестезия.

Год. XLIX, кн. 3/2020

23

АНЕСТЕЗИОЛОГИЯ И ИНТЕНЗИВНО ЛЕЧЕНИЕ
В интересно проучване, включващо 153 пациенти, Dodge
[66] констатира, че пушачите са с намален риск от ППГ. Пациентите не са имали анестезия. С цел продължително вземане
на проби ликвор на пациентите е бил поставен спинален катетър 20G през игла 17G тип Tuohy. С помощта на перисталтична
помпа са взети 36 ml ликвор за 6 часа със скорост 0.1 ml/min.
Лумбалната пункция и поставянето на катетър е ставало между
08:00 часа и 08:30 часа, но в публикацията не е търсена връзка
между ППГ и астрономическото време.
В ретроспективно проучване Park [67] проверява връзката
между честотата на ППГ и времето от денонощието, в което е
извършвана на диагностична пункция. Часовете между 08:00 и
20:00 са дефинирани като пункция през деня, а всички останали – като пункция през нощта. Анализирани са данните на 413
пациенти, от които 170 жени. Заключението е, че лумбалната
пункция през деня при млади пациенти е рисков фактор за почесто ППГ, отколкото пункцията през нощта.
ПРОФИЛАКТИКА НА ПОСТПУНКЦИОННОТО
ГЛАВОБОЛИE
Според Bezov [8] рисковите фактори за развитие на ППГ
може да се обобщят в две големи групи – немодифицируеми
и модифицируеми. Към първата група се причисляват възраст,
женски пол, нисък BMI, предходно ППГ и данни за хронично главоболие. Основният елемент в профилактиката е да се
отстранят модифицируемите рискови фактори за възникване
на ППГ – това са факторите, свързани с екипировката (вид на
пункционната игла, размер на иглата) и факторите, свързани с
процедурата – ориентация на върха при използване на режещи
игли, връщане на мандрена и ъгъл на въвеждане на иглата.
В in vitro проучване Ready [68] определя изтичането на
ликвор след пункция на човешка dura mater с игла 22 G и 25G
тип Quincke, и 22G тип Whitacre. Иглите тип Quincke са въвеждани под три ъгъла спрямо дурата – 90о, 60о и 30о, както и с
паралелно и перпендикулярно разположен режещ ръб. Иглата
тип Whitacre е въвеждана само под ъгъл 90о. Резултатите показват, че използването на игла 22 G тип Quincke под ъгъл 30о с
паралелно разположен режещ ръб предизвиква сигнификантно
по-малка загуба на ликвор отколкото същата игла под ъгъл 90о
и 60о. Авторите правят извод, че ако човешката dura mater in
vivo има същото поведение, както в опита iv vitro, спинална
пункция трябва да се извършва под кос ъгъл с малка игла, която е с коничен връх. Според тях в клинични условия ъгъл 30о
може да бъде постигнат с латерален достъп.
Hatfalvi [69] съобщава за 4465 спинални анестезии, извършени от нея или от специализиращи лекари под неин контрол,
с игла 20G тип Quincke, с латерален достъп на 3 cm от средната
линия, което съответства на ъгъл между 25о и 35о. В нито един
случай не е имало ППГ.
ЛЕЧЕНИЕ НА ПОСТПУНКЦИОННОТО
ГЛАВОБОЛИЕ
Налични са съобщения както за медикаментозно, така и за
интервенционално лечение на ППГ.
Ford [70] съобщава за успешно лечение на ППГ след венозно приложение на 500 mg кофеин в един литър разтвор, който е
комбинация от рингер лактат и 5% глюкоза – клиничен случай
с един пациент след пункция с цел миелография. Camann [71]
сравнява силата на главоболието чрез 100 mm визуална аналогова скала при 40 жени, които след раждане имат ППГ. Те са
били разделени на две групи и са получавали или еднократна
доза 300 mg кофеин през устата, или плацебо. На 4-я час след
лечението силата на болката е била сигнификантно (p = 0,014)
по-ниска в групата, получила кофеин.
Съобщенията за лечение със синтетични аналози на адренокортикотропния хормон (АКТХ) са противоречиви. Carter
[72] описва клиничен случай с успешно лечение при една пациентка на 19 години. Rucklidge [73] не намира предимства на
това лечение при 18 пациентки, 9 – контролна група и 9 – получили аналог на АКТХ.
Ona [74] представя обзор, посветен на сигурността и безопасността на медикаментозното лечение на ППГ. Анализирани са 13 малки рандомизирани контролирани проучвания с
479 участници, от които 274 жени, а от тях – 118 родилки след
лумбална пункция с цел регионална анестезия. Резултатите по-
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казват, че кофеинът, сравнен с плацебо, намалява броя на пациентите с ППГ. Лечението с габапентин подобрява оценката на
главоболието чрез визуална аналогова скала – сравнявано е с
плацебо и с комбинация ерготамин + кофеин. Подобрение има
също и след прилагане на хидрокортизон и теофилин. Няма доказателства за ползата от суматриптан (селективен серотонинов агонист), АКТХ и прегабалин. Авторите предупреждават,
че тези изводи трябва да се интерпретират предпазливо поради
три причини: първо, липса на информация за риска от системна грешка и отклонение на резултатите; второ, поради малкия
брой на участниците в проучванията и свързаната с това ограничена универсалност на резултатите; трето, поради това, че
почти половината участници са родилки на възраст 30 години.
Mosavy [75] информира за интересен подход с поставяне
на компресивна превръзка на корема. При 150 жени с ППГ след
пункция на дурата при раждане са приложени два метода на
лечение. 50 жени са оставени като контролна група без терапия
– група А; при други 50 пациентки, група В, след разпознаване
на перфорацията на дурата иглата е била изтегляна в епидуралното пространство и там с цел профилактика на ППГ са инжектирани 20-25 ml физиологичен разтвор; и на 50 пациентки,
група С, още в родилната зала е поставяна памучна компресираща превръзка на корема, която не е сваляна до изписване
от болницата, включително и през нощта. Установена е сигнификантна разлика между контролната група и двете групи с
лечение, но разликата между двете форми на лечение – група В
и група С – не е била статистически значима.
Bolden [76] съобщава за 218 случая с непреднамерена
пункция на дурата при бременни, при опит за поставяне на перидурален катетър. В 100 случая катетърът е изваден и успешно поставен отново в перидуралното пространство, а в другите
118 случая положението му не е променяно и е ползван като
спинален катетър. От тези 118 случая на 37 пациентки през
катетъра е инжектиран спинално физиологичен разтвор (10
ml при 31 жени и 2х10 ml при 6 жени) с цел профилактика на
ППГ, а в другите 81 случая не е имало такава профилактика.
Честотата на ППГ не се е различавала значимо между групите с ползване на катетъра като спинален и групата с повторна
пункция и поставяне на катетъра перидурално, както и между
двете групи с катетър, оставен като спинален. Оставянето на
катетъра в спиналното пространство е било свързано със статистически значимо по-малка необходимост от епидурален автоложен кръвен patch, а в групата с физиологичен разтвор това
е било още по-изразено.
Cohen [77] съобщава за 13 пациенти, а Antunes [78] – за два
случая, при които ППГ е успешно лекувано с блок на ganglion
sphenfpalatinum.
Takmaz [79] представя един случай, а Matute [80] – два случая, на успешно лечение на ППГ чрез двустранен блок на n.
occipitalis major.
Harrington [81] описва рядък случай на ППГ, продължило
пет години след лумбална пункция за извършване на миелография. Жена на 58 години е била оперирана и дефектът в дурата
успешно затворен чрез пластика с фасция. Преди това пациентката е неуспешно лекувана с епидурален автоложен кръвен
patch, аналгетици, антидепресанти, пълен покой в леглото и
блок на n. occipitalis major.
Haldar [82] съобщава за успешен епидурален patch при 65
годишна жена, извършен вместо с автоложна кръв – с хидроксиетил скорбяла. Reynvoet [83] след двукратен неуспешен автоложен кръвен patch е приложил с успех декстран епидурално
за лечение на ППГ.
Счита се, че след неуспешно консервативно лечение метод на избор е извършването на епидурален автоложен кръвен
patch (Epidural Blood Patch - EBP).
Първото съобщение е направено от Gormley [84] през 1960
година. В литературата са налични множество описания на техниката, които се различават само в отделни детайли. Най-общо
в началото трябва да се изключат възможни противопоказания
– коагулационни нарушения или бактериемия. Перидуралното
пространство се идентифицира чрез загуба на съпротивление,
като нивото на пункция съответства на това, довело до ППГ.
След позициониране на иглата перидурално, асистент на извършващия процедурата взема по стерилен начин венозна кръв
от пациента и тя се инжектира в перидуралното перидурално.

ОРИГИНАЛНИ СТАТИИ
Подобно на локалните анестетици, кръвта се разпространява
както в краниална, така и в каудална посока. Мненията за необходимия обем кръв варират между 7-10 ml и 30 ml, като почти
всички автори цитират публикацията на Szeinfeld [85], който
намира, че средният обем кръв, нужен за блокиране на един
сегмент е 1.6 ml. В тази публикация [85] авторите са използвали технеций-99, за да маркират еритроцитите, а контролът
на разпространението на EBP е осъществяван с гама камера.
Налични са също съобщения за контрол чрез компютър-томографска епидурография [86], като за целта към кръвта е добавян контраст, а в по-ново време – контрол чрез ултразвук [87].
След изпълнението на процедурата, с цел да се предпази
EBP от отлепване, пациентът трябва да остане по гръб поне за
един час, да не се изправя и да не се прилага Valsalva-маньовър.
Данните за честотата на успех са противоречиви и варират от
30% до 96%.
Baysinger [88] констатира, че има големи вариации в поведението на лекарите след непреднамерена пункция на дурата, както и в оценката, профилактиката и лечението на ППГ,
и предлага да се изработи стандартизиран протокол. Подобно
становище, че е необходим писмен протокол, за да се гарантира, че пациентите получават оптимални грижи, излага Gaiser
[89].
Bezov [90] е на мнение, че лечението на ППГ трябва да
протича в четири стадия, като се движи от консервативно към
агресивно, считано от първия ден на проявата на ППГ. Първи
стадий, консервативно лечение, от ден 1 до ден 7 – покой в
леглото, хидратация, аналгетици, антиеметици. Втори стадий,
агресивно терапевтичен, от ден 3 до ден 7 – теофилин, кофеин,
блок на n. occipitalis major, стероиди, аналози на АКТХ. Трети
стадий, конвенционално инвазивно лечение, от ден 7 до ден 10
- Epidural Blood Patch – EBP, който може да се повтори два или
три пъти с необходимото изчакване между опитите, за да се
направи оценка на ефекта. Четвърти стадий, агресивно инвазивен, при който може да се предприеме оперативно лечение след
точна локализация на мястото на изтичане на ликвор.
ОБОБЩЕНИЕ:
Вниманието на лекарите анестезиолози трябва да е насочено към профилактиката на ППГ чрез:
•
Идентифициране на рисковите пациенти (пол, възраст, тегло),
•
Намаляване на стреса на пациентите преди пункцията (седация),
•
Хидратация преди пункцията,
•
Използване на игла-водач (предпазва спиналната игла
от контакт с кожата и от въвличане в дълбочина на дезинфектант, талк от ръкавиците, частици кожа или подкожна мастна
тъкан),
•
Използване на нережеща игла,
•
Използване на тънки спинални игли (25G и по-тънки,
особено ако са режещи),
•
Избягване на повторни опити за пункция (при възможност),
•
Замяна на режещата спинална игла с нова след контакт с кост (при нов опит за пункция),
•
Минимална загуба на ликвор (в периода от изваждане на мандрена до присъединяване на спринцовката към пункционната игла),
•
Постигане и поддържане на добра лична квалификация при изпълнение на спинална/ епидурална пункция.
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RELATIONSHIP BETWEEN THE SERUM ALBUMIN LEVELS AND THE CEREBRAL
PERFUSION IN PATIENTS AFTER SUBARACHNOID HEMORRHAGE FROM A
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Резюме:
Целта на проучването е да анализира и установи
взаимовръзка между група от пациенти с инфузия на албумин
до достигане на серумни стойности по-високи от 42 g/L и
мозъчносъдовата перфузия. Последната се оценява чрез
коефициента на Линдегаард, т.е. разликата от налягането във
вътрешната каротидна артерия и тази в средната мозъчна
артерия от лява и дясна страна, които се измерват поредством
транскраниална Доплерова ехография при пациенти със
субарахноиден кръвоизлив (САХ) по повод руптура на мозъчна
аневризма.
Ключови думи: субарахноидна хеморагия (САХ),
коефициент на Линдегаард, транскраниална Доплерова
ехография, серумно ниво на албумин, мозъчна аневризма.

Summary:
The aim of the study was to analyze and establish a relationship
in a group of patients with albumin infusion between serum
levels higher than 42 g/L and cerebrovascular perfusion.The last
is evaluated by the Lindegaard ratio, known as the difference in
pressure in the internal carotid and that in the middle cerebral
artery, using a transcranial Doppler ultrasound in patients with
subarachnoid hemorrhage (SAH) due to a brain aneurysm rupture.
Keywords: subarachnoid hemorrhage, Lindegaard ratio,
transcranial Doppler ultrasound, serum albumin levels, brain
aneurysm.

Въведение
Интракраниалните аневризми са придобити лезии в
резултат на хемодинамичен стрес върху съдовата стена, които
най-често са локализирани в областта на бифуркациите на
мозъчните артерии в техните цистернални сегменти. В около
85% от случаите те са локализирани в предната част на
Вилизиевия кръг, като най-често се срещат на комплекса предна
мозъчна с предна комуникантна артерия (30%), последвана от
вътрешна сънна със задна комуникантна артерия (25%) и на
бифуркацията на средна мозъчна артерия (20%). В около 20%
се касае за множествени аневризми (1).
Типичната клинична изява на интракраниалните аневризми
е субарахноидна хеморагия (САХ), поради руптурата им.
Класическата локализация на хеморагията често се асоциира
с интрапаренхимни, субдурални и/или интравентрикулни
кръвни колекции. Последствията от това остро настъпило
сериозно неврологично състояние са тежка инвалидизация и
при значителна част от пациентите и голяма смъртност (2).
Внезапно настъпило силно главоболие без кръвоизлив също
е много характерна клинична изява, като често главоболието
отслабва след приложеното медикаментозно лечение.
Пациентите го описват като “най-силното през живота” (3).
Причината, за което е аневризмална експанзия, тромбоза или
интрамурално кървене без руптура.
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
малформации с пробив към субарахноидното пространство
(4), и САХ с неизвестна етиология), травма на главата (със или
без КТ-доказан САХ (5)), мозъчна хирургия (ендоваскуларна
емболизация; т.нар ятрогенен вазоспазъм, който настъпва при
затруднена навигация през тортуозно променената съдова
анатомия). Понятието вазоспазъм е възникнало през 1951 г. от
Ecker (6), като може да бъде раглеждан в контекста на клиничен
и радиографски.
Радиографският вазоспазъм представлява редукция на
лумена на артериите, често със забавяне на контрастното
изпълване и редукция на кръвотока. Конвенционалната
ангиография е най-точният и надежден метод за откриване
на вазоспазъм, но е инвазивен и носи рискове при серийни
изследвания (7). Диагнозата се потвърждава от предишни или
следващи ангиографии, показващи един и същ съд с нормален
калибър. Честотата на ангиографския вазоспазъм след САХ е
около 50% (8). Транскраниалният Доплер (ТКД) е неинвазивен
метод, който използва импулсно-вълнова доплерова
ултрасонография за измерване на скоростта на кръвния поток
в основните клонове на предната част на Вилизиевия кръг (9).
Клинично симптоматичният вазоспазъм при САХ води до
т.нар забавен исхемичен неврологичен дефицит (ЗИНД). Той се
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характеризира с авто- и алодезориентираност и/или подтиснато
ниво на съзнание, понякога с огнищен неврологичен дефицит
(говорен или двигателен). В повечето случаи ЗИНД съответства
като регион с радиографския вазоспазъм.
Вливането на електролитни разтвори и човешки албумин,
прилагани едновременно или последователно е най-честият
подход за поддържане на нормоволемия или умерена
хиперволемия при пациенти след САХ. Във всички проучвания
докладвани в литература, в която авторите са коментирали
лечение на симптоматичен вазоспазъм, човешкият албумин е
използван като начин за постигане на хиперволемия. Все още
няма еднозначно мнение дали прилагането му се асоциира
полезно или вредно действие при тази популация пациенти.
Допълнително, има експериментални данни, че човешкият
албумин е невропротективен при модели на остър исхемичен
инсулт, подобрявайки неврологичната функция, намалявайки
обемът на инфаркта и мозъчен оток (10,11). Тъй като
церебралният вазоспазъм води до мозъчна исхемия и инфаркт
със сходни механизми на увреждане се предпола, че албуминът
може също да окаже някои невропротективни ефекти при
пациенти със САХ.
Целта на проучването е да установи и анализира
взаимовръзка между серумното ниво на албумин и мозъчната
перфузия, респективно интракраниалния съдов спазъм, при
пациенти с аневризмална субарахноидна хеморагия в процеса
на лечението им в интензивно отделение.
Материали и методи
В проучването са включени 40 пациенти със субарахноиден
кръвоизлив от руптурирали мозъчни аневризми, които са
оперирани в Клиниката по неврохирургия на УМБАЛ Св. Иван
Рилски, София, за периода февруари 2015 – март 2020 г.
В зависимост от приложението на човешки албумин
болните са разделени на две групи. В първата попадат 12
пациента с инфузия на човешки албумин (албуминова група),
а при осналите 28 във втората не е прилагана инфузия на такъв
(неалбуминова група). За постигането на стойности на серумен
албумин над 42 g/L се приложи вливането на Human albumin
20%/100 ml в доза 200 ml/24 h за 7 дни.
Всичките пациенти са проследени посредством разширен
хемодинамичен мотиторинг, транскраниална Доплерова
сонография с изчисление на коефициента на Линдегаард,
измерване на серумното ниво на албумин, централно венозно
налягане и водно-електролитен баланс за всеки ден от
лечението им в отделението по интензивно лечение.
Направен е статистически анализ за установяване на
взаимовръзката между стойностите на серумен албумин и
мозъчносъдовия спазъм чрез коефициента на Линдегаард.
Резултати
При проследяването на пациентите се установи, че в
случайте с по-високи стойности на серумен албумин (над
42 g/L) в сравнение с пациентите с ниски нива <40 g/L има
сигнификантно намаление в коефициента на Линдеграад
и респективно значително (с 23%) по-добро мозъчно
кръвоснабдяване (Табл. 1 и Фиг. 1).
Lindegaard ratio
Средно
Пациенти
Стойности на
албумин

Ab<40 g/l

1,948

28

Ab>42 g/l

1,254

12

Табл. 1. Стойности на серумен албумин и коефициент на
Линдегаард.
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Фиг 1. Плот-анализ за взаимовръзката на стойностите
на серумен албумин и коефициента на Линдегаард при
отделните пациенти.
Пациентите в албуминовата групата с по-вискок серумен
нива (над 42 g/L) показаха среден коефициент на Линдегаард
от 1,254, докато тези в групата без трансфузия на албумин
(неалбуминова), коефициент от 1,948 показващ по-лоша
мозъчна перфузия. Съществува статистически значима
(p = 0.027) отрицателна корелация (Pearson’s r = -0.349)
между албумина в кръвта (индивидуални измервания като
непрекъсната променлива) и съотношението на Lindegaard
(непрекъсната променлива). По-високите нива на албумин са
свързани с по-нисък коефициент на Линдегаард.
Пациентите в албуминовата група имаха средно
централно венозно налягане от 10-13 mmHg при 6-8 mmHg
в неалбуминовата група при вливане на водноелектролитни
разтвори от 50 ml/kg/24 h, еднакво количество и при двете
групи пациенти.
Дискусия
Руптурата на интракраниални аневризми е едномоментно
събитие със сериозни и често фатални последствия. Около 12%
от болните загиват преди да са получили медицинска помощ,
а 14-20% от хоспитализираните завършват летално до края на
първия месец след кръвоизлива. В голяма серия от 434 случая е
установено, че 23% от екзитусите са от повторна руптура и 11%
от съпътстващи заболявания, а останалите 66% се дължат на
ефектите на първоначалната хеморагия и рефрактерен мозъчен
оток, където вазоспазмът играе съществена патогенетична роля
(2). Около 65% от пациентите с интракраниални аневризми
умират при първия епизод на САХ. Едва 46% от пациентите
без неврологичен дефицит след преживян инцидент се
възтановяват напълно и само 44% се връщат към нормалния си
начин на живот (3).
При пациенти със субарахноиден кръвоизлив винаги има
риск от изразен мозъчен вазоспазъм. Според повечето автори
мозъчният вазоспазъм след САХ е около 50% (8), а според
някои се наблюдава дори в 100% от случаите. Oперативна
интервенция и манипулирането върху интракраниалните
съдове може да увеличи риска от появата на т.нар. ятрогенен
вазоспазъм. Това е и проблем при диагностичните ангиография
и ендоваскуларното лечение (7,12).
Въвеждането на ТКД през 1982 г. от Aaslid (13) дава
възможност за неинвазивен метод за оценка на церебралния
вазоспазъм. Този метод е особено ценен при скрининга за
спазъм на средномозъчна артерия, за наблюдение на развитието
и разрешаването на това състояние (9,12,14,15). Стеснението
на артериалния лумен повишава скоростта на кръвния
поток, което лесно и неинвазивно може да бъде установено
с ТКД (15–17). Установените 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 това събитие. Няколко проучвания
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показват, че степента на церебрален вазоспазъм и клиничното
развитие на ЗИНД не могат да бъдат оценени като се използват
само абсолютните скорости на потока през мозъчните съдове,
измерени посредством ТКД (18–20).
При провеждането на транскраниална Доплерова ехография
за оценка на мозъчносъдовия спазъм се измерва и сравнява
средното налягане в една от вътрешните сънни артерии (подобре да се измерва двустранно), отнесено към средното
налягане в една от средните мозъчни артерии. Получената
разлика се дефинира като коефициент на Линдеграад (16).
Колкото по-висока е стойността на получената разлика, толкова
по изразен е мозъчносъдовия вазоспазъм. При коефициент повисок или равен на 3 или налягане по-високо от 200 mmHg в
една от средните мозъчни артерии се смята, че пациента е с
остро нарушение в мозъчната перфузия.
Типичните стойности за скоростта в средна мозъчна
артерия са показани на Табл. 2. Също така, ежедневните
увеличения от >50 cm/s сигнализират за вазоспазъм (21).
Има по-малка зависимост между скороста и вазоспазъма в
предните мозъчни артерии. Разграничаването на вазоспазъм от
хиперемия, при която се увеличава скороста на кръвния поток
както в СМА, така и във вътрешна сънна артерия (ВСА), се
улеснява чрез използване на съотношението на тези скорости,
т.e. съотношение на Lindegaard.
Средна скорост
през СМА cm/s
<120
120-200
>200

СМА:ВСА
(Lindegaard ratio)
<3
3-6
>6

Интерпретация на
мозъчния кръвоток
Нормален кръвоток
Умерен вазоспазъм
Тежък вазоспазъм

Табл. 2. Интерпретация на резултатите получени чрез ТКД
(22).
Най-често използваните в практиката медикаменти
за повлияване на мозъчно-съдовия спазъм са блокери на
калциевите канали (нимодипин, никардипин), вазодилататори
(папаверин), магнезиеви препарати, както и подход с умерена
хиперволемия и поддържане на по-вискоко централно венозно
налягане.
Човешкият албумин се използва най-вече за поддържане
на умерена хиперволемия или нормоволемия при пациенти с
САХ. Въпреки това не можем да заключим към този момент
дали администрацията му оказва някакво благотворно действие
по отношение на смъртността и трайните увреждания при тази
популация поради нерандомизирания характер на проучването,
краткото проследяване и малкия брой пациенти. Нашето
проучване представлява първоначален опит за изследване на
прилагането на този биологичен продукт при случаи със САХ
и заплаха от значително неврологично увреждане поради
вазоспазъм. Нашите данни показват, че инфузията човешкият
албумин не е свързано с повишени рискове.
След анализирането на резултатите в нашето проучване
при двете групи пациенти, се установи, че тези с инфузия на
човешки албумин, са с по-високо централно венозно налягане
и по-нисък коефициент на Линдегард, респективно с по-добра
мозъчна перфузия. Групата пациенти без инфузия на албумин
показа по-ниско налягане, по-висок коефициент на Линдегаард,
респективно по-лоша мозъчна перфузия. И при двете групи
пациенти инфузията на водно-електролитни разтвори беше 50
ml/kg/24 h. Пациентите бяха проследени за период от 7 до 14
дни от деня на хеморагията. Нашите резултати са сходни на
тези в други проучвания (22).
Възможни механизми за разясняване на невропротективния
ефект на човешкият албумин при церебрална исхемия
включва следните: 1) директен защитен ефект както върху
паренхимните, така и върху съдовите елементи на мозъка;

2) хемодимулационни свойства; 3) антиоксидантен ефект;
4) поддържане на нормална микросъдова пропускливост и
инхибиране на ендотелната клетъчна апоптоза; 5) церебрална
дехидратация и противооточен ефект; и 6) стимулиране на
образуването на глиален белег и поддържане на метаболизма
на невроните чрез подобрен пируватен метаболизъм в неврони
(22,23). Тъй като церебралният вазоспазъм води до церебрална
исхемия и инфаркт, прилагането на човешки албумин може да
е подходящо за подобряване на произтичащи неврологични
смущения при пациенти след САХ.
Заключение
При нашето проучване се установи понижаване на
коефициента на Лидегаард със стратистическа достоверност
при пациентите с инфузия на албумин. При болни,
хоспитализирани в отделение за реанимация и интензивно
лечение по повод субарахноидна хеморагия инфузията на
човешки серумен албумин до нива над 42 g/L е безопасно и
води до подобряване на мозъчната перфузия, респективно до
подържането на по-вискоко централно венозно налчгане.
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PECTORALIS (PECS) BLOCK FOR INSERTION OF CHEMOTHERAPY PORTS
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Абстракт:
Поради все по-честото поставяне на портове за
химиотерапия, и нужда този вида манипулация , да се
извършва в рамките на еднодневната хирургия, както и поради
коморбидноста на голяма част от пациенти, се появи нужда
от алтернатива на общата анестезия. Този вид техника трябва
да предостави добрo обезболяване интра и пост оперативно,
също така да бъде икономически рентабителен, да позволи побързото дехоспитализиране, да има малко на брой усложния,
да е лесен за изпълнение. Ние се спряхме на използването на
пекторален нервен блок (PECS1 block)
Ключови думи: Пекторален
навигиран, Порт за химиотерапия

блок,

Ехографски

Увод: В съвремената медицина, пекторалния нервен
блок(PECS1 и PECS2 blok) намира все по широко приложение,
за анестезия и аналегезия при различни по обем операция на на
гърдите и гръдния кош. Неговите оснивни предимства са
−
добра анестезиологична ефективност;
−
сравнително лесен за извършване;
−
икономически рентабилен;
−
приложим в амбулаторната хирургия;
−
алтернатива на общата анестезия;
−
малко на брой и редки усложнения;
Цел: Да се представи ефективноста на интра и пост оперативното обезболяване на PECS 1 блок при поставявенто на
портове за химиотерапия (port a cath). При канюлиране по селдингер на вена субклавия и поставяне на порта върху фасцията
на малкия пекторален мускул на нивото на трето ребро, и последваща тунелизация на кететъра от мястото на поставяне на
порта до пункционното място
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Abstract
Due to the more often placement of chemotherapy ports
and the need for this manipulation to be performed as a one-day
surgery, and keeping in mind the comorbidities of a large portion
of those patients, there was a need for an alternative of the general
anesthesia. The alternative technique should provide adequate
analgesia intra- and postoperatively, while being economically
viable, with few complications, easy to perform and should allow
for a faster hospital discharge. We decided to use the pectoralis
nerve block (PECS1 block).
Key Words: Pectoralis (Pecs) block, Ultrasoun guided, chemotherapy ports(port-a-cath)

Методи: Проспективно в УМБАЛ“ Света Марина“- гр.
Плевен бяха изследвани деветнадесет пациенти (13 жени и
6 мъже) с различни по вид малигнени заболявания, на които
им предстои химиотерапия и след обсъждане на онкологичен
комитет са предложени за поставяне на порт за химиотерапия
(port-a-cat). На всички пациенти беше направен PECS1 блок
за анестезия по време на операция и за постоперативно
обезболяване. На нивото второ ребро под ехографски контрол,
се визуализира фасцията между двата пекторални муслкула,
където се инфилтрира 0.2мл/кг 0.375 процентен разтвор на
Ропивакаин, през ехографски позитивна игла Pajunk sono
tap. Наличието на блок, беше проверено чрез тест за топло
и студено. Всички пациенти бяха седирани с Дормикум 0,2 –
0,3 мг/кг, разделен в два приема по равно, преди извършването
на блока и непосредствено преди започването на операцията,
и Калипсол 0,5-1 мг/кг , поставен непосредствено преди
започването на операцията. Под ехографски контрол се
канюлира вена субклавия под втората трета на субклавията.
Направи се инцизия на кожата на нивото на трето ребро, където
се постави резервоара на порта. Чрез подкожна тунелизация до
пункционното място резевоара на порта се свърза с катетъра.
Степента на седеция беше определена чрез Ramsay sedation
scale. Болката беше определена чрез Visual analogue scale,
която беше отчетена след започване на операцията, в края на
операцията, и на 2-я и 6-я час след края на операцията. Всички
пекторални блокове бяха осъществени от един и същ лекар.
Резултати: При 1 пациент не се получи желания блок,
поради което се премина към обща анестезия. При всички
осемнадесет пациенти се постигна степен на седация 3-4 по
Ramsey score. Всички осемнадесет пациенти, определиха
болката в началото и в края на операцията с резултати от 0 до
4 по VAS скалата по време на операцията и с резултати от 0 и
1 по VAS на втори и шестия час след операцията. Усложнения
не се наблюдаваха

Фигура 1.
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Заключение: Нашият опит показа, че използването на
пекторален блок(PECS1 block) за интра- и постоперативно
обезболяване, при поставянето на порт за химиотерапия дава
много добро ниво на обезболяване. При излесдваната група
не бяха наблюдавани усложения. Явява се равностойна
алетернатива на общата анестезия. Сравнително лесен е за
осъществяване.
Изводи: Нашите резултати показват, че използаването
на PECS 1 блок за поставяне на port-a-cath, е разностойна
алтернатива на общата анестезия. Позволява по-бързото
дехоспитализиране на пациента и осъществянето на този
вид манипулация в рамките на еднодневна хирургия.
Литература: 1. https://adventrum.ch/operationen/einlageport-a-cath/
Адрес за контакти:
Д-р Иван Малкодански
Гр. Плевен ул. „Ангел Войвода” N:17
Телефон: 0884288999
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NONDRUG APPROACHES ADDRESSING PREOPERATIVE ANXIETY IN CHILDREN:
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В литературата има вече достатъчно данни в потвърждение
на факта, че предоперативния период при децата е свързан с
прояви на значими психо-емоционални реакции. Проучвания
показват, че 53% от децата, на които предстои анестезия,
изпитват висока степен на възбуда и беспокойство /Wollin
2003/, като индукцията в анестезия е най-стресовият момент.
Предоперативната ажитираност и страх, освен това, са
свързани висока честота на пост-оперативни негативни
поведенчески прояви / Wollin 2003; Kain 2007/. Установено е,
че степента на тази ажитираност е пряко свързана с възрастта,
зрелостта, темперамента и предишния „анестетичен“ опит на
децата /Davidson 2006; Stargatt 2006/.
По настоящем има 2 начина за намаляване на
предоперативната възбуда у децата – фармакологични и
нефармакологични. Фармакологичните методи могат да бъдат
достатъчно ефективни, но не са лишени от недостатъци,
свързани със страничните ефекти на използваните
медикаменти. Нефармакологичните методи са лишени от тези
недостатъци и при определени условия могат да бъдат адекватни
заместители на медикаментозните такива. Използваните днес
нефармакологични подходи са най- разнообразни и могат да
бъдат разделени на няколко типа / Manyande, 2015/.
•
Психологични интервенции – когнитивни или
поведенчески, каквито са дистракцията, познавателните игри
и задачи, хипнозата и виртуалната реалност
•
Модифицирано оборудване – външно видоизменени
пособия за (маскова) индукция
•
Менажиране на обстановката - стаи за индукция,
запазване на обичайното облекло на децата
•
Социални интервенции – присъствие на родителите в
предоперативния период и при индукцията
•
Комуникационни интервенции – неутрален или
позитивен глас и речник.
Настоящата статия разглежда приложимостта и ефектите
на дистракцията и хипнозата при деца в предоперативния
период.
Разсейващи техники. Разсейващите техники /РТ/ са
отклоняване на вниманието на детето към други, по-приятни
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стимули. РТ могат да се прилагат от самите деца или от
страниячен персонал, напр. доктори-клоуни. Стимулите могат
да са предопределени, както е при видеоигрите и комиксите,
или неструктурирани, каквито са играчките и стаите за игра,
където всяко дете само определя в хода на играта самите
стимули. Навлизането на портативните мултимедийни
устойства, смартфони и таблети, направиха РТ много подостъпни /Фигура 2/.

Фигура 2. Дистракция с използването на смартустройство
Гледане на анимационни филми, използване на видеоочила или видеоигри може да бъде толкова ефективно
при някои пациенти, колкото би била премедикацията /
Kerimoglu,Neuman,2013; Lee,Lee, 2012; Patel,Schieble, 2006/.
Patel и сътр, сравняват ефекта на 3 подхода за намаляване
предоперативната ажитираност у деца 4 -12г:
•
присъствие на родителите при индукция в анестезия
(ПРИА),
•
ПРИА плюс премедикация с мидазолам и
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•
ПРИА плюс преносима видео-игра.
Децата използвали ПРИА и видео-игра са били значително
по-малко ажитирани (р=0.04) през целия подготвителен
преданестетичен период, включително и при индукцията, от
тези, при които е използвана само ПРИА. Групата получила
ПРИА плюс мидазолам не се е различавала статистически от
останалите 2 групи, включително и при поставянето на маската
/Patel, Schieble, 2006/.
Kim и сътр. проследяват влиянието на анимационен филм
по смартфон върху предоперативния период и индукцията.
Ефектът е сравнен с ПРИА и ПРИА плюс видео. Използването
на анимирано видео значителна намалява предоперативния
стрес при влизане в операционната спрямо присъствие на
родителите при индукцията. Интервенционалната група е
показала по-голяма кооперативност при индукцията (р<0.001
за ПРИА и р=0.001 за смесената група), но промяната на
стойностите на mYPAS (modified Yale Preoperative Anxiety
Scale) при индукцията е била несигнификантна между
групите. Техниката, обаче, не води до разлики в честотата на
ПАД и постоператвините негативни поведенчески прояви
между групите /Kim,Jung, 2015/. Подобни резултати съобщават
и Lee, Lee /2012/. Дори даването на играчка може да намали
предоператината ажитираност /Golden, Pagala, 2006; Lee,Lee,
2012/ и дори намали дозата на премедиканта /Golden,Pagala,
2006/.
Музиклна терапия. Едно проучване използва музикална
терапия, като метод за намаляване на предоперативния
стрес и стреса при увода в анестезия /Kain,CaldwellAndrews,Krivutza,Weinberg, Gaal, 2004/. Проследени са 123
деца на възраст 3-7г. Разделени на 3 групи: музикална терапия,
премедикация с мидазолам и контрола без интервенция.
Разделянето с родителите е на входа в операционната. При
увода в анестезия присъства само музикалния терапевт.
Авторите използват специално обучени за работа с деца
музкални терапевти. Резултатите на проучването показват, че
премедикираните деца са значимо по-спокойни при увода,
отколкото в изследванта (р=0.015) или контролната групи
(0.005). Освен това, авторите установяват т.н. “ефект на
терапевта“ – самото присъствието на терапевт играе роля за
намаляване предоперативния стрес, а не самата музика (р<0.05),
но няма ефект при увода в анестезия (р=несъществено).
Недостатък на метода е нуждата от терапевт със специална
подготовка за работа с деца, което изисква допълнителни
финансови ресурси.
Медицински клоуни. Използването на клоуни в
медицинската практика е друг немедикаментозен метод
за намаляване на ажитираността у децата при предстоящи
инвазивни процедури. Основата е положена още през 60те
години на миналия век от Зигмунд Фройд в книгата му
„Jokes and their Relation to the Unconscious“/1960/, а по-късно
Bennett и сътр. доказват благоприятния ефект на хумора върху
психоемоционалното състояние на децата, приети в болница
/Bennett 2003/. Днес програми за използване на клоуни се
прилагат в много държави /Koller,Gryski, 2008/. Използването
на клоуни в педиатричната медицина се определя от целите,
които трябва да бъдат постигнати. Например, клоунидоктори се използват за намаляване на предпроцедурното/
предоперативното напрежение у децата, докато терапевтични
клоуни се използват като част от процеса на лечение /
Koller,Gryski,2008/. Като методика, използването на клоуни
е разгледано в няколко мета-анализа за немедикаментозно
повлияване на предоперативния стрес /Zhang,Yang,2016;
Manyande,Cyna,2015/. Скорошен мета-анализ на Könsgen
и сътр./2019/ върху 733 деца на възраст 2-17г., показва, че
децата, при които са използвани клоуни са значимо по-малко
стресирани в предоперативния период, спрямо ПРИА или
липса всякаква интервенция (MD = − 7.16 [− 10.58,− 3.75], I2
= 0%), както и при влизане в операционната, индукцията или
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стаята за подготовка (MD = − 20.45;[− 35.54, − 5.37], I2 = 93%).),
но не и при слагане на маската или провеждане на физикално
иазследване (MD = 2.33 [− 4.82, 9.48], I2 = 52%). Сравнено с
приложението на мидазолам, използването на клоуни като
метод е по-ефективен през предоперативния период (MD
− 7.60 [− 11.73, − 3.47]; 95% CI), но не при индукцията, където
мидазолам е значително по-ефиктивен (MD − 9.63 [− 21.04,
1.77] ; 95% CI). Спрямо подготвителна програма, техниката
е по-слабо ефективна в преоперативния период (в стаята за
изчакване) (MD = 1.40 [0.25, 2.55]), както и при физикалното
изследване на детето, макар разликата при последната да не
е статистически значима (MD = 1.20 [− 0.11, 2.51]). Авторите
използват модела на случайния ефект (random-effect model)
за да определят средните различия между изследваната и
контролните групи. Поради естеството на техниката, те
признават, че тези резултати не могат да се приемат като
лишени от предубеденост /Könsgen,Polus,2019/. Подобни
резултати дава и по-ранен мета-анализ на Manyande и Cyna
от 2015г. Освен това, използването на метода доктори-клоуни
може да значимо да намали болката при деца /Rimon,2016/ и
да подобри тяхната кооперативност при болезнени процедури
сравнено с ПРИА или липсата на интервенция /Yildirim,2018/.
За съжаление не открихме проучване, което да изследва
ефекта на метода „клоун-доктори“ върху честотата на
постанестетичните възбудни реакции или постоперативните
негативни поведенчески прояви.
Данните от литературата показват, че методът има своите
ограничения и не може да бъде надежден заместител на
премедикацията, но приложен подходящо може да бъде
достатъчно ефективен.
Хипноза. Хипнозата е естествен феномен, който може
да бъде постигнат от всеки. Това е променено състояние
на съзнанието (основано на дисоциация) с фокусиране на
вниманието в определена насока, с ограничено възприятие
на периферната обстановка и повишена податливост към
сугестция/ The Society of Psychological Hypnosis, 2014/. Тя е
състояние на своеобразно самовглъбяване така, че индивидът
остава изолиран от влиянието на околни фактори и явления /
Price,2000; Peter, 2015/. Методът широко се използва за лечение
на фобии, депресии, анорексия нервоза, пост-травматичен
стрес, обезитас, отказване от тютюнопушене и други психично
свързани нарушения. В педиатричната практика освен за
третиране на психически нарушения се използва и при
лечение на дерматологични проблеми, диабет, ревматоиден
артрит, кашлица, астма /Hackman,2000; Kohen,1984;
Rogovik,Goldman,2007/. В анестезиологичната практика се е
доказал като алтернатива и допълнение в лечението на острата
и хронична болка /Faymonville, Laureys, 2000; Montgomery,
DuHamel, 2000; Iserson, 1999/ както и като метод за намаляване
болката и дистреса при инжекционни интервенции / Birnie
2014/. Имайки предвид естествената способност на децата да
се заиграват и да живеят в свой обособен свят, хипноседацията
лесно може да бъде адаптирана за тях. Най-често използваният
премедикант, мидазолам, може да съхрани подсъзнателни
спомени за преданестетчния период, които в последствие да
изплуват и станат причина за краткосрочни (пост-анестетичен
делир или постанестетични възбудни реакции изобщо)
и дългосрони негативни поведенчески прояви у децата.
Правилно използвана, хипноза дава възможност за създаване
на положителни спомени у децата от едни стресиращи
събития, каквито са анестезията и операцията. Показателно
изследване на Calipel и сътр. /Calipel, Lucas-Polomeni, 2005/
сравнява ефекта на хипнозата с този на мидазолам при 50
деца на възраст 2-11г, , ASA I-II, при амбулаторна коремна
хирургия. Хипнозата е започвана 30мин преди началото на
анестезията и е поддържана до момента на увода. Авторите
проследяват предоперативния дистрес у децата и проявата на
постоперативни поведенчески реакции. Резултатите показват,
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че децата под хипноза са значително по-малко ажитирани в
предоперативния период, както и при увода в анестезия спрямо
премедикираните с мидазолам (39% спрямо 68% под хипноза),
честотата на случаите на проявена агресивност към родителите
(като проява на постоперативни поведенчески реакции) през
първата седмиаца е близо 2 пъти по-висока в групата на
мидазолам (на ден 1:30%/62% и на ден 7: 26%/59%). Освен
това в края на първата седмица страхът от раздяла с родителите
е 4% спрямо 30% при мидазолам. Faulk и сътр. изледват ефекта
на продължителна дълбока хипноза (дефинирана като BIS
< 45) върху честотата на пост-анестетичния делир и късните
негативни поведенчески прояви при деца за стоматологични
процедури. Проучването е върху 369 деца и различни
инхалационни анестетици за поддържане на обща анестезия.
Авторите не намират връзка между продължителността на
дълбоката хипноза и честотата на изследваните явления. Полът,
възрастта и предоперативните стойности на mYPAS също не
оказват влияние върху получените резултати. Авторите правят
извода, че продължителността на дълбока хипноза не може да
предвиди или определи честотата на ПАД и дългосрочните
негативни поведенчески прояви при деца /Faulk,2010/.
Хипнозата сама по себе си не гарантира 100% успеваемост.
Само 10-15% от хората са лесно податливи на хипноза, а 70
– 80% проявяват умерена ресистентност, като жените са по-податливи. При деца, податливостта на хипноза почти липсва до
3г., започва да се изявява при 5-6 годишните и достига своя
зенит между 7 и 14г / London, 1965; Plotnick, 1991; Rogovik,
Goldman,2007/. Хипнозата не е лишена от странични ефекти.
Умора, обърканост, слабост, замаяност са някои от краткосрочните странични ефекти, а ступор, изплуване на стари спомени,
дисоциативни епизоди и дори гърчове са някои от сериозните
такива /Gruzelier, 2000/. Въпреки това, подходящо използвана
се явява сериозна алтернатива на медикаментозната премедикация.
Библиография

1.
Bennett HJ. Humor in medicine. Southern Medical Journal.
2003;96:1257–61.
2.
Birnie KA, Noel M, Parker JA, et al. Systematic review
and meta-analysis of distraction and hypnosis for needle-related
pain and distress in children and adolescents. J Pediatr Psychol.
2014;39(8):783–808. doi:10.1093/jpepsy/jsu029
3.
Calipel S, Lucas-Polomeni MM, Wodey E, Ecoffey C.
Premedication in children: hypnosis versus midazolam. Paediatric
Anaesthesia. 2005 Apr;15(4):275-281. DOI: 10.1111/j.14609592.2004.01514.x.
4.
Davidson AJ, Shrivastava PP, Jamsen K, Huang GH,
Czarnecki C,Gibson MA, et al.Risk factors for anxiety at induction
of anesthesia in children: a prospective cohort study. Paediatric
Anaesthesia 2006; 16:919–27
5.
Faulk DJ, Twite MD, Zuk J, et al. Hypnotic depth and
the incidence of emergence agitation and negative postoperative
behavioral changes. Paediatric Anaesthesia. 2010 Jan;20(1):72-81.
DOI: 10.1111/j.1460-9592.2009.03191.x.
6.
Faymonville ME, Laureys S, Degueldre C et al. Neural
mechanisms of antinociceptive effects of hypnosis. Anesthesiology
2000; 92: 1257–1267
7.
Freud, S. (1960). Jokes and their Relation to the Unconscious.
New York, NY: Norton; ISBN 0-393-00145-8.
8.
Golden L, Pagala M, Sukhavasi S, Nagpal D, Ahmad
A, Mahanta A. Giving toys to children reduces their anxiety about
receiving premedication for surgery. Anesth Analg 2006; 102: 10701072
9.
Gruzelier J. Unwanted effects of hypnosis:a review of the
evidence and its implications. Contemp Hypn 2000;17:161-93.
10. Iserson KV. Hypnosis for pediatric fracture reduction. J
Emerg Med 1999; 17: 53–56
11. Kain ZN, Caldwell-Andrews AA, Krivutza DM, Weinberg
ME, Gaal D, Wang S-M, et al. Interactive music therapy as a treatment
for preoperative anxiety in children: a randomized controlled trial.
Anesthesia & Analgesia. 2004;98:1260-6..
12. Kain ZN, MacLaren J, McClain BC et al. Effects of age

and emotionality on the effectiveness of Midazolam administered
preoperatively to children. Anesthesiology 2007; 107: 545–552
13. Kerimoglu B, Neuman A, Paul J, Stefanov DG, Twersky R.
Anesthesia induction using video glasses as a distraction tool for the
management of preoperative anxiety in children.Anesth Analg 2013;
117: 1373–9
14. Kim H, Jung SM, Yu H, Park SJ. Video distraction and
parental presence for the management of preoperative anxiety and
postoperative behavioural disturbance in children: a randomized
controlled trial. Anesth Analg 2015; 121: 778–84
15. Kohen, D.P.; Olness, K.N.; Colwell, S.; Heimel, A. The use
of relaxation/mental imagery (self-hypnosis) in the management of
505 pediatric behavioral encounters. J. Dev. Behav. Pediatr. 1984, 1,
21–25..
16. Koller D, Gryski C. The life threatened child and the life
enhancing clown: towards a model of therapeutic clowning. Evid Based
Complement Alternat Med. 2008;5(1):17–25. doi:10.1093/ecam/
nem033
17. Könsgen N, Polus S, Rombey T, Pieper D. Clowning
in children undergoing potentially anxiety-provoking procedures:
a systematic review and meta-analysis. Syst Rev. 2019;8(1):178.
Published 2019 Jul 19. doi:10.1186/s13643-019-1095-4
18. Lee J, Lee J, Lim H, Son J-S, Lee J-R, Kim D-C, et al.
Cartoon distraction alleviates anxiety in children during induction of
anesthesia. Anesthesia & Analgesia. 2012;115:1168-73
19. London, P. (1965). Developmental experiments in hypnosis.
Journal of Projective Techniques & Personality Assessment, 29, 189–
199.
20. Manyande A, Cyna AM, Yip P, Chooi C, Middleton P. Nonpharmacological interventions for assisting the induction of anaesthesia
in children. Cochrane Database Syst Rev. 2015;7:CD006447
21. Montgomery GH, DuHamel KN, Redd WH. A meta-analysis
of hypnotically induced analgesia: how effective is hypnosis? Int J Clin
Exp Hypn 2000; 48: 138–153
22. Patel A, Schieble T, Davidson M, Tran MC, Schoenberg
C,Delphin E, Bennett H. Distraction with a hand-held video
game reduces pediatric preoperative anxiety. Paediatr Anaesth
2006;16:1019–27
23. Peter B. Hypnosis. In: Wright DE, editor. International
encyclopedia of the social and behavioral sciences. 2nd edition. Volume
11. Oxford: Elsevier; 2015. pp. 458–464.
24. Plotnick AB, O’Grady GJ. Hypnotic responsiveness in
children. In: Wester WC, O’Grady DJ, editors. Clinical hypnosis with
children. New York, NY: Brunner/Mazel; 1991. p. 19-33
25. Price D. Hypnotic analgesia: psychological and neural
mechanisms. Science 2000; 288: 1769–1772
26. Rimon A, Shalom S, Wolyniez I, Gruber A, SchachterDavidov A, Glatstein M.Medical clowns and cortisol levels in children
undergoing venipuncture in the emergency department: a pilot study.
Isr Med Assoc J. 2016;18:680–3
27. Robert M. Hackman, Judith S. Stern & M. Eric
Gershwin (2000) Hypnosis and Asthma: A Critical Review, Journal of
Asthma, 37:1, 1-15, DOI: 10.3109/02770900009055424
28. Rogovik AL, Goldman RD. Hypnosis for treatment of pain in
children. Can Fam Physician. 2007;53(5):823–825/.
29. Stargatt R, Davidson AJ, Huang GH, Czarnecki C, Gibson
MA, Stewart SA, et al. A cohort study of the incidence and risk factors
for negative behavior changes in children after general anesthesia.
Pediatric Anesthesia 2006;16:846–59
30. The Society of Psychological Hypnosis, Division 30 of the
American Psychological Association (2014). Available online: http://
psychologicalhypnosis.com/info/
31. Wollin SR, Plummer JL, Owen H, Hawkins RM, Materazzo F.
Predictors of preoperative anxiety in children. Anaesth Intensive Care.
2003;31:69–74
32. Yildirim M, Koroglu E, Yucel C, Kirlak S, Sen S. The effect of
hospital clown nurse on children’s compliance to burn dressing change.
Burns. 2018;45(1): 190-198.
33. Zhang Y, Yang Y, Lau WY, Garg S, Lao J. The effectiveness
of pre-operative clown intervention on psychological distress: a
systematic review and meta-analysis. J Paediatr Child Health. 2016

Год. XLIX, кн. 3/2020

35

АНЕСТЕЗИОЛОГИЯ И ИНТЕНЗИВНО ЛЕЧЕНИЕ

СИНДРОМ НА KLEINE-LEVIN И ОСОБЕНОСТИ НА АНЕСТЕЗИЯТА ПРИ НЕГО
К. Цветанова
Катедра „Анестезиология и реаниматология”, МУ-Плевен

KLEINE-LEVIN SYNDROME AND THE SPECIFIC OF ANESTHESIA
Tsvetanova K.
Department of Anesthesiology and Resuscitation, Medical University-Pleven
Резюме: Синдрома на Клайн-Левин (KLS), наречен още
„Синдром на спящата красавица“ е изключително рядко разстройство на съня, характеризиращо се с хиперсомнолентност
(повтарящи се епизоди на хиперсомния с различна степен на
поведенчески или когнитивни нарушения). Допуска се, че
синдрома се дължи на нарушена функция на хипоталамуса,
генетични аномалии, ендокринни заболявания, автоимунни заболявания. Опасността от забавено събуждане от анестезия е
особено важна при тази група пациенти, т.к. те демонстрират
наличието на положителен алостеричен модулатор на рецепторите на гама-аминомаслената киселина тип А (GABA-A) в
гръбначно-мозъчната течност. Въпреки ниската честота на
този синдром сред човешката популация е важно той да може
да бъде разпознат бързо, особено в случаите когато е необходимо да се извърши анестезия, поради риска от провокирането на
тежък епизод на KLS от прилаганите медикаменти.
Ключови думи: Синдрома на Клайн-Левин, анестезия,
обезболяване, хиперсомнолентност.

Abstract: The Kleine-Levine syndrome (KLS), also
called „The Sleeping Beauty syndrome“ is an extremely
rare sleep disorder characterised by hypersomnia (repeated
episodes of hypersomnia with varying degrees of
behavioural or cognitive disturbance).It is assumed that the
syndrome is due to impaired function of the hypothalamus,
genetic abnormalities, endocrine disorders, autoimmune diseases.
The danger of delayed awakening from anaesthesia is extremely
important in this group of patients, because they demonstrate the
presence of a positive alosteric modulator of gamma-aminobutyric
acid type A receptors (GABA-A) in the cerebrospinal fluid. Despite
the low frequency of this syndrome in human population, it is
important to be recognised rapidly, especially when it is necessary
to perform anaesthesia, because it can provoke severe episode of
KLS from the medications administered.
Key words: Kleine-Levin syndrome, anaesthesia,
hypersomnia, analgesia.

Въведение: Синдрома на Клайн-Левин (KLS), наречен още
„Синдром на спящата красавица“ е изключително рядко разстройство на съня, характеризиращо се с хиперсомнолентност
(повтарящи се епизоди на хиперсомния с различна степен на
поведенчески или когнитивни нарушения). (16), (29)
Първият случай, който е докладван е през 1862 г. от Brierre
de Boismont. През 1929 г. той прави връзка между хиперсомнията и гладът наблюдаван през 1929 г. и 1936 г. (20), (21)
През 1936 г. Kleine описва множество случаи на KLS наблюдавани във Франкфурт. През 1942 г. Critchley и Hoffman са
тези, които допълнително описват синдрома и му присвояват
своя епоним. (7), (24)
В своя труд „Синдромът на периодичната сънливост и морбидния глад“, те описват случаите на двама мъже на 20 години,
които развиват хиперсомния и хиперфагия и чиито симптоми

продължават от дни до седмици, като се повтарят на всеки няколко месеца. Един от тези двама пациента развива симптомите си шест месеца след поставена ваксина.
Честотата на KLS е 1 на 5 милиона човека. (14)
Средната възраст на клиничната изява е 15 години, както
при мъжете, така и при жените, с възрастов диапазон от 4-80
години при мъжете и 4-69 години при жените. (4)
През 1990 г. Schmidt описва следните диагностични критерии:

По-често срещано заболяване при млади мъже;

Юношеска възраст;

Периодична хиперсомния;

Хипер-, мега-/полифагия;

Поведенчески и психологични промени;

Спонтанно изчезване на симптомите;
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Липса на други неврологични или психиатрични заболявания.
През 1990 г. диагностичните критерии бяха променени от
Международната класификация на сънните разстройства, където той беше определен като синдром, състоящ се от повтарящи се епизоди на сънливост продължаващи няколко дни, които
са свързани или не могат да бъдат свързани с хиперфагия и
анормално поведение. (32)
Етиология: Допуска се, че се синдрома се дължи на нарушена функция на хипоталамуса, генетични аномалии, ендокринни заболявания, автоимунни заболявания.
Често заболяването се асоциира с преживяни инфекции,
алкохолна злоупотреба, високи нива на стрес, травми на главата и др.
Показва по-висока честота на поява през студените месеци
(есен-зима) с пик през месец декември.
Клинично се проявява с няколко водещи симптома:

Сомнолентност;

Хранителни разстройства. Най-характерна е хиперфагията (6-8 хранения дневно в големи количества);

Промени в настроението. Депресивност със склонност към суициди.
Диагноза: Най-често диагнозата се поставя на базата на
клиничната изява на заболяването и образните изследванияMRI. Една често съобщавана констатация от тези образни изследвания е фронтотемпорална хипоперфузия, която продължава и през асимптоматичните периоди. (18)
Друга основна констатация е свързана с анормална функция на таламуса и хипоталамуса, която най-често се проявява
като хипоперфузия по време на епизодите на сън и повишена
реакция, зависима от кислородното съдържание в кръвта, когато пациентите са провокирани усилено да използват паметта
си по време на работа, (Фиг. 1). (10), (18)

Фиг. 1: Схематичен преглед на предложените мозъчни
региони и мрежи, участващи в KLS според последните невроизобразителни образи. (10)
a.
Във фронтотемпоралните участъци се наблюдава
хипоперфузия и глюкозен хиперметаболизъм.
a.
Дисфункция на таламокортикалните мрежи.
b.
Темпопариетален възел, при който церебралната
перфузия е свързана с преживявания на деперсонализация
и дереализация при KLS.
c.
Окуломоторни мрежи на сън и бодърстване. Изследванията за функционална свързаност и перфузия показват девиантна функция в окуломоторната мрежа (син
цвят), която включва ядрата в ретикуларната формация на

мозъчния ствол (лилав цвят), частично припокриващи се с
мрежата за сън и бодърстване (червен цвят).
Перфузията е значително намалена в фронтоорбиталната
кора, лявата горна темпорална област и в инсулата. Подкоровата перфузия е понижена и в nucleus caudatus.
Регионалната хипоперфузия възниква по време на епизод.
Характеризира се с хипоперфузия на дорзомедиалният префронтален кортекс и десният парието-темпорален възел, (Фиг.
2). (3)

Фиг. 2: Мозъчни хипоперфузионни модели в асимптоматичният период при пациенти със синдрома на КлайнЛевин спрямо контролна група пациенти („горещи цветове“). (3)
Особености на анестезията при пациенти със KLS:
Потенциалните опасности в периоперативното управление
при пациенти със KLS са описани в много малко публикации
поради ниската честота на това заболяване. Най-честите проблеми, които могат да се развият са свързани с:

Появата на периоперативна катаплексия, сънливост
или други специфични за заболяването симптоми;

Хронична употреба на психотропни и/ или вазоактивни медикаменти, при пациенти със KLS;

Забавено възстановяване от анестезия. (23), (27), (5),
(12), (26), (9), (8), (25), (31), (35), (1)
Опасността от забавено събуждане от анестезия е особено
важна при тази група пациенти, т.к. те демонстрират наличието на положителен алостеричен модулатор на рецепторите на
гама-аминомаслената киселина тип А (GABA-A) в гръбначномозъчната течност. (28)
Известно, че GABA е ключов фактор в началото на съня.
(22), (13)
Според повечето автори, хиперсомнолентността при този
синдром може да бъде антагонизирана чрез прилагането на отрицателни алостерични модулатори на GABA- A рецепторите,
като Флумазенил и Кларитромицин (макролиден антибиотик,
който инхибира синтезата на бактериални протеини и функционира като агонист на GABA-A рецептора). (32), (33), (34)
GABA- A рецепторът има голямо значение във фармакологията на анестетиците като повишава инхибиторната сигнализация чрез специфични за агента места, напр. такива медикаменти са Севофлуран, Изофлуран, Десфлуран, Пропофол,
Етомидат и др.(15), (6)
Mesa A. и кол. описват анестезия на пациентка с KLS с
диагноза липом на бедрото. След неуспешно приложена спинална анестезия, те прилагат обща анестезия. Аплицирани са
Мидазолам, Тиопентал, Сукцинилхолин и Галамин. Като инхалационен анестетик са използвани Изофлуран и азотен оксид.
След 90 минутна анестезия, болната е събудена в стаята за
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събуждане, но следанестезионният сън продължава 8 часа след
оперативната намеса, като пациентката съобщава за невъзможност да се движи в продължение на 10 часа след нея.
През 1995 г. същата пациентка претърпява двучасова операция по повод дискова херния с обща анестезия след преоксигениране със 100 % кислород и интравенозна индукция в
анестезията със 100 мг. Лидокаин, 200 мг. Пропофол и 50 мг.
Рокурониев бромид с последваща ендотрахеална интубация.
Анестезията е поддържана с интравенозна инфузия на Пропофол (100-150 μg/ kg-1/min-1), а вентилацията е поддържана със
смес 70% : 30 % азотен оксид: кислород. Мускулната релаксация е осъществена с фракционирано интравенозно приложение на Рокурониев бромид. В края на анестезията са приложени интравенозно Ондасетрон -4 мг. и 30 мг. Кеторолак, а
антагонизирането на нервно-мускулният блок е извършено с
3,0 мг. интравенозно приложен Неостигмин и 0,6 мг. Гликопиролат. Пациентката е събудена един час след приключване на
анестезията.
Hu и кол. препоръчват избягване на приложението на седативни медикаменти. Предлагат използването на краткодейстащи анестетици като Пропофол и Ремифентанил. Необходимо
е също да се обърне внимание на взаимодействието на анестетиците с приеманите от пациента стимулиращи медикаменти,
напр. Модафинил, Амфетамин и др. Мониторингът на биспектралният индекс е важен, за да се поддържа необходимата концентрация на Севофлуран на разумно ниво. (17)
По отношение на локо-регионалните анестезиологични
техники, съществуват различни случаи, при които се описват
от безпроблемно протекли локо-регионални анестезии до провокиране на епизод на KLS след прилагането на локален анестетичен медикамент.
Ferguson B. докладва за случай, в който KLS е бил провокиран след аплицирането на Xylocaine за зъбна екстракция. (11)
Изследователският екип на Khan A. и кол. описват случай
на 41-годишна жена със KLS подложена на абдоминална тотална хистеректомия, на която е извършена централна невроаксиална анестезия със комбинирана за спинална/ епидурална анестезия игла G 18 и прилагане на 0, 5 % хипербарен Бупивакаин
в доза 10 мг. След постигането на желаното ниво на сензорния
блок е осъществена оперативна намеса. Епидуралната инфузия
е започната след един час със скорост 10 мл./ч. 0,1 % Бупивакаин. Моторният блок регресира постепенно след три часа. Следоперативната болка е купирана с епидурална инфузия на 0,1
% Бупивакаин в продължение на 48 часа. След прекратяване
на епидуралната инфузия е започната терапия с Мелоксикам.
Този авторски колектив препоръчва да не се използват чисти или синтетични опиоидни медикаменти. (2)
Заключение: Нарколептичните разстройства и в частност
тези при хората със синдрома на Клайн-Левин са особена група пациенти, които изискват изключително прецизиране на
извършваната анестезия. Етиопатогенетичните механизми за
възникването на KLS все още не са напълно изяснени, което
прави лечението им и воденето на анестезия безпорно трудни.
Избягването на анксиолитици и високи дози опиоидни медикаменти, вероятно биха могли да намалят честотата на порвокираните епизоди на KLS.
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Резюме
Плевралният емпием представлява събиране на гнойна колекция в плевралната кухина. Най-често се среща при болни с
тежка пневмония, при които се наблюдава плеврална реакция.
Емпием може да се появи не само като усложнение на белодробна инфекция, но и след оперативна намеса в областта на
гръдния кош или гръдна травма. Постпулмонектомичният емпием (ППЕ)е усложнение, характерно за първите три месеца
след оперативната интервенция и се среща при около 16% от
оперираните пациенти, като при по-голямата част от случаите
има и бронхоплеврална фистула (БПФ).Въпреки новостите в
терапията на ППЕ, появили се през последните петдесет години, смъртността остава висока – 10-20% като при наличието на
БПФ може да скочи до 50%. Терапевтичните възможности се
простират от ендоскопско лечение, през серийни торакотомии
до дефинитивна или временна фенестрация. Подборът на техника зависи от това дали има БПФ, както и от общото състояние на пациента, което често пъти е тежко и придружаващите
заболявания.
Наличието на БПФ е предизвикателство за анестезиолога
по време на целия периоперативен период. Предпазването от
контаминация на единствения бял дроб и развитието на напрегнат пневмоторакс, осигуряването на адекватна вентилация
и антибиотично лечение са основни компоненти в цялостната
терапия на ППЕ.

Abstract
Pleural empyema is defined as a purulent effusion in the pleural
cavity. It is most common in patients with severe pneumonia
and pleural reaction. Pleural empyema can develop not only as
a complication of a pulmonary infection, but also after thoracic
surgery or chest trauma. Postpneumonectomy empyema is a
complication, typical for the first three months after surgery and
occurs in 16% of cases. In most of them it is associated with a
bronchopleural fistula (BPF). Despite the new techniques for PPE
management, developed in the last fifty years, mortality remains
high – 10-20% overall and up to 50% if BPF is present. Therapeutic
options range from endoscopic treatment and serial thoracotomies
to definitive open window thoracoplasy. The therapeutic approach
depends on whether the patent has BPF or not and on his general
condition, which is often extremely poor.
BPF is a challenge for the anesthesiologist during the whole
perioperative period. Prevention of contamination of the residual
lung and development of a tension pneumothorax, provision of
adequate ventilation and antibiotic treatment are key components
in the complex therapy of PPE.
Keywords:postpneumonectomy empyema, pleural empyema,
pneumonectomy, bronchopleural fistula

Ключови думи: постпулмонектомичен емпием, емпием,
пулмонектомия, бронхоплеврална фистула
Въведение
Плевралният емпием представлява натрупване на гнойна
колекция в плевралната кухина. Най-често се среща при болни
с тежка пневмония, при които се наблюдава плеврална реакция.[6] Емпием може да се появи не само като усложнение на
белодробна инфекция, но и след оперативна намеса в областта
на гръдния кош или гръдна травма. Постоперативният емпием
е втората по честота форма на плеврален емпием. Обикновено
се появява като усложнение в гръдната хирургия след операции на белия дроб (1-3% след лобектомия и 2-12% след пулмонектомия), хранопровода или медиастинума, но може да се
наблюдава и след интервенции в областта на корема и таза. [41]
Постпулмонектомичният емпием (ППЕ) е едно от най-тежките усложнения след пулмонектомия. В 75% от случаите емпиемът е усложнение, характерно за първите три месеца след
операцията, но може да се появи дори години след интервенцията.ППЕ може да бъде без или с наличие на фистула [36].
При около 80% от пациентите с постпулмонектомичен емпием
се открива бронхоплеврална фистула (БПФ). [43] Въпреки новостите в терапията на ППЕ, появили се през последните петдесет години, смъртността остава висока – 10-20% като при
наличието на БПФ може да се повиши до 50%. [41]
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Етиология
Локалните фактори, играещи роля за появата на ППЕ
включват: карциномна инвазия на резекционната линия, дълъг
бронхиален чукан, нарушено кръвоснабдяване на бронха, техниката на оформяне на чукана, наличието на емпием по време
на първата операция, разширена резекция и предоперативната
лъчетерапия. [12] По-голямата дължина, както и липсата на
подсилване на бронхиалния чукан повишават риска от БПФ.
[41]
Също така редица системни фактори, като нутритивен статус, диабет, сепсис, предоперативна химиотерапия и придружаващи белодробни заболявания, влияят върху протичането на
следоперативния период. [12]
Други фактори, асоциирани с ППЕ, са: следоперативна
апаратна вентилация, дясна пулмонектомия, довършваща пулмонектомия, серумния хемоглобин, времето до премахване на
дренажа, кръвопреливането, опита и техниката на хирурга.
[12,41] Предполага се, че ушиването на бронха с механичен
ушивател е по-добро в сравнение с мануален шев. [18] Постпулмонектомичната кухина може да се инфектира по невнимание, ако в момента на отварянето на бронха натекат секрети
от трахеобронхиалното дърво или като резултат от минимална
инсуфициенция на чукана в ранния следоперативен период.

ОБЗОРИ
[41]
Повечето посевки от емпиемната кухина остават стерилни
поради предоперативното стартиране на емпирична антибиотична терапия. Наблюдава се нарастване в дела на Грам-отрицателните инфекции, както и доказването на смесени инфекции с 2-3 бактериални щама от една посявка. [26]
Превенция
Изборът на сигурна техника за затваряне на бронхиалния
чукан е първата стъпка в превенцията на ППЕ. Въпреки очевидните предимства на механичните ушиватели (по-бързо затваряне на бронха и по-малка вероятност за контаминация на
оперативното поле), проучванията не са категорични, че тази
техника превъзхожда мануалния шев. [18,26,47,49,56]
Втората стъпка в превенцията на ППЕ е укрепването на
бронхиалния чукан. Експертите са единодушни, че подсилването му с добре васкуларизирани тъкани играе важна роля в
предотвратяването на усложнения, особено при пациенти, провеждали предоперативна химио- или лъчетерапия, както и при
десни пулмонектомии. [51]
Едно проучване от 2001 г. представя профилактично инсталиране на антибиотичен разтвор в постпулмоектомичната
кухина като ефективен метод за превенция на ППЕ. [33] Профилактичното приложение на парентерален антибиотик също е
препоръчително, защото има доказателства, че антибиотичните нива в плевралната течност след пулмонектомия са сравними с плазмените.[38]
Диагностика
Диагностицирането на ППЕ мже да бъде силно затруднено поради факта, че инфекцията понякога се проявява години
след оперативната интервенция. Първоначалните симптоми
често са минимални – лекостепенен фебрлитет, съчетан с левкоцитоза. При наличието на БПФ се наблюдава отхрачване на
серосангвинозни секрети. От клиничния преглед може да се
установи аускултаторен шум при изпълнение на маньовъра на
Валсалва.[2]
Образните методи са основни за диагностиката на ППЕ. На
първите рентгенографии след пулмонектомия трахеята е срединно разположена, наблюдава се лек застой в хилуса на единствения бял дроб, а постпулмонектомичната кухина съдържа
газ и малко количество течност. В повечето случаи половината
от постпулмонектомичната кухина се запълва с течност за 4-5
дни. [7] След първата седмица течното ниво постепенно се повишава до изпълване на цялата кухина. След това медиастинумът или остава срединно разположен, или се придърпва към
постпулмонектомичната кухина като резултат от прераздуване на единствени бял дроб. [20,57] Пълното облитериране на
плевралната кухина отнема седмици, дори месеци. [20]
Наличието на газ в постпулмонектомична кухина не винаги
означава усложнение, но спад в течното ниво е индикатор за
емпием с БПФ, дори да не се наблюдават други симптоми. [2]
Внезапно изместване на медиастинума към единствения
бял дроб в ранния следоперативен период е признак за ателектаза или патологично акумулиране на газ или течност в постпулмонектомичната кухина. Причина за такова явление могат
да бъдат БПФ, кървене или емпием. Такова изместване в късния постоперативен период винаги е знак за появата на усложнение. [7] Понякога липсата на изместване на медиастинума
към постпулмонектомичната кухина също може да бъде знак
за появата на ППЕ. [21]
На рентгенографията могат да се видят още контралатерален аспирационен пневмонит и empyema necessitatis (проникване на плевралната емпиемна колекция към и през гръдната
стена). [2]
Компютърната томография (КТ) е полезна в случаите на
ППЕ без наличие на БПФ, където няма спад в течното ниво. КТ
образът на ППЕ се характеризира с: 1) разширяване на пост-

пулмонектомичната кухина с мас ефект, 2) издуване или изправяне на иначе конкавната форма на медиастиналната граница
към постпулмонектомичната кухина, 3) Неравномерно задебеляване на резидуалната париетална плевра, 4) бронхоплеврална или езофагоплеврална фистула. [7] КТ може да бъде полезна
и за локализиране на емпиема в случаи на сепарация. [2]
При съмнение за ППЕ задължително се прави бронхоскопия, при която се търси наличието на БПФ и се взима материал
за микробиологично изследване. [2]
Материал за микробиологично изследване може да се получи и чрез торакоцентеза на постпулмонектомичната кухина.
Staphylococcus aureus и Pseudomonas aeruginosa са най-често
изолираните причинители. [13]
Други методи за диагностициране на БПФ включват: вентилационна сцинтиграфия, бронхография и трансторакално
инжектиране на метиленово синьо. [2]
Хирургично лечение
Хирургичното поведение при инфектирани кухини включва евакуация на гнойната колекция и дебридман на инфектираните тъкани в съчетание с облитерация, марсупализация или
отваряне на съответната кухина. [43]
Веднага след потвърждаване на ППЕ трябва да се направи
дренаж на плевралната кухина по спешност. [42]Поставянето
на торакален дрен е палиативна процедура с цел дезинтоксикация и предпазване от по-нататъшни усложнения. Ако пациентът е в много тежко общо състояние, неподходящо за провеждане на оперативна интервенция, може да се остави само с този
дренаж и ендоскопски да се инсталира лепило, с цел затворяне
на наличната БПФ. [9]
Процедурата на Clagett е най-стария метод за хирургична
обработка на ППЕ. [10] Тя се състои в два етапа: 1) Осъществяване на отворен плеврален дренаж чрез фенестрация с промивки на кухината и евентуална облитерация чрез ежедневна
смяна на превръзките през фенестрацията за 4-6 седмици. 2)
Последваща облитерация на плевралната кухина с антибиотичен разтвор и затваряне на гръдната стена.
Поради многото усложнения и дългият болничен престой Pairolero и сътр. представят модифицираната процедура
на Clagett, която включва укрепване на бронхиалния чукан и
транспозиция на добре васкуларизиран екстраторакален мускул в остатъчната кухина с цел намаляване на размера й преди
облитерацията с антибиотичен разтвор. [39]
Друга модификация на процедурата на Clagett, походяща
за ограничен контингент болни, се състои от едноетапна оперативна интервенция с дебридман, ресутура на бронхиалния
чукан и дефинитивно затваряне на торакотомията.[19]
Днес най-често се прилага ускореното лечение поWeder,
който се счита за подобрение на процедурата на Clagett.
[47,50,59]Той се състои в серия от оперативни интервенции,
при всяка от които се извършва торакотомия под обща анестезия с дебридман, запълване на плевралната кухина с марлени
компреси, напоени с йод-повидон, и провизорно затваряне на
гръдната стена. Процедурата се повтаря през 48 часа. Ако има
БПФ при първата операция тя се затваря и укрепва с мускулно
ламбо или оментум. След саниране на инфекцията плевралната
кухина се пломбира с антибиотичен разтвор и се затваря дефинитивно. Обикновено са необходими 3-5 процедури, за да
се постигне макроскопско изчистване на плевралната кухина.
През 2011 г. в България е предложена и видео-асистирана
модификация на метода на Weder. [1]При него предходната торакотомия не се отваря. Цикатриксът на мястото на предходния
торакален дренаж се ексцизира, след което се извършва унипортален торакоскопски дебридман с последващо запълване на
кухината с напоени с йод-повидон марлени компреси. Процедурата се повтаря през 48 часа до макроскопско изчистване на
плевралната кухина, след което се пломбира с антибиотичен
разтвор.
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АНЕСТЕЗИОЛОГИЯ И ИНТЕНЗИВНО ЛЕЧЕНИЕ
Ако след няколкократни процедури на Weder не се постигне изчистване на плевралната кухина, може да се вземе решение за временна или дефинитивна фенестрация.[24]
Предоперативна подготовка
В гръдната хирургия пациентите често имат множество
придружаващи заболявания, голямата част от които на дихателната и сърдечно-съдовата система. Повечето от тях са пушачи, което води до атеросклеротични промени в съдовете,
артериална хипертония, мозъчносъдова болест, периферна
съдова болест и други сърдечни заболявания. Тютюнопушенето води и до появата на хронична обструктивна белодробна
болест (ХОББ) и емфизем. Болните с наднормено тегло често
имат диабет и обструктивна сънна апнея. [29] Комбинацията
от множество придружаващи заболявания затруднява анестезиолога в подбора на анестезиологична техника и увеличава
възможността за появата на постоперативни белодробни усложнения. [3]
След пулмонектомия се наблюдават редица патофизиологични промени от страна на дихателната и сърдечно-съдовата
система:
1) Намалена белодробна функция, изразяваща се в спад
на форсирания витален капацитет, форсирания експираторен
обем за една секунда и дифузионния капацитет за СО[15,29],
2) Ограничен кардиореспираторен резерв при натоварване
с намалена максимална кислородна консумация[30,37],
3) Хиперинфлация на единствения бял дроб без признаци
на емфизем в истинския смисъл на думата, водеща до подобрение на очакваната следоперативна дихателна функция. Вероятен механизъм за появата на това парадоксално явление е
повишената радиална тракция на малките дихателни пътища,
което води до намален резистънс на въздушния поток. [15]
4) Влошена дихателна механика в случаите на прекъсване на n. phrenicus. Въпреки че в едната гръдна половина няма
подлежащ бял дроб, парализата на едната хемидиафрагма води
до цялостно влошена дихателна механика. Диафрагмата е един
цялостен мускул и двете и половини допринасят за генерирането на отрицателно налягане в гръдния кош и ако едната половина има парадоксално движение, функцията на целия мускул
става по-неефективна. [15]
5) Сигнификантно повишаване на кръвотока през единствения бял дроб с повишаване на пулмоналното налягане с
или без развитието на пулмонална хипертония и десностранна
сърдечна недостатъчност. [17,25,55]
Болните с ППЕ трябва да бъдат подложени на спешна оперативна интервенция, но често са в тежко общо състояние с
частична декомпенсация на някое от придружаващите си заболявания и прояви на интоксикационен синдром. Много от тях
са приемали храна или вода в последните няколко часа. Затова
не винаги веднага след диагнозата може да се пристъпи към
оперативна интервенция, а вместо това се предприема поставяне на торакален дрен с цел евакуация на гнойната колекция,
дезинтоксикация и предпазване на единствения бял дроб от
контаминация. [22,42]
До евакуиране на гнойната колекция болният трябва да
лежи със засегнатата страна в зависимо положение (отдолу), за
да се предотврати заливане на единствения бял дроб със съдържимото на постпулмонектомичната кухина.[42]
Анестезия
Успешният анестезиологичен подход при пациенти, на които предстои операция на Weder има следните елементи: [53]
1) Правилно манипулиране на торакалния дрен: Ролята на
торакалния дрен по време на вентилация с положително налягане е да предотврати появата на напрегнат пневмоторакс.
Затова е важно да се убедите преди увода в обща анестезия, че
дренът не се е дислоцирал извън плевралната кухина и работи.
Понякога дренът може да се запуши от фибринозен материал.
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Ако дренът се окаже непроходим, той трябва се подмени преди
увода. До момента на увода дренът трябва да бъде оставен на
активна аспирация, за да може да се осигури възможно найпразна плеврална кухина. След увода, но преди започването на
обдишване с положително налягане, дренът трябва да се откачи от аспирацията и да остане отворен. Това предотвратява
развитието на напрегнат пневмоторакс и намалява загубите на
вентилация от фистулата. При обдишване с различни налягания по количеството на въздушните загуби от торакалния дрен
може да се предположи размерът на фистулата. Колкото по-голяма е тя, толкова по-наложителна е изолацията на бронхиалния чукан с двойнопросветна тръба.
2) Позициониране на пациента преди увода в обща анестезия: Въпреки че торакалният дрен може да е бил поставен
няколко дни преди операцията, плевралната кухина може да не
е абсолютно празна. Затова операционната маса трябва да бъде
в положение Fowler и леко завъртяна настрани, така че засегнатата страна да бъде в зависимо положение.
3) Изолация на единствения бял дроб: Някои ранни съобщения описват възможността за извършване на процедурата на
Weder е еднопросветна ендотрахеална тръба, но в такъв случай
въздушните загуби биха затруднили вантилацията на единствения бял дроб, а възможността за неговата контаминация персистира по време на цялата операция. [27]
Съвременният подход при операции за затваряне на БПФ
е болният да бъде интубиран с двойнопросветна тръба с ендобронхиалния лумен от страната на единствения бял дроб, т. е.
при лява пулмонектомия се използва дясна двойнопросветна
тръба и обратното. Тръбата трябва да бъде достатъчно голяма,
за да има минимална вероятност за разместване при хирургично манипулиране на бронхиалния чукан.[4,44,53]Поставянето
на двойнопросветна тръба може да бъде технически трудно,
тъй като анатомията след предхождаща белодробна резекция е
променена. Затова рискът от разместване по време на операцията е повишен. [58]
За изолация на единствения бял дроб може да се използват
и бронхиални блокери, [29] но тяхното поставяне проксимално
от фистулата повишава риска от перфорация на бронхиалния
чукан в случай на миграция в дистална посока. [58]
Вентилацията по време на анестезия при пациенти с пулмонектомия може да бъде затруднена. Основният проблем е
поддържането на адекватна оксигенация по време на оперативната интервенция. За тази цел се използват стандартните методи, утвърдени при всички останали операции с необходимост
от еднобелодробна вентилация. [29]
Честа практика е по време на еднобелодробна вентилация
да се търсят същите параметри като при двубелодробната. Това
води до увеличаване на функционалния остатъчен капацитет
на дишащия дроб, което може да доведе до баротравма. Също
така се наблюдава повишена резистентност на белодробните
съдове поради притискане от алвеолите, което може да допринесе за образуването на белодробен оток. Затова параметрите
на вентилация трябва да бъдат променени. [46]
Ако процедурата се извършва видео-асистирано обща
анестезия е препоръчителна само при първата операция, защото има по-голяма вероятност за обширна и продължителна
интервенция. Последващите операции за смяна на марлените
компреси могат да бъдат извършени с висока торакална епидурална аналгезия при запазено спонтанно дишане. [1,58]През
2016 г. са публикувани три случая на високо рискови за обща
анестезия пациенти, при които дори първата операция е била
извършена бъде извършена с епидурална аналгезия.[32]
Следоперативно поведение
Антибиотична терапия
Всички болни, при което е установен емпием, трябва да
получават антибиотична терапия, най-добре съобразена с изолиран микробиологичен причинител от плевралната течност

ОБЗОРИ
или хемокултура.[11]
Бета-лактамите са първо средство на избор при инфекции
със S.pneumoniae. [5,35]Аминопеницилините, пеницилините с
бета-лактамазни инхибитори и цефалоспорините имат добра
пенетрация в плевралната кухина. [23,34] От своя страна аминогликозидите нямат добра пенетрация в плевралната кухина и
могат да инактивирани в случаите на кисело рН на плевралната
течност.[52]
При липса на резултати от микробиологична посявка трябва да се избере комбинация от широкоспектърни антибиотици,
които да покриват вероятната микробна флора според това дали
инфекцията е придобита в обществото или е вътреболнична.
Ако инфекцията е придобита в обществото, вероятни причинители са S. pneumoniae, H. influenzae, S. aureus и различни
анаероби. Аминопеницилините и пеницилините с бета-лактамазен инхибитор заедно с метронидазол са добра първоначална комбинация, покриваща споменатите бактерии. [11] Ако болният има алергия към пеницилин, той може да бъде заменен с
клиндамицин (самостоятелно) или комбинация с ципрофлоксацин или цефалоспорин.[45] Карбапенемите, цефалоспорините
от трета генерация и антипсевдомонасните пеницилини, като
пиперацилина, също имат добра анти-анаеробна активност.
[16]
Ако инфекцията е вътреболнична, трябва да се имат предвид както Грам-положителни, така и Грам-отрицателни микроорганизми, а също така и анаероби. През последните години се
наблюдава повишаване честотата на инфекциите с MRSA.[28]
Затова емпиричната антибиотична комбинация при суспектна
вътреболнична инфекция трябва да включва покритие за тези
резистинтни щамове стафилококи.[31]
Антибиотичното лечение обикновено продължава поне три
седмици и трябва да бъде съобразено с клиничния, биохимичния (CRP, левкоцитоза) отговор, както и с динамиката в образните изследвания. [11]
Прием на храна между оперативните интервенции
В повечето случаи лечението на ППЕ е свързано с многократни хирургични намеси под обща анестезия през кратък
интервал от време. Това изисква спазване на правилата за
предоперативно гладуване преди всяка оперативна интервенция. Според гайдлайните на Американското дружество по
анестезиология от 2017 г. бистри течности (с изключение на
алкохол) могат да се приемат до два часа преди операцията,
мляко или лека храна – до шест часа преди операцията, тежка
храна, включваща мазни и пържени продукти – до осем часа
преди операцията. [61] Понякога за личен комфорт и успокоение пациентите отказват да се хранят и да приемат течности
10 и повече часа преди обща анестезия, водени от страх и разпространени в обществото стари убеждения. Поради това е
възможно болните да бъдат поставяни на операционната маса
дехидратирани и с различни електролитни нарушения. По тази
причина между оперативните интервенции трябва да се назначават достатъчно инфузионни разтвори, особено нощта преди
поредната предстояща интервенция, за да се избегнат неблагоприятните ефекти от дехидратацията по време на увода в обща
анестезия.
Постпулмонектомичен белодробен оток
При всички пациенти с пулмонектомия е възможно развитието на постпулмонектомичен белодробен оток (ППБО).
ППБО е бързо развиващо се усложнение с разнообразни и атипични симптоми като диспнея, хипоксемия и поява на инфилтрати на фасовата рентгенография. ППБО може да имитира аспирационна пневмония, сърдечна недостатъчност, белодробен
тромбемболизъм, БПФ, ARDS, белодробен оток, свързан с масивна хемотрансфузия, шок, сепсис. Смъртността при ППБО е
от 80 до 100%. Роля в патогенезата на това животозастрашаващо състояние играят: повишеното пулмонално капилярно фил-

трационно налагане, хиперинфлацията на белия дроб, микроаспирациите в следоперативния период, нарушената функция
на ендотела, повишения съдов пермеабилитет и десностранната сърдечна дисфункция. [7]
Въпреки че ППБО е усложнения, характерно за ранния период след пулмонектомията, периоперативното поведение на
анестезиолога трябва да бъде съобразено с ремоделирането на
сърдечно-съдовата система в отговор на пулмонектомията.
Съществуват както потвърждаващи[40,60], така и отхвърлящи[14,54] ролята на либералната инфузионна терапия за развитието на ППБО проучвания. Общият обем на инфузиите през
първите 24 часа след пулмонектомия не бива да надвишава 20
mL/kg като е препоръчително да се използват кристалоиди. В
случаи на хипотензия или намаляване на диурезата инотропите
са средство на първи избор. [46] Оптимизирането на инфузионната терапия в условията на съвременното интензивно лечение
трябва да бъде съобразена с новите методи за хемодинамичен
мониторинг – вариация на пулсовото налягане, вариация на
ударния обем на сърцето, езофагеален доплер и измерване на
екстраваскуларна белодробна вода. [8]
Апаратна вентилация
За максимална протекция на бронхиалния чукан е препоръчително след всяка от оперативните интервенции пациентът
да бъде екстубиран на операционната маса. [53] Ако все пак
се налага приложението на апаратна вентилация в интензивното отделение, то тя трябва да бъде съобразена с правилата
за вентилация при наличие на бронхоплеврална фистула, защото дехисценцията на новозашития чукан може да доведе до
напрегнат пневмоторакс (при липса на торакален дрен след
операцията) или голяма загуба на въздух през новоотворената
фистула.
Ако следоперативната вентилация се осъществява с еднопросветна тръба, то инсуфлационната налягане трябва да бъде
възможно най-ниско, за да не се наруши интегритета на чукана.
[53] Приложението на високочестотна джет вентилация също е
алтернатива, особено ако вече има дехисценция на чукана. В
такива случаи, ако няма на разположение високочестотна джет
вентилация, може да се използва двойнопросветна тръба или
бронхиален блокер за изолиране на фистулата и подобряване
на вентилацията. [48]
Трахеалната аспирация трябва да се извършва по строго
асептичен начин, за да се предотврати допълнителна инфекция. [53]
Заключение
ППЕ е се среща при около 16% от оперираните пациенти
като при по-голямата част от случаите има и БПФ. Заболеваемостта и смъртността след провеждането на оперативна интервенция за БПФ е все още висока. Терапевтичните възможности
се простират от ендоскопско лечение, през серийни торакотомии до временна или дефинитивна фенестрация. Подборът на
техника зависи от това дали има БПФ, както и от общото състояние на пациента, което често пъти е особено тежко.
БПФ е предизвикателство за анестезиолога по време на целия периоперативен период. Предпазването от контаминация
на единствения бял дроб и напрегнат пневмоторакс, осигуряването на адекватна вентилация и антибиотично лечение са основни компоненти в цялостната терапия на ППЕ.
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БРОНХОСКОПСКО ЛЕЧЕНИЕ НА БЕНИГНЕНА ТРАХЕАЛНА СТЕНОЗА СЛЕД
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BRONCHOSCOPY TREATMENT OF BENIGN TRACHEAL STENOSIS AFTER
INTUBATION AND TRACHEOSTOMY IN PATIENT AFTER VIRAL ENCEPHALITISCLINICAL CASE
Marinova R.**, Encheva M.⁕, Petrov N.**, Odiseeva Ev.**, Cheshmedjieva A.***,
Department of Anesthesiology and Critical Care, Military Medical Academy, Sofia, ⁕ Department of Pulmonary Diseases, Military
Medical Academy, Sofia, *** Department of Oral Surgery, Military Medical Academy, Sofia
Резюме:
Бенигнената трахеална стеноза след интубация или трахеостомия се среща при 15 до 25% от пациентите, а при около
5-10% от тях се развива клинично значима стеноза. Рисковите
фактори и предиспозиции са описани в голям брой проучвания. Високостепенната трахеална стеноза е с клинични прояви
на инспираторна диспнея, стридор и възможно развитие на дихателна недостатъчност и изисква незабавно лечение. Интервенционалните бронхоскопски методи са стандарт в диагностиката и лечението на трахеалната стеноза.
Представен е клиничен случай на пациент след вирусен енцефалит, хоспитализиран по спешност в коматозно състояние.
След продължителна ендотрахеална интубация и трахеотомия
е оформена стеноза на трахеята, оценена като високостепенна.
Вследствие на интервенционално бронхоскопско лечение трахеалният лумен е възстановен.
Ключови думи: постинтубационна трахеална стеноза,
посттрахеостомна стеноза, интервенционална бронхоскопия.

Abstract:
Benign tracheal stenosis after tracheal intubation and
tracheostomy has frequency between 15 to 25% among patients,
tracheal stenosis with clinical significance develops in 5-10% of the
patients. The risk factors and predisposing conditions are described
in many researches. Severe tracheal stenosis shows as inspiratory
dyspnea, stridor and eventually respiratory insufficiency requiring
immediately treatment. Interventional bronchoscopy is a gold
standard in stenosis diagnostics and treatment.
Clinical case of a patient after viral encephalitis is described.
The patient is hospitalized in emergency department in comma.
He had severe tracheal stenosis after long endotracheal intubation
and tracheostomy. After interventional bronchoscopy treatment the
tracheal lumen is recovered.
Key words: post intubation tracheal stenosis, post tracheostomy
tracheal stenosis, interventional bronchoscopy.

Въведение:
Постинтубационната трахеална стеноза е описана за първи
път през 1880г. от MacEwen след продължителна ендотрахеална интубация при четири пациенти с обструкция на горните
дихателни пътища (2). От тогава постинтубационната (ПИ) и
посттрахеостомната (ПТС) стеноза остават редки, но сериозни
усложнения, като степента на стенозата може да е различна.
Според широкомащабни проучвания (3-4), честотата на ПИ и
ПТС трахеостомна стеноза варира от 10 до 22% при интубирани пациенти. Само 1-2% от пациентите имат симптоматика или
са с тежка стеноза (5, 6). Тежката ПИ и ПТС стеноза се описва с
честота 4.9 случая на милион годишно в общата популация (7).
Ендотрахеалната интубация, независимо от продължителността може да доведе до стеноза на различни нива в трахеята
(11). Стеноза може да се развие от мястото на върха на ендотрахеалната тръба до глотичното и субглотичното пространство.
Най-честите стенотични места са контакта на балона на ендотрахеалната тръба с трахеалната стена и отвора на трахеостомата след трахеостомия.
Трахеалната стеноза се появява на нивото на балона на интубационната тръба при 1/3 от описаните ПИ стенози (8) и има

вид на фибринова мрежа. Като основна причина се счита загубата на регионален кръвоток поради натиска от балона върху
трахеалната стена (13). Подобно исхемично увреждане започва
през първите часове след интубация и възстановяването на увредения участък с фибринова мрежа става след 3-6 седмици
(9). Използването на интубационни тръби с маншети с голям
обем и ниско налягане значимо редуцират честотата на засягане на трахеята.(10).
Етиологията на ПТС стеноза е свързана с неправилно зарастване на раната и ексцесивна формация на гранулационна
тъкан около мястото на стомата, към което обичайно се добавя
малация на хрущялните пръстени и развитие на съединителна
тъкан в мястото на травмата от трахеотомията (8, 11). Увреждане на трахеалния хрущял може да настъпи и от механична
уреда на мястото на стомата при поставяне на приспособления
към респиратора с неправилно разпределена тежест (некрози
механичен натиск). При отворените трахеостомии наличието
на възпаление около стомата е причина за 42% от ПТС стенози
(12).
В литературата се посочват много фактори предразполагащи към трахеална стеноза: висока трахеостомия, продъл-
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жителна интубация, травматична интубация, предшестващи
интубации или трахеостомии, високи дози стероиди или кортикостероиди, напреднала възраст, женски пол и естрогени,
тежка дихателна недостатъчност, тежка рефлуксна болест, автоимунни заболявания (грануломатоза на Wegener, саркоидоза
и др.), пациенти със sleep apnea, пациенти след лъчетерапия в
областта на шията.
Терапевтичното поведение при бенигнената ПТ и ПТС стеноза се определя от множество фактори, най-важни от които
са вида на стенозата (проста или сложна), общото състояние и
придружаващите болести на пациента, съгласието на пациента, възможностите на клиничния център и опита на лекуващия
екип (1).
Хирургичната резекция „край в край“ е общоприет стандарт при пациенти без противопоказания за оперативно лечение. При част от пациентите, обаче, хирургичното лечение не
е възможно по различни причини (1). В тези случаи интервенционалните бронхоскопски техники остават средство на избор
за възстановяване на трахеалния лумен.
Диагностиката и лечението на бенигнената трахеална стеноза следват определени алгоритми. Основни диагностични
тестове са компютърната томография с реконструкция на трахеята, функционално изследване на дишането и флексибилната бронхоскопия. Тези процедури позволяват оценяване на
стенозата и определяне не нейната тежест, от които зависи и
избора на терапевтичен подход. За терапевтичното поведение
определяща роля има мултидисциплинарното обсъждане с
пулмолог-бронхолог, образен диагностик, оториноларинголог,
гръден хирург, анестезиолог.
Терапевтичният подход при бенигнената трахеална стеноза зависи основно от вида (проста или сложна) и тежестта й
(1). Хирургичната резекция е „златен стандарт“ при пациенти
без противопоказания. В недалечното минало хирургичната
резекция е извършвана при стеноза, ангажираща 2-3 хрущялни пръстена. В последствие, навлизането на трахеални ало и
автоимпланти позволява разширяване на хирургичните възможности. Хирургичното лечение, обаче, често е ограничено
освен от гореизброените фактори и от квалификацията и опита
на екипите.
Интервенционалната пулмология предоставя модерни лечебни подходи, станали стандарт в съвременните специализирани клинични центрове. Първоначалната оценка на дължината и диаметъра на стенозата, както и засягането на трахеалната
стена се извършва с флексибилна бронхоскопия, но трябва да
се има предвид, че при високостепенни стенози диаметърът на
трахеята е силно стеснен (до 2 мм), което не позволява преминаване на инструмента. В тези случаи от особено значение е
реконструираният образ от КТ, а при възможност и виртуалната бронхоскопия. Ригидната бронхоскопия се използва като
метод за механична дилатация, за крио- или лазарна резекция
и за поставяне на ендотрахеален стент при необходимост. За
стенози с дължина под 1 см, които обичайно не въвличат трахеалната стена, се избират лазерна резекция и дилатация без
стентиране. Последното се налага при рецидивираща стеноза
или в случаи на сложна стеноза – дължина над 15 мм и ангажиране на трахеалната стена с малация на хрущялните пръстени.
Силиконовите стентове са средство на избор при бенигнена
трахеална стеноза (за разлика от металните и комбинираните)
заради възможността да осигурят възстановяване на диаметъра и „протезиране“ на трахеята с последващо ремоделиране.
Размерът на силиконовия стент се избира в момента на бронхоскопията в зависимост от дължината на засегнатия участък
и от диаметъра на възможната дилатация. Силиконовият стент
изисква поддръжка с неколкократни инхалации на физиологичен разтвор, което не позволява задръжка на секрети в лумена и по повърхността на стента. Най-честите усложнения са:
1) миграция на стента (през гласните връзки при субглотични
стенози и към главните бронхи при дистални стенози), която
най-често е резултат на неправилно избран размер на стента;
2) задръжка на секрети в лумена на стента, което може да се
превърне в животозастрашяващо състояние; 3) инфектиране на
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задържаните секрети и бактериална колонизация на стента и
дихателните пътища. Пациентите с ментални нарушения и с
намален физически капацитет (невъзможност за активни движения) са относително противопоказани за сетнтиране поради
по-висок риск от усложнения. Обичайният престой на стента
е 18 месеца, период който се счита за достатъчен за постигане
на трайна трахеална дилатация. В случай на рецидив, стентирането се повтаря. В редки случаи стентирането продължава
с години, но е задължителна подмяната на стента през 18-24
месеца поради промяна в структурата на силикона.
Клиничен случай:
Пациент на 38г., хоспитализиран в КАРИЛ на ВМА-София
по повод трахеална стеноза след интубация и трахеотомия с
поставена канюла.
През м.март 2020г е хоспитализиран по спешност в коматозно състояние в интензивно отделение на друга болница.
Установен е Herpes simplex вирусен енцефалит. Поставен на
изкуствена белодробна вентилация и е извършена ранна (преди
7-ми ден) трахеостомия с перкутанна техника. След проведеното лечение в рамките на един месец е деканюлиран, затворен трахеостомен отвор, преведен в неврологично отделение и
впоследствие дехоспитализиран в подобрено общо състояние,
без белези на дихателна недостатъчност и без неврологичен
дефицит.
Един месец след изписване пациентът постъпва в спешно отделение на същата болница с картина на инспираторна
дихателна недостатъчност. При директна фиброларингоскопия
се установява нарушена подвижност на лява гласна връзка, наличие на гранулации в субглотиса по предна трахеална стена
със силно стеснен лумен на трахеята. Поради невъзможност
за интубация е извършена спешна трахеостомия. Впоследствие
пациентът с преведен в КАРИЛ на ВМА-София за провеждане на интервенционално бронхоскоско лечение на трахеалната
стеноза.
При приемане в КАРИЛ на ВМА пациентът е на спонтанно дишане през трахеостомната канюла, наличие на кашличен
и гълтателен рефлекс, контактен, на моменти объркан и психомоторно възбуден.
Направен КАТ на бели дробове, който е представен на фигура 1 и визуализира стенозата над трахеята над трахеостомата:

Фигура 1. Компютърна томография - стеноза
на трахеята над трахеостомата

КЛИНИЧЕН СЛУЧАЙ
Извършена е дилатация на стенозата чрез лазер-резекция
на съединителната тъкан и последваща ригидна дилатация. Допълнителна лазерна коагулация на гранулации в областта на
трахеостомата. Постигната е дилатация на стенозата до 12мм.
Предвид увредената базална стена на трахеята и с цел дилатация на стенозата пациентът е интубиран с армирана тръба
номер 9, фиксирана над карина.
От бронхоалвеоларен лаваж е установен Acinetobacter
Baumannii. Започнато антибиотично лечение според антибиограмата.
Пациентът остава в КАРИЛ, първоначално на ИБВ през
интубационната тръба, седиран за адаптиране към вентилацията. Провеждано лечение с антибиотици, кортикостероид (0.5
мг/кг), кръвоспиращи, блокери на протонната помпа, ниска
доза катехоламини.
Три дни след интубацията с армирана тръба е спряна
седацията, постепенно отвиквание от апаратната вентилация,
пациентът е с добра механика на дишане, задоволителни показатели от кръвно-газовия анализ. Екстубиран и поставен на
спонтанно дишане с добра поносимост.
От проведената на следващия ден контролна бронхоскопия
:
Установена стеноза с неправилна форма на 25мм под гласни връзки, среден диаметър 10-12мм, гранулационна тъкан, с
възпалена лигавица, достигаща трахеостомата, обща дължина
на стенозата около 1см. По базална стена в долна трета на трахея персистира лигавична лезия, без съществена динамика в
сравнение с предходната.
Пациентът остава на спонтанно дишане, контактен,
без дихателна недостатъчност и реанимационни проблеми.
Преведен е в Клиника по белодробни болести на ВМА за консервативно лечение и нова бронхоскопска оценка. Дехоспитализиран 5 дни след последната бронхоскопия и насочен към
Клиника по неврология за ЯМР и ЕЕГ. Установени са увреда в темпоралните отдели с явна проява на психо-соматичен
синдром. Пациентът е в добро общо състояние, без данни за
дихателна недостатъчност. Три дни след дехоспитализацията
постъпва отново с клинична картина на затруднено дишане,
трудно отделящи се секрети и инспираторен задух. Бронхоскопията установява образуване н псевдомембрани в областта
на трахеалната стеноза, които са премахнати с ригиден бронхоскоп и луменът на трахеята е възстановен.
На фигура 3 е представена бронхоскопската находка на
псевдомембраните в лумена и последвалата ригидна дилатация:

На следващия ден е проведена ФБС (фибробронхоскопия):
На два сантиметра под гласни връзки е видяна концентрична стеноза с диаметър около 2.5мм над трахеалната канюла.
Дистално под канюлата има фибринов налеп по мембранозна
стена, достигащ трахеалната карина, следствие на ятрогенна
травма при предходна интубация.
На фигура 2 е представена първоначалната брохоскопска
картина и извършената дилатация:

фигура 3. Бронхоскопия: псевдомембрани в лумена
на стенотичния участък.
Резекция и дилатация с ригиден бронхоскоп.
фигура 2. Бронхоскопия: високостепенна стеноза
над трахеостомата.
Дилатация с диоден лазер и с ригиден бронхископ

Персистира малация на хрущалните пръстени в областта
на трахеостомата, което не води до клинично значима стеноза. Направено е мултидисциплинално обсъждане с пулмологбронхолог, оториноларинголог, гръден хирург и анестезиологреаниматор, на което е взето решение при наличие на рецидив

на стенозата да се извърши трахеотомия с поставяне на трахеостомна канюла. Стентирането не е показано поради 2 групи
фактори: 1) от страна на стенозата – къса стеноза, разположена
близо до гласни връзки, което крие голям риск от миграция; 2)
от страна на пациента – нарушен ментален статус с неадекватни реакции, което предполага лоша поддръжка на стента с риск
от задръжка на секрети, инфекции и обструкция на стента. Пациентът е дехоспитализиран, към настоящия момент без нови
признаци на рецидив на стенозата.
Дискусия:
Според литературни данни типичният профил на пациент,
развил ПИ или ПТС стеноза на трахея включва: затлъстяване,
придружаващи заболявания, като: артериална хипертония, захарен диабет (15) .
Някои автори (16) посочват женския пол, като рисков фактор за развитие на трахеална стеноза. Счита се, че естрогените
повишават новото на трансформиращия растежен фактор β1,
който води до продуциране на екстрацелуларен матрикс и отлагане на тип I и II колаген, съответно формиране на фиброза.
В описания клиничен случай липсват горепосочените рискови фактори.
Има литературни данни, които представят клинични случаи със стенотични трахеални лезии едва след няколкодневна
интубация. В проучване с експериментални животински модели, рискът от трахеална стеноза не нараства значимо при интубация над 4 дни. Според други автори (17, 18) пациентите
могат да са с клинични признаци веднага след изваждане на
интубационната тръба или в първите няколко месеца. Честотата на трахеалната стеноза може да не е свързана с реинтубации,
вида (оро- или назотрахеална) и спешността на процедурата (
19)
В съвременните условия на механична инвазивна вентилация тежката трахеална стеноза е много рядко усложнение (5, 6).
Това е свързано с въвеждането на интубациони тръби с маншет
с голям обем и ниско налягане, внимателното извършване на
трахеостомия, избягване на голям отвор на стомата, избягване
на свързване на утежняващи приспособления към трахеостомата и прецизните грижи за трахеостомата (5, 10). В проучване
на Norwood et al.(20), пациенти след перкутанна трахеостомия
са проследени за период от 30 месеца чрез КАТ изследване.
Установена е честота от 2% на тежка трахеална стеноза и лека
до умерена стеноза при 29.3% от пациентите.
Тютюнопушенето е описано като рисков фактор от някои
автори (21), но се отрича от други(12).
Терапията с кортикостероиди, поради ефекта спрямо зараствана на раните се счита рискова за развитие на трахеална
стеноза, но трърдението не е диказано в широкомащабни проучвания(3).
Наличието на рефлуксна болест е описано като етиологичен фактор на поява на идиопатична субглотична стеноза (22).
В повечето проучвания (23) продължителният болничен
престой и късната трахеотомия (след 7ми-10ти ден) са високорискови за трахеална стеноза.
Лечението при пациентите с ПИ или ПТС стеноза варира
в зависимост от мястото на уреждане, тежестта на стенозата,
етиологията (ПИ или ПТС), типа стенотична лезия, общата
състояние на пациента, придружаващите заболявания и състояния, съгласието на пациента.
В описания клиничен случай са приложени общоприети
бронхоскопски методи за лечение на бенигнената трахеална
стеноза. Стентирането на този етап не е извършено поради
относителни противопоказания от страна на стенозата и от
страна на пациента. Късата и разположена в близост до гласни
връзки стеноза крие риск от миграция, а нарушеният ментален
статус на пациента повишава риска от задръжка на секрети в
лумена на стента с предпоставка за инфектиране и обструкция
до пълно запушване на лумена на протезата.
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АНЕСТЕЗИОЛОГИЯ И ИНТЕНЗИВНО ЛЕЧЕНИЕ
Заключение:
ПИ и ПТС трахеална стеноза са рядко, но тежко усложнение след ИБВ. Рисковите и предразполагащи фактори все още
са обект на дискусия.
Интервенционалната бронхоскопия предлага терапевтични методи като първи избор, който е с бърз клиничен ефект и
дълготрайни ползи.
За клинично значима се определя стеноза, която води
до намаляване на трахеалния лумен с над 50%. Повечето пациенти с умерена и тежка трахеална стеноза са асимптомни в
покой, но стенозата придобива клинична значимост при наличие на катар на горни дихателни пътища, белодробен инфекциозен процес или тежко физическо усилие. Последвала нужда
от трахеална интубация е високорискова. Може да се стигне
до животозастрашаващи състояния. Ето защо превенцията и
съзнателното търсене на ПИ или ПТС стеноза е от ключово
значение за благоприятен изход при пациентите.
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КЛИНИЧЕН СЛУЧАЙ
TORSADE DE POINTES ПРИ ПРЕЛИВАНЕ НА ЕРИТРОЦИТНА СУСПЕНЗИЯ
1

Лерзан Доган1, Ашок Паудел2, Оркхан Маммадов1
Обща реанимация, Болница „Аджъбадем Алтунизаде”, Истанбул, Турция
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Pезюме:
Torsade De Pointes (TDP), наричана още полиморфна камерна
тахикардия има a характерни морфологични особености.
Предишни клиничен случаи са показали, че TDP следва след
придобити удължен QT интервал, вторичен за електролитни
нарушения, медикаменти или трансфузии. Тези ситуации
са често срещани в клиничната практика и усложненията
трябва да са добре познати от лекарите. Представяме случай
на TDP при преливане на еритроцитна суспензия (ЕС) поради
хипокалциемия вследствие на хелатиране от цитрата, наличен в
кръвните продукти и калциевите йони. Електролитни аномалии
бяха открити при изследванията. Този случай може да бъде
индикативен за значението на внимателното мониториране
на сърдечния ритъм при пациенти, които получават масивно
кръвопреливане, за своевременно откриване и лечение на
възможни камерни аритмии.
Bъведение:
Torsade de Pointes, също наричана полиморфна камерна тахикардия има характерни морфологични признаци, и възниква при пациенти с удължен QT интервал и може да премине
в камерно мъждене (КМ). Медикаменти, които удължават QT
интервала и електролитен дисбаланс са двете основни причини
за удължаване на QT интервала и TDP при възрастни. (1)
Електролитният дисбаланс, причиняващ удължен QT интервал
и TDP може да окачестви като хипомагнезиемия, хипокалиемия
и хипокалциемия. (2) Има известен брой докладвани случаи на
TDP при преливане на еритроцитна суспензия и други кръвни
продукти, като се предлагат различни хипотези за механизъм
на възникване и дисбаланс на различни електролити.
Цeл:
Представяме случай на TDP при преливане на ЕС поради
хипокалциемия вследствие на хелатиране от цитрата, наличен
в кръвните продукти и калциевите йони.
Клиничен случай – представяне:
Пациентка на 37 години с анамнеза за желязодефицитна
анемия, алергичен ринит и карцином на панкреаса, е оперирана
по Уипъл и преведена постоперативно в реанимация. По време
на операцията са ѝ прелети без проблем 2 единици еритроцитна
маса. В ранния постоперативен период тя е в съзнание,
кооперативна, ориентирана, с нормална сатурация. Малко
след превеждането ѝ в реанимация тя става хипотензивна,
артериалният кръвно-газов анализ показва стойност на
хемоглобина 6,6 гр/дл (при референтни стойности на Hb 12
– 15,5 гр/дл). Предприе се подмяна на ЕС, като малко след
това пациентката получи тахикардия, първоначално синусова
тахикардия, а след това полиморфна камерна тахикардия
(Torsade de Pointes). Кръвопреливането беше преустановено,
електролитите бяха проверени и се приложиха интравенозно 2 грама магнезиев сулфат, 45,5 мг фенирамин малеат + 8
мг дексаметазон. Направиха се кардиологичен преглед, ЕКГ,
ЕхоКГ, които според преценката на кардиолога бяха в нормални граници. Отново се направи директна проба за съвместимост с кръв от пациента и от сака с ЕР маса и не се установи несъответствие. От електролитните показатели калият
и магнезият бяха в норма, но калцият беше под нормалните
стойности, ЕКГ се отличаваше с удължен QT интервал (= 550
милисекунди). Калциевите стойности на пациентката бяха
ниски. Постепенно електролитните показатели и QT интервала
се върнаха в нормални граници, предотврати се повторна
поява на камерна аритмия. На третия ден в реанимация общото

състояние на пациентката беше добро, виталните параметри се
стабилизираха и тя беше изписана от реанимация с хемоглобин
8,4 гр/дл. Пациентката беше изписана от болницата на 23-тия
следоперативен ден.
Обсъждане:
Докладвани са отделни случаи на камерна аритмия при
преливане на кръв и кръвни продукти и се предлагат различни
обяснения за причините. Една от тях е хипомагнезиемията
при кръвопреливане със свързана тахикардия с удължени
QRS интервали, камерно мъждене и сърдечен арест. (3,4)
При масивно кръвопреливане, цитратът в кръвните продукти
се свързва с магнезия и води до хелатиране, в резултат на
което намалява количеството магнезиеви йони в кръвта. (5)
Втора възможна причина е хиперкалиемията, и въпреки че са
докладвани камерни тахикардии (камерна тахикардия/камерно
мъждене) вследствие на хиперкалиемия, не се съобщава за Torsade de Pointes. Освен това, все още не е обяснен механизмът, по
който се развива хиперкалиемия по време на кръвопреливане.
(6) Друга причина е хипокалциемията и повечето случаи на
TDP, възникнали след кръвопреливане се дължат на хипокалциемия. Описани са клинични случаи в подкрепа на това, че повечето TDP след кръвопреливане се дължат на хипокалциемия.
Хипокалциемията води до удължен QT интервал и преставлява
предпоставка за TDP. (7,8) Цитратът в кръвта и кръвните продукти се свързва с йонизирания калций и води до хелатиране,
в резултат на което намаляват плазмените нива на калциевите йони. (9) При реципиенти на тромбоцити се наблюдават
понижаване на плазмените стойности на йонизирания
калций поради цитрата, даван по време на аферезата, както
и удължаване на QT сегмента на ЕКГ. (10) Докладвани са
случаи на хипокалциемия, удължаване на QT интервала и
TDP при масивно кръвопреливане след операции за коронарен
байпас (CABG). (11) В случая с нашата пациентка считаме, че
удължаване на QT интервала и TDP са предизвикани вторично
от хелатирането на цитрата и йонизирания калций в плазмата,
в резултат на масивното кръвопреливане.
Заключение:
Този случай може да бъде индикативен за значението на
внимателното мониториране на сърдечния ритъм при пациенти,
които получават масивно кръвопреливане, за своевременно
откриване и лечение на възможни камерни аритмии.

Год. XLIX, кн. 3/2020

49

АНЕСТЕЗИОЛОГИЯ И ИНТЕНЗИВНО ЛЕЧЕНИЕ
TORSADE DE POINTES DURING ERYTHROCYTE SUSPЕNSION TRANSFUSION
1

Lerzan Dogan1 , Ashok Paudel2, Orkhan Mammadov1
General Intensive Care Unit, Acibadem Altunizade Hospital, Istanbul, Turkey
2
Cardiology, Acibadem Altunizade Hospital, Istanbul, Turkey

Abstract:
Torsade De pointes (TDP), also called polymorphic ventricular
tachycardia has a
characteristic morphologic features. Previous reports have
demonstrated TDP to follow an acquired QT interval secondary to
elevtrolyte disorders, medications or transfusions . These situations
are common in clinical practice and complications must be well
known by clinicians. We report a case of TDP during massive ES
transfusion secondary to hypocalcemia caused by the chelation of
citrate present in blood products and calcium ions. Electrolyte abnormalities was detected on posttransfusion investigations. This
case may be indicative of the importance of close rhythm monitoring in patients undergoing massive blood transfusion and early
detection and treatment of possible ventricular arrhythmias.
Introduction:
Torsade De pointes (TDP), also called polymorphic ventricular
tachycardia has a
characteristic morphologic features, occurs in patients with
long QT and can degenerate into ventricular fibrillation (VF).
QT prolonging drugs and electrolyte imbalance are the two major causes of QT prolongation and TDP in adults.(1) Electrolyte
imbalance causing QT prolongation and TDP can be listed as hypomagnesemia, hypokalemia and hypocalcemia. (2) Few cases of
TDP during erithrocyte suspansion (ES) and other blood products
transfusion have been reported and different mechanism and imbalance of different electrolytes have been proposed.
Objective:
We present a case of TDP during massive ES transfusion secondary to hypocalcemia caused by the chelation of citrate present
in blood products and calcium ions.
Case report:
37 years old female patient with prior history of iron defeciency
anemia, allergic rhynitis and pancreas carcinoma was operated using whipple technique and transfered postoperatively to intensive
care unit (ICU). During operation she was given 2 units of ES and
she didn’t have any problems. She was conscious, cooperative, oriented with normal saturation in early postoperative period. Shortly
after she arrived ICU she got hypotensive, arterial blood gas drawn
immediately showed hemoglobin (Hb) of 6,6 g/dl. (the normal
range for hemoglobin is 12 – 15,5g/dl). ES replacement was initiated, shortly after which the patient got tachycardic, initially sinus
tachycardia and ultimately polymorphic ventricular tachycardia
(TDP). Blood transfusion was stopped, electrolytes were checked,
2 gram magnesium sulphate, 45,5 mg feniramin hydrojen maleat +
8 mg dexamethasone intavenous was given. Cardiac examination,
electrocardiography (ECG), echocardiography (ECHO) was taken
and evaluated by cardiologist which were within normal limits.
Sample blood from patient and from the ES bag were crossmatched
again and there were no dismatch. Among the electrolytes potassium and magnesium were within normal limits but calcium were
below normal limits, ECG was remarkable for long QT (Qtc- 550
msn). Patient’s calcium level was low. During follow-up, electrolytes level and QT length returned to normal, ventricular arrhythmia did not recur. On the 3rd day of intensive care unit, the patient’s
general condition was good and vital parameters were stable, she
was discharged from ICU with Hg 8,4g/dL. The patient was discharged home on the 23rd postoperative day.
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Discussion:
A small number of cases of ventricular arrhythmia during blood
and blood products transfusion have been reported and different
causes have been proposed. One of these causes is hypomagnesemia during transfusion and related tachycardia with large QRS, VF
and cardiac arrest. (3,4) During massive blood transfusion, citrate
in the blood products binds to magnesium and causes chelation, resulting in a reduction of free magnesium ions in the blood. (5) The
second cause is hyperkalemia and although ventricular arrhythmias
(VT/VF) secondary to hyperkalemia have been reported, Torsade
de Pointes has not been reported. Furthermore, the mechanism by
which hyperkalemia develops during transfusion has not been explained. (6) Another cause is hypocalcemia, and most of the TDPs
developed after transfusion are due to hypocalcemia. There are case
reports showing that most of the TDPs after transfusion are due to
hypocalcemia. Hypocalcemia leads to QT prolongation in the ECG
and provides the basis for TDP. (7,8) Citrate in blood and blood
products binds with ionized calcium and causes chelation, resulting
in a decrease in plasma ionized calcium level. (9) In platelet donor
patients, a decrease in plasma ionized calcium levels due to citrate
given during apheresis and QT segment prolongation on ECG were
observed. (10) Hypocalcemia, QT prolongation and TDP due to
massive blood transfusion after CABG have been reported. (11) In
our patient’s case, we think that chelation of citrate and plasma ionized calcium as a result of massive blood transfusion, hypocalcemia
and secondary QT prolongation and TDP have developed.
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Conclusion:
This case may be indicative of the importance of close rhythm
monitoring in patients undergoing massive blood transfusion and
early detection and treatment of possible ventricular arrhythmias.
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