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ПРОСЛЕДЯВАНЕ НА ПАЦИЕНТИ С БЕЛОДРОБНА ЕХОГРАФИЯ
В. Стоилов¹, Г. Павлов¹, К. Габерова², Ч. Стефанов¹

¹Катедра по Анестезиология, спешна и интензивна медицина, МУ „Пловдив“
²Катедра по Педиатрия и медицинска генетика, МУ „Пловдив“

LUNG ULTRASOUND FOR PATIENT MONITORING
V. Stoilov¹, G. Pavlov¹, K. Gaberova², Ch. Stefanov¹

¹Department of Anaesthesiology, Emergency and Intensive Care Medicine, MU “Plovdiv”
²Department of Pediatrics and Medical Genetics, MU “Plovdiv”

Резюме: Образните методи на изследване играят ключова 
роля в диагностично-лечебния процес при пациенти с бело-
дробна патология. Те дават информация за липсата или нали-
чието на патология, степента на увреда и динамиката ѝ в хода 
на лечебния процес. Отговорът на заболяването към проведе-
ното лечение е от значение за изграждането на терапевтична 
стратегия. Белодробната ехография представя възможност за 
извършване на неинвазивно мониториране в реално време до 
леглото на болния, с възможност да бъде повтаряна при нужда.

Ключови думи: Белодробна ехография, Белодробна па-
тология, Интензивно отделение

Summary:  Imaging studies have a pivotal role in the diagnos-
tic and treatment plan of patients with pulmonary diseases. They 
present information regarding the absence or presence of a pathol-
ogy, its extent and evolution in course of the therapy. The response 
of the disease towards the treatment is significant in building the 
therapeutic strategy. Lung ultrasound provides the ability to per-
form a non-invasive, real-time monitoring besides the patients’ bed 
with the option of being repeated when necessary. 

Key words: Lung ultrasound, Pulmonary diseases, Inten-
sive care unit

Въведение: Белодробната ехография дава възможност за 
диагностика и проследяване на респираторните заболявания 
без нужда от транспорт или изчакване за получаване на обра-
зите1. Предоставя динамиката в промените от норма до пато-
логия след извършването на терапевтични действия2significant 
pleural effusion (including parapneumonic effusion, empyema, or 
hemothorax. За правилното интерпретиране на образите е не-
обходимо познаването на основните за белодробната ехогра-
фия артефакти и симптоми: плеврална линия и lung sliding, А-
линии, B-линии, Shred sign, Tissue-like sign, Lung pulse, Lung 
point, Quad sign и други.

Ключов за белодробната ехография артефакт е плевралната 
линия. Тя представлява хиперехогенен хоризонтален артефакт, 
който е разположен между две ребрени сенки. Плевралната 
линия всъщност е мястото на контакт между висцералната и 
париетална плевра. В чуждестранната литература този образ 
се нарича още “bat sign” – двете ребрени сенки представляват 
крилете, а плевралната линия коремчето на прилепа – Фиг. 1. 

Фигура 1 Bat sign
А-линиите са отражение на плевралната линия и са със 

сходна форма и на равни разстояния – Фиг. 2 3defined as a loop 

associating urgent diagnoses with immediate therapeutic decisions. 
It requires the mastery of ten signs: the bat sign (pleural line. На-
личието на lung sliding отразява динамиката при движението 
между висцералната и париетална плевра. 

Фигура 2 A-линии
B-линиите представляват вертикален хиперехогенен арте-

факт, разположен между две ребрени сенки, които започва от 
плевралната линия и стига до края на екрана - Фиг. 3.

Фигура 3 B-линии
 Характерно е че са динамични и се движат по време на 

плевралното приплъзване. Те представляват отразен артефакт 
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на задебелената субплеврална интерлобуларната септа, когато 
има отлагане на фиброзна тъкан, възпалителни клетки и бело-
дробен оток 4. 

Наличието на множество вертикални B-линии – Фиг. 4, на 
повече от 7мм една от друга дава информация за средно по те-
жест намаление в белодробната аерация.

Фигура 4 Множество B-линии
 Слетите (конфлуиращи) B-линии, с разстояние под 3мм 

помежду им (алвеолоинтерстициален синдром) са индикация 
за по-тежко засягане на белодробната аерация поради частич-
ното изпълване на алвеоларното пространство – Фиг. 5 5. Тряб-
ва да се отбележи, че наличието на по-малко от три изолирани 
B-линии в зависимите региони на белия дроб нямат патологич-
на стойност. 

Фигура 5 Конфлуиращи B-линии
Развитието на патологичния процес е свързано с прогреси-

ращо намаляване на нормалната аерация до пълната й загуба. 
Eхографски образът постепенно се променя от наличието на 
зони с интерстициален синдром (разделени B-линии, които 
преминават в конфлуиращи) до малки субплеврални консоли-
дации – Фиг. 6.

Фигура 6 Субплеврална консолидация
Тези субплеврални консолидации прогресират до лобарни 

консолидации. По този начин ултразвуковите характеристики 
представят развитието на патологията и дават представа за раз-
пространението на интерстициалните и паренхимни промени. 
Интерстициалните промени представляват множество нерегу-
лярно разположени една от друга B-линии, които започват от 
плевралната линия и малки субплеврални консолидации. Па-
ренхимната характеристика при напреднала пневмония е бе-
лодробна консолидация с нехомогенна ехографска структура, 
неясни граници и въздушни бронхограми – Фиг. 7 5,6,7

Фигура 7 
Консолидация. К – консолидация, Е – реактивен излив, 

Д – диафрагма

Kонсолидациите с отчетливи неправилни граници и 
ясно разграничаване от аерираният бял дроб се визуализи-
рат като т. нар. Shred sign – Фиг. 8. 

Фигура 8 Shred sign
Белодробните консолидации, които са с голям обем да-

ват възможност да се визуализират въздушни бронхограми, 
а образът наподобява хепатизация – Фиг. 9.

Фигура 9 Tissue-like sign

Материали и методи: Касае се за клинично проучва-
не, включващо проспективен анализ, чийто предмет беше 
проследяване на белодробна патология при пациенти на 
интензивно лечение чрез белодробна ехография. Проучва-
нето беше проведено на базата на Отделението за Интен-
зивно лечение (ОИЛ) на Клиниката по Анестезиология и 
интензивно лечение към УМБАЛ „Св. Георги“ ЕАД и МУ 
– Пловдив. 

Апаратурата за извършване на ехографското изследване 
беше портативен ехограф Philips CX50 с абдоминален мо-
нокристален конвексен трансдюсер C5-1 и микроконвексен 
трансдюсер C8-5.

За постигане на детайлно и унифицирано описание на бе-
лодробната патология белият дроб се разделяше на 12 региона. 
Предната област на всеки бял дроб се ограничаваше от клави-
кулата, парастерналната, предна аксиларна линия и диафрагма-
та, и се разделяше на горен и долен регион – Фиг. 10.

Фигура 10 Белодробни региони - предни и странични
 Латералната област съответно между предна и задна акси-

ларна линия, беше отново разделена на горен и долен регион. 
Задната област се ограничаваше от задна аксиларна линия и 
паравертебрална линия и също се разделяше на горен и долен 
регион – Фиг. 11.

Наличието на множество 
вертикални B-линии – Фиг. 4, на повече от 
7мм една от друга дава информация за 
средно по тежест намаление в 
белодробната аерация. 

 
Фигура 4 Множество B-линии 

 Слетите (конфлуиращи) B-линии, 
с разстояние под 3мм помежду им 
(алвеолоинтерстициален синдром) са 
индикация за по-тежко засягане на 
белодробната аерация поради частичното 
изпълване на алвеоларното пространство 
– Фиг. 5 5. Трябва да се отбележи, че 
наличието на по-малко от три изолирани 
B-линии в зависимите региони на белия 
дроб нямат патологична стойност. 

 

 
Фигура 5 Конфлуиращи B-линии 

 Развитието на патологичния 
процес е свързано с прогресиращо 

намаляване на нормалната аерация до 
пълната й загуба. Eхографски образът 
постепенно се променя от наличието на 
зони с интерстициален синдром 
(разделени B-линии, които преминават в 
конфлуиращи) до малки субплеврални 
консолидации – Фиг. 6. 

 
Фигура 6 Субплеврална консолидация 

Тези субплеврални консолидации 
прогресират до лобарни консолидации. 
По този начин ултразвуковите 
характеристики представят развитието на 
патологията и дават представа за 
разпространението на интерстициалните 
и паренхимни промени. 
Интерстициалните промени 
представляват множество нерегулярно 
разположени една от друга B-линии, 
които започват от плевралната линия и 
малки субплеврални консолидации. 
Паренхимната характеристика при 
напреднала пневмония е белодробна 
консолидация с нехомогенна ехографска 

Наличието на множество 
вертикални B-линии – Фиг. 4, на повече от 
7мм една от друга дава информация за 
средно по тежест намаление в 
белодробната аерация. 

 
Фигура 4 Множество B-линии 

 Слетите (конфлуиращи) B-линии, 
с разстояние под 3мм помежду им 
(алвеолоинтерстициален синдром) са 
индикация за по-тежко засягане на 
белодробната аерация поради частичното 
изпълване на алвеоларното пространство 
– Фиг. 5 5. Трябва да се отбележи, че 
наличието на по-малко от три изолирани 
B-линии в зависимите региони на белия 
дроб нямат патологична стойност. 

 

 
Фигура 5 Конфлуиращи B-линии 

 Развитието на патологичния 
процес е свързано с прогресиращо 

намаляване на нормалната аерация до 
пълната й загуба. Eхографски образът 
постепенно се променя от наличието на 
зони с интерстициален синдром 
(разделени B-линии, които преминават в 
конфлуиращи) до малки субплеврални 
консолидации – Фиг. 6. 

 
Фигура 6 Субплеврална консолидация 

Тези субплеврални консолидации 
прогресират до лобарни консолидации. 
По този начин ултразвуковите 
характеристики представят развитието на 
патологията и дават представа за 
разпространението на интерстициалните 
и паренхимни промени. 
Интерстициалните промени 
представляват множество нерегулярно 
разположени една от друга B-линии, 
които започват от плевралната линия и 
малки субплеврални консолидации. 
Паренхимната характеристика при 
напреднала пневмония е белодробна 
консолидация с нехомогенна ехографска 

Наличието на множество 
вертикални B-линии – Фиг. 4, на повече от 
7мм една от друга дава информация за 
средно по тежест намаление в 
белодробната аерация. 

 
Фигура 4 Множество B-линии 

 Слетите (конфлуиращи) B-линии, 
с разстояние под 3мм помежду им 
(алвеолоинтерстициален синдром) са 
индикация за по-тежко засягане на 
белодробната аерация поради частичното 
изпълване на алвеоларното пространство 
– Фиг. 5 5. Трябва да се отбележи, че 
наличието на по-малко от три изолирани 
B-линии в зависимите региони на белия 
дроб нямат патологична стойност. 

 

 
Фигура 5 Конфлуиращи B-линии 

 Развитието на патологичния 
процес е свързано с прогресиращо 

намаляване на нормалната аерация до 
пълната й загуба. Eхографски образът 
постепенно се променя от наличието на 
зони с интерстициален синдром 
(разделени B-линии, които преминават в 
конфлуиращи) до малки субплеврални 
консолидации – Фиг. 6. 

 
Фигура 6 Субплеврална консолидация 

Тези субплеврални консолидации 
прогресират до лобарни консолидации. 
По този начин ултразвуковите 
характеристики представят развитието на 
патологията и дават представа за 
разпространението на интерстициалните 
и паренхимни промени. 
Интерстициалните промени 
представляват множество нерегулярно 
разположени една от друга B-линии, 
които започват от плевралната линия и 
малки субплеврални консолидации. 
Паренхимната характеристика при 
напреднала пневмония е белодробна 
консолидация с нехомогенна ехографска 

структура, неясни граници и въздушни 
бронхограми – Фиг. 7 5,6,7.  

 
Фигура 7 Консолидация. К – консолидация, Е – 
реактивен излив, Д – диафрагма 

Kонсолидациите с отчетливи 
неправилни граници и ясно 
разграничаване от аерираният бял дроб се 
визуализират като т. нар. Shred sign – Фиг. 
8.  

 
Фигура 8 Shred sign 

Белодробните консолидации, 
които са с голям обем дават възможност 
да се визуализират въздушни 
бронхограми, а образът наподобява 
хепатизация – Фиг. 9. 

 
Фигура 9 Tissue-like sign 

 

Материали и методи: Касае 
се за клинично проучване, включващо 
проспективен анализ, чийто предмет беше 
проследяване на белодробна патология 
при пациенти на интензивно лечение чрез 
белодробна ехография. Проучването беше 
проведено на базата на Отделението за 
Интензивно лечение (ОИЛ) на Клиниката 
по Анестезиология и интензивно лечение 
към УМБАЛ „Св. Георги“ ЕАД и МУ – 
Пловдив.  

Апаратурата за извършване на 
ехографското изследване беше 
портативен ехограф Philips CX50 с 
абдоминален монокристален конвексен 
трансдюсер C5-1 и микроконвексен 
трансдюсер C8-5. 

За постигане на детайлно и 
унифицирано описание на белодробната 
патология белият дроб се разделяше на 12 
региона. Предната област на всеки бял 
дроб се ограничаваше от клавикулата, 
парастерналната, предна аксиларна линия 

структура, неясни граници и въздушни 
бронхограми – Фиг. 7 5,6,7.  

 
Фигура 7 Консолидация. К – консолидация, Е – 
реактивен излив, Д – диафрагма 

Kонсолидациите с отчетливи 
неправилни граници и ясно 
разграничаване от аерираният бял дроб се 
визуализират като т. нар. Shred sign – Фиг. 
8.  

 
Фигура 8 Shred sign 

Белодробните консолидации, 
които са с голям обем дават възможност 
да се визуализират въздушни 
бронхограми, а образът наподобява 
хепатизация – Фиг. 9. 

 
Фигура 9 Tissue-like sign 

 

Материали и методи: Касае 
се за клинично проучване, включващо 
проспективен анализ, чийто предмет беше 
проследяване на белодробна патология 
при пациенти на интензивно лечение чрез 
белодробна ехография. Проучването беше 
проведено на базата на Отделението за 
Интензивно лечение (ОИЛ) на Клиниката 
по Анестезиология и интензивно лечение 
към УМБАЛ „Св. Георги“ ЕАД и МУ – 
Пловдив.  

Апаратурата за извършване на 
ехографското изследване беше 
портативен ехограф Philips CX50 с 
абдоминален монокристален конвексен 
трансдюсер C5-1 и микроконвексен 
трансдюсер C8-5. 

За постигане на детайлно и 
унифицирано описание на белодробната 
патология белият дроб се разделяше на 12 
региона. Предната област на всеки бял 
дроб се ограничаваше от клавикулата, 
парастерналната, предна аксиларна линия 

структура, неясни граници и въздушни 
бронхограми – Фиг. 7 5,6,7.  

 
Фигура 7 Консолидация. К – консолидация, Е – 
реактивен излив, Д – диафрагма 

Kонсолидациите с отчетливи 
неправилни граници и ясно 
разграничаване от аерираният бял дроб се 
визуализират като т. нар. Shred sign – Фиг. 
8.  

 
Фигура 8 Shred sign 

Белодробните консолидации, 
които са с голям обем дават възможност 
да се визуализират въздушни 
бронхограми, а образът наподобява 
хепатизация – Фиг. 9. 

 
Фигура 9 Tissue-like sign 

 

Материали и методи: Касае 
се за клинично проучване, включващо 
проспективен анализ, чийто предмет беше 
проследяване на белодробна патология 
при пациенти на интензивно лечение чрез 
белодробна ехография. Проучването беше 
проведено на базата на Отделението за 
Интензивно лечение (ОИЛ) на Клиниката 
по Анестезиология и интензивно лечение 
към УМБАЛ „Св. Георги“ ЕАД и МУ – 
Пловдив.  

Апаратурата за извършване на 
ехографското изследване беше 
портативен ехограф Philips CX50 с 
абдоминален монокристален конвексен 
трансдюсер C5-1 и микроконвексен 
трансдюсер C8-5. 

За постигане на детайлно и 
унифицирано описание на белодробната 
патология белият дроб се разделяше на 12 
региона. Предната област на всеки бял 
дроб се ограничаваше от клавикулата, 
парастерналната, предна аксиларна линия 

и диафрагмата, и се разделяше на горен и 
долен регион – Фиг. 10. 

 
Фигура 10 Белодробни региони - предни и странични 

 Латералната област съответно 
между предна и задна аксиларна линия, 
беше отново разделена на горен и долен 
регион. Задната област се ограничаваше 
от задна аксиларна линия и 
паравертебрална линия и също се 
разделяше на горен и долен регион – Фиг. 
11. 

 
Фигура 11 Белодробни региони - задни 

Белодробната ехография се 
извършваше от краниално към каудално и 
от медиално към латерално. 
Трансдюсерът се разполагаше вертикално 
на гръдната клетка. При нужда се 

извършваше детайлно фокално 
изследване, като трансдюсерът се 
завърташе хоризонтално.  

 Белодробните региони се 
кодираха по следния начин: 

 1 – дясно предно горно поле 
 2 – дясно предно долно поле 
 3 – дясно странично горно поле 
 4 – дясно странично долно поле 
 RUP – дясно задно горно поле 
 RLP – дясно задно долно поле 
 5 – ляво предно горно поле 
 6 – ляво предно долно поле 
 7 – ляво странично горно поле 
 8 – ляво странично долно поле 
 LUP – ляво задно горно поле 
 LLP – ляво задно долно поле 

За всяко белодробно поле 
пациентите получаваха оценка според 
тежестта на патологията: 0 точки – при 
липса на установена патология; 1 точка – 
при налични B-линии; 2 точки – при 
налични множество B-линии, сливащи се 
B-линии или субплеврална консолидация; 
3 точки – при консолидация8. 

При установяване на белодробна 
патология чрез ехография измененията се 
отбелязваха детайлно. С цел унифициране 
и онагледяване на резултатите от 
изследването се изготви фиш за работа – 
Фиг. 12 и Фиг. 13. На него подробно се 
описваха паспортни данни, ден и час на 
извършване на прегледа, пореден ден от 
престоя на болния, основната и 
придружаваща патология на пациента, 
антропометрични данни, механика на 
дишане и режим на вентилация с 
параметри, резултати от параклинични 
изследвания, положение на пациента в 
леглото, употребата на седативни 
медикаменти и миорелаксанти, оценка на 
неврологичен статус и използваната 
ехографска апаратура. При установяване 
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Фигура 11 Белодробни региони - задни
Белодробната ехография се извършваше от краниално към 

каудално и от медиално към латерално. Трансдюсерът се раз-
полагаше вертикално на гръдната клетка. При нужда се из-
вършваше детайлно фокално изследване, като трансдюсерът 
се завърташе хоризонтално. 

 Белодробните региони се кодираха по следния начин:
•	 1 – дясно предно горно поле
•	 2 – дясно предно долно поле
•	 3 – дясно странично горно поле
•	 4 – дясно странично долно поле
•	 RUP – дясно задно горно поле
•	 RLP – дясно задно долно поле
•	 5 – ляво предно горно поле
•	 6 – ляво предно долно поле
•	 7 – ляво странично горно поле
•	 8 – ляво странично долно поле
•	 LUP – ляво задно горно поле
•	 LLP – ляво задно долно поле
За всяко белодробно поле пациентите получаваха оценка 

според тежестта на патологията: 0 точки – при липса на ус-
тановена патология; 1 точка – при налични B-линии; 2 точки 
– при налични множество B-линии, сливащи се B-линии или 
субплеврална консолидация; 3 точки – при консолидация8.

При установяване на белодробна патология чрез ехография 
измененията се отбелязваха детайлно. С цел унифициране и 
онагледяване на резултатите от изследването се изготви фиш 
за работа – Фиг. 12 и Фиг. 13. 

Фигура 12 Ултразвуково изследване стр. 1

На него подробно се описваха паспортни данни, ден и час 
на извършване на прегледа, пореден ден от престоя на болния, 
основната и придружаваща патология на пациента, антропо-
метрични данни, механика на дишане и режим на вентилация 
с параметри, резултати от параклинични изследвания, поло-
жение на пациента в леглото, употребата на седативни ме-
дикаменти и миорелаксанти, оценка на неврологичен статус 
и използваната ехографска апаратура. При установяване на 
пневмоторакс или плеврални изливи схематично се посочваше 
установеното място и особености. При предходно извършени 
образни изследвания имаше възможност да се опишат основ-
ните находки от тях.  

При пациенти с превръзки в областта на гръдния кош тях-
ната цялост не се нарушаваше и се избягваше досег с тях. При 
пациенти с противопоказания за ротация не се извършваше 
белодробна ехография на зависимите, дорзални региони. Ща-
телно се описваха регионите с пропуснато извършване на ул-
тразвуково изследване. 

Резултати: Проследяване (минимум две изследвания на 
един и същи пациент) е извършено при 15 пациента. Разпреде-
лението им по възраст и пол е представено на Табл. 1.

Установи се статистически значима разлика между разпре-
делението на пациентите по пол, но не и по възраст в зависи-
мост от пола (непараметричен тест chi-square и Mann-Whitney).

 Таблица 1 Разпределение на пациентите по възраст и 
пол

Фигура 13 Ултразвуково изследване стр. 2
За пациентите, при които е осъществено проследяване на 

патологията чрез белодробна ехография се отдаде възможност-
та параметрите на механичната вентилация да бъдат модули-
рани според степента на установената белодробна увреда. При 
пациентите получили по-висока кумулативна оценка от бело-
дробна ехография, т.е. по-тежка паренхимна увреда, стратегия-
та бе да се използват по-

и диафрагмата, и се разделяше на горен и 
долен регион – Фиг. 10. 

 
Фигура 10 Белодробни региони - предни и странични 
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беше отново разделена на горен и долен 
регион. Задната област се ограничаваше 
от задна аксиларна линия и 
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Фигура 11 Белодробни региони - задни 

Белодробната ехография се 
извършваше от краниално към каудално и 
от медиално към латерално. 
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извършваше детайлно фокално 
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 LLP – ляво задно долно поле 

За всяко белодробно поле 
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Фиг. 12 и Фиг. 13. На него подробно се 
описваха паспортни данни, ден и час на 
извършване на прегледа, пореден ден от 
престоя на болния, основната и 
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При пациенти с превръзки в 
областта на гръдния кош тяхната цялост 
не се нарушаваше и се избягваше досег с 
тях. При пациенти с противопоказания за 
ротация не се извършваше белодробна 
ехография на зависимите, дорзални 
региони. Щателно се описваха регионите 
с пропуснато извършване на ултразвуково 
изследване.  
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високи стойности на PEEP с цел ангажиране на колабира-
лите алвеоли и повишаване на газообменната площ на белия 
дроб. По аналогичен начин се титрираха и стойностите на FiO₂  
с цел подобряване на оксигенацията. При повечето пациентите 
с установен ARDS се използваха допълнителни методи за ан-
гажиране на колабиралите белодробни региони. Пациентите с 
P/F отношение под 150 бяха поставяни на механична вентила-
ция в положение по корем.  При тези с P/F отношение под 
100 се извършваха приоми за ангажиране на колабиралите 
белодробни алвеоли чрез постепенно повишаване стойно-
стите на PEEP за няколко минути – recruitment maneuvers.

При проследяването са извършени общо 34 ехографски из-
следвания, като резултатите за отделните пациенти са предста-
вени на Фиг. 14. 

Фигура 14 Графично представяне на резултатите от 
кумулативен коефициент на увреждане на двата бели дроба, 
проследявани в динамика при изследваните пациенти

Фигура 15 Промяна на средната стойност на общ коефи-
циент на увреда от ехографското изследване с времето

Извършен е анализ на промяната на стойността на коефи-
циента на увреждане във времето, като е използван ANOVA 
Repeated Measures с подаване на два времеви интервала – пър-
воначален и краен резултат. Установи се статистически сигни-
фикантна разлика между двете времеви точки за изследвани-
те пациенти след корекция по Greenhouse-Geisser с F=6,646, 
p<0,05 – Фиг. 15.

При 12 от проследените пациенти е определян P/F отноше-
нието като показател за белодробно увреждане. Резултатите са 
представени на Фиг. 16.

Фигура 16 Абсолютни стойности на P/F отношението 
за проследяваните пациенти в различните времеви интервали

По аналогичен начин е извършен анализ на промяната на 

стойността на коефициента на увреждане във времето, като е 
използван ANOVA Repeated Measures с подаване на два време-
ви интервала – първоначален и краен резултат. За показателя 
P/F отношение се установи позитивна промяна в стойностите 
между двете времеви интервала, без тя да е статистически сиг-
нификантна. Резултатите са представени на Фиг. 17.

Извършен е корелационен анализ между P/F отношението 
и коефициента на увреда от ехографското изследване за па-
циентите, при които е проведено проследяване. Установи се 
статистически значима негативна корелация между двата по-
казателя с корелационен коефициент на Spearman (rho) -,562, 
p=0,001. Резултатът е представен под формата на scattered plot 
на Фиг. 18. 

Фигура 17 Промяна на средната стойност на P/F отно-
шението с времето

Фигура 18 Scattered plot на промяната на коефициента 
на увреда от ехографското изследване в зависимост от про-
мяната на P/F отношението с изобразяване на trend line

Изводи: На базата на получените резултати може да се 
приеме, че управлението на режима на вентилация според те-
жестта на белодробната увреда установена чрез белодробна 
ехография води до подобрение. Наличието на корелация между 
коефициента на увреда оценен чрез ултразвукова диагностика 
и резултатите от артериален кръвно-газов анализ съпоставен с 
фракцията на кислород в подаваната газова смес показват, че 
ехографията е надежден метод за мониториране на белодроб-
ните заболявания. Необходимо е извършването на по-мащабни 
проучвания за  установяването на ползите и недостатъците при 
използването на белодробна ехография като допълнителен ме-
тод за управлението на механичната вентилация. 

модулирани според степента на 
установената белодробна увреда. При 
пациентите получили по-висока 
кумулативна оценка от белодробна 
ехография, т.е. по-тежка паренхимна 
увреда, стратегията бе да се използват по- 
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подобряване на оксигенацията. При 
повечето пациентите с установен ARDS се 
използваха допълнителни методи за 
ангажиране на колабиралите белодробни 
региони. Пациентите с P/F отношение под 
150 бяха поставяни на механична 
вентилация в положение по корем.  При 
тези с P/F отношение под 100 се 
извършваха приоми за ангажиране на 
колабиралите белодробни алвеоли чрез 
постепенно повишаване стойностите на 
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При проследяването са извършени 
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резултатите за отделните пациенти са 
представени на Фиг. 14.  
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АНЕСТЕЗИОЛОГИЯ И ИНТЕНЗИВНО ЛЕЧЕНИЕ

КОРЕЛАЦИЯ НА СРЕДНОТО АРТЕРИАЛНО НАЛЯГАНЕ, НИВАТА НА 
СЕРУМНИЯ МАГНЕЗИЙ, ИНФУЗИЯТА НА КАТЕХОЛАМИН, 

ВОДНО-ЕЛЕКТРОЛИТНИЯ БАЛАНС И ТЕЖЕСТТА НА ЦЕРЕБРАЛНИЯ 
ВАЗОСПАЗЪМ СЛЕД АНЕВРИЗМЕН СУБАРАХНОИДАЛЕН КРЪВОИЗЛИВ

Димитър Монов1,2
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CORRELATION OF MEAN ARTERIAL PRESSURE, SERUM MAGNESIUM LEVELS, 
CATECHOLAMINE INFUSION, WATER-ELECTROLYTE BALANCE AND SEVERITY 

OF CEREBRAL VASOSPASM FOLLOWING ANEURYSMAL SUBARACHNOID 
HEMORRHAGE

Dimitar Monov, MD1,2, Dimo Yankov, MD3, Dilyan Ferdinandov, MD, MPH, PhD, FEBNS3

1Department of Anesthesiology and Intensive Care, St. Ivan Rilski University Hospital, Sofia, Bulgaria
2Department of Anesthesiology and Intensive Care, Medical University – Sofia, Bulgaria
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Резюме: Целта на това проучване е да се определи връз-
ката между средното артериално кръвно налягане (MAP), 
серумните нива на магнезий, инфузията на катехоламин 
и водно-електролитния баланс с церебрален вазоспазъм 
и мозъчната перфузия след аневризмен субарахноидален 
кръвоизлив (SAH).

Материали и методи: Изследването обхваща 40 па-
циента, които са били подложени на лечение поради руп-
тури на церебрални аневризми между февруари 2009 г. и 
януари 2020 г. в Университетската болница „Св. Иван 
Рилски“. Извършен е статистически анализ на дневния во-
дно-електролитен баланс на пациентите, MAP и инфузията 
на катехоламин, за да се определи потенциалната връзка 
с вазоспазма. Освен това избрахме 10 пациента, които да 
получават ежедневни инфузии с магнезий, за да поддържат 
умерена хипермагнезиемия ≥1,5 mmol/L (нормален диа-
пазон 0,8-0,95 mmol/L) и да се установи корелация между 
серумните нива на магнезий и тежестта на вазоспазма. Из-
ползвахме транскраниална Доплер сонография, за да опре-
делим наличието на вазоспазъм, използвайки индекса на 
Lindegaard.

Резултати: При всички пациенти е постигната транск-
раниална доплерова оценка на церебралния вазоспазъм 
през времевия прозорец. Средният престой в отделението 
за интензивено лечение е 12,4 дни със смъртност 10% (N = 
4). Пациентите с MAP над 90 mmHg по време на лечението 
са имали по-нисък индекс на Lindegaard, следователно по-
слабо изразен вазоспазъм. Подобни резултати бяха открити 
при пациенти с продължителна хипермагнезиемия и тези, 
получаващи непрекъсната инфузия на катехоламин. Дока-
зано е, че хиперволемията, инфузия над 50 ml/kg/ден, увели-
чава честотата и тежестта на вазоспазма.

Заключение: Устойчиво MAP>90 mmHg, серумен магне-
зий ≥1,5 mmol/L и инфузия на катехоламин могат да се ока-
жат благоприятни за намаляване на честотата и тежестта 
на вазоспазъм след аневризмална SAH. Хиперволемията е 
вредна и трябва да се избягва.

Ключови думи: аневризматичен субарахноидален кръ-
воизлив, вазоспазъм, транскраниална доплерова оценка, 
интензивно лечение.

Summary: The aim of this study is to determine the relation 
between mean arterial blood pressure (MAP), serum magnesium 
levels, catecholamine infusion and water-electrolyte balance 
with cerebral vasospasm and perfusion following aneurysmal 
subarachnoid hemorrhage (SAH).

Materials and Methods: The study includes 40 patients who 
underwent treatment for ruptured cerebral aneurysms between 
February 2009 and January 2020 at St. Ivan Rilski University 
Hospital. A statistical analysis of the patients’ daily water-electrolyte 
balance, MAP and catecholamine infusion was performed to 
determine the potential link to vasospasm. We further selected 10 
patients to receive daily magnesium infusions in order to sustain 
a mild hypermagnesemia ≥1.5mmol/l (normal range 0.8-0.95 
mmol/l) to establish a correlation between serum magnesium levels 
and vasospasm severity. We used transcranial Doppler sonography 
to determine the presence of vasospasm using the Lindegaard index. 

Results: Transcranial Doppler evaluation of cerebral vasospasm 
through a temporal window was achieved in all patients. The 
mean intensive care stay was 12.4 days with a mortality rate of 
10% (N=4). Patients with MAP over 90 mmHg throughout the 
treatment had a lower Lindegaard index, therefore less pronounced 
vasospasm. Similar results were found in patients with a sustained 
hypermagnesemia and those receiving continuous catecholamine 
infusion. Hypervolemia, infusion of more than 50 ml/kg/d, was 
shown to increase the incidence and severity of vasospasm.

Conclusion: Sustained MAP >90mmHg, serum magnesium 
≥1.5 mmol/l and catecholamine infusion could prove beneficial 
to reducing the incidence and severity of vasospasm following 
aneurysmal SAH. Hypervolemia is detrimental and should be 
avoided.

Keywords: aneurysmal subarachnoid hemorrhage, 
vasospasm, transcranial Doppler evaluation, intensive care 
treatment.
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Въведение: Интракраниалните аневризми са придобити 
лезии, които най-често се локализират близо на бифуркациите 
на мозъчните артерии, където хемодинамичният стрес върху 
съдовите стени е най-изразен. Повечето аневризми се откри-
ват в предната част на Велизиевия кръг (85-90%), обикновено 
на комплекса предна мозъчна / предна комуникантна артерия 
(30%), последвана от задната комуникантна артерия (25%) и 
средната мозъчна артерия (20%). Около 20-30% от пациенти-
те имат множество аневризми (1). Според голям литературен 
обзор, публикуван от Brown и съавт. (2) през 2014 г. при около 
2-7% от хората, подложени на образна диагностика на мозъка, 
ще бъде открита инцидентна интракраниална аневризма и тъй 
като достъпността на MR- и CT-ангиография се увеличава, на-
раства и честотата на тези случайни находки.

Най-честата клинична проява е руптура на вътречерепна 
аневризма с последващ субарахноидален кръвоизлив (SAH). В 
зависимост от мястото и тежестта на кървенето може да има 
допълнителен интрапаренхимен, интравентрикуларен и субду-
рален кръвоизлив. Внезапно настъпило интензивно главобо-
лие с гадене, повръщане, влошено ниво на съзнание и фокални 
неврологични признаци са отличителните белези на заболява-
нето.

Вазоспазмът е често срещано негативно последствие на 
аневризмалната SAH, описана за първи път и свързана с руп-
тура на сакуларна аневризма от Ecker и съавт. през 1951 г. (6). 
Оттогава е доказано, че последният се появява при субарахно-
идални и интравентрикуларни кръвоизливи с друга етиология 
като артериовенозна малформация, травма, неврохирургични 
и ендоваскуларни интервенции, както и в някои случаи без 
известна причина (7,8). Вазоспазмът се определя като локал-
но или генерализирано стесняване на мозъчните артериални 
съдове, дължащо се на свиване на гладкомускулните клетки в 
съдовата стена, очевидно при MR-ангиография (MRA), CT-ан-
гиография (CTA), транскраниална доплер сонография (TCD) 
или конвенционална ангиография ( 9).

Дигиталната субтракционна ангиография е най-точният 
и надежден метод за откриване на наличието на редукция на 
лумена, но е инвазивна и крие рискове (14). От друга страна, 
транскраниалната Доплер сонография е сравнително по-лесна 
за изпълнение, по-евтина, по-бърза и неинвазивна. Тя може да 
бъде извършена при леглото, което може да бъде от решаващо 
значение за оценка на пациенти в лошо общо състояние, къ-
дето прехвърлянето в ангиографско отделение може да е про-
тивопоказано. Първоначално въведена през 1982 г. от Aaslid и 
съавт. (15), TCD се оказа особено ценен при скрининг, ранно 
откриване и оценка на развитието на вазоспазма. Стесняването 
на диаметъра на мозъчната артерия може да предшества кли-
ничните симптоми с до 24-48 часа (16–19).

Целта на нашето проучване е да се оцени приложимост-
та на TCD при оценка на пост-спазъм на мозъчните артерии 
след аневризмална SAH, като се използва съотношението на 
Lindegaard като предиктор за забавена церебрална исхемия 
(delayed cerebral ischemia, DCI), както и да се определи връзка-
та на средното артериално кръвно налягане (MAP), серумния 
магнезий нива, катехоламинова инфузия и водно-електролитен 
баланс с церебрален вазоспазъм и перфузия.

Материали и методи: Проведохме ретроспективен ана-
лиз на 40 пациента, подложени на лечение по повод руп-
турирали церебрални аневризми в остър стадий между 
февруари 2009 г. и януари 2020 г. в Клиниката по неврохи-
рургия на УМБАЛ „Свети Иван Рилски“, които след това 
бяха прехвърлени в Отделението по анестезиология и ин-
тензивно лечение за следоперативни грижи и наблюдение. 
Всички пациенти са получавали интравенозно блокиране 
на калциевите канали (нимодипин) като стандартно лече-
ние. Тридесет и двама пациенти (80%) са получавали кате-
холамин (допамин) чрез непрекъсната интравенозна инфу-
зия. Десет пациента (25%) бяха избрани на случаен принцип, 
за да получават ежедневно магнезиев сулфат чрез протокол за 
интравенозна инфузия, за да поддържат умерена хипермагне-

зиемия ≥1,5 mmol/L (референтни граници 0,8-0,95 mmol/L). 
Историите на заболяването на пациентите бяха анализира-
ни и техните WFNS, ASA, Fisher и Hunt&Hess оценки бяха 
записани. Резултатите бяха статистически анализирани за 
корелация на горепосочените фактори с тежестта на ваз-
оспазма. Пациентите са проследявани ежедневно чрез TCD 
и са отбелязвани техните съотношения на Lindegaard (LR) 
(20).

Измерването на LR при пациент изисква темпорален 
прозорец към предната циркулация. Измерваме скоростта 
на нивото на вътрешната каротидна и средната мозъчна 
артерия (LR = VMCA / VICA). Това съотношение се използва за 
оценка на наличието и тежестта на вазоспазъм на средна мо-
зъчна артерия, Таблица 1.

Средна скорост 
през СМА, cm/s

СМА:ВСА 
(Lindegaard 
ratio)

Интерпретация на 
мозъчния кръвоток през 
СМА

<120 <3 Нормален мозъчен 

120-200 3-6 Умерен вазоспазъм

>200 >6 Тежък вазоспазъм

Таблица 1. Интерпретация на резултатите, получени чрез 
транскраниална Доплер сонография. СМА – средна мозъчна 
артерия; ВСА – вътрещна сънна артерия

Статистическите анализи бяха осъществени с помощта 
на SPSS (версия 22, IBM Corp., Armonk, NY, USA). Извър-
шен е описателен анализ на последователните измервания 
на времевата точка на съотношението Lindegaard. Данните 
са представени като средна стойност ± стандартно откло-
нение (SD). Сравнението на средните стойности по групи 
средно артериално налягане и по групи катехоламини беше 
анализирано с използване на independent samples t-test. Асо-
циациите между последователните измервания във времето на 
средно артериално налягане и съотношението на Lindegaard и 
между различните измервания на баланса на течности и елек-
тролити и съотношението Lindegaard бяха анализирани с по-
мощта на коефициента на корелация r на Pearson. В допълне-
ние, връзка между средната стойност на съотношението на 
Lindegaard и средното средно артериално налягане; между 
средната стойност на съотношенията на Lindegaard и сред-
ната стойност на оценките на Hunt&Hess; между средната 
стойност на съотношенията на Lindegaard и средната стойност 
на оценките на Fisher бяха анализирани с помощта на коефи-
циента на корелация r на Pearson. Графика на разсейване се 
използва за наблюдение на силата и посоката между про-
менливите. Стойността на р под 0,05 се счита за статисти-
чески значима.

Всички пациенти или законно упълномощен предста-
вител са предоставили писмено съгласие за неврохирур-
гично или ендоваскуларно лечение, както и за интензивно 
лечение. Всяко съгласие за информиране беше приложено 
към съответния болничен лист на пациента.

Резултати: Средният престой в интензивното отделение 
е 12,4 дни (6-46 дни), от 40 пациента 4 (10%) са починали по 
време на проследяването. Всички починали са WFNS≥3 и 
Fisher 4, един пациент е приет с GCS от 7 точки, друг – 12 и 
двама – 13. Разпределението на пациентите според техните 
ASA, WFNS, Fisher и Hunt&Hess е показано в Таблица 2.

Класификация Степен N %
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ASA*

2E 14 35,0%

3E 10 25,0%

4E 16 40,0%

Fisher

1 5 12,5%

2 9 22,5%

3 16 40,0%

4 10 25,0%

WFNS

1 28 70%

2 7 17,5%

3 3 7,5%

4 1 2,5%

5 1 2,5%

Hunt&Hess

1 13 32,5%

2 21 52,5%

3 6 15,0%

Таблица 2. Разпределение на пациентите според тяхната 
ASA, Fisher, WFNS, и Hunt&Hess степен. *Всички пациенти са 
били лекувани в спешни условия.

Ежедневният TCD показва рязко увеличение на LR 
между 8 и 10 ден, когато тежестта на вазоспазма е най-из-
разена, Фиг. 1. Нито един от пациентите в проучването не 
е имал доказателства за това явление през изминалия ден, 
измерено чрез ултразвук.

Пациентите, които са били от степен 1 и 4 по Fisher, са 
имали по-висока среден LR (съответно 3,30 и 1,62) в срав-
нение с пациенти от степен 2 и 3 (съответно 1,39 и 1,52), 
което предполага, че няма пряка корелация между тежест-
та на SAH и степента на вазоспазъм (rho на Pearson = -0,25). 
По същия начин, неврологичното увреждане, оценено чрез 
WFNS и Hunt&Hess, не показва статистически значима 
връзка с наличието и тежестта на вазоспазма.

Прилагайки TCD за оценка на корелацията между хи-
перволемичното лечение (инфузия над 50 ml/kg/ден) и на-
личието на вазоспазъм открихме положителен коефициент 
на корелация от 0,38, който определя, че увеличаването на 
обема на кръвообращението води до увеличаване на LR, следо-
вателно по-тежък вазоспазъм, Фиг. 2А.

Пациентите с по-висок MAP показаха малко по-нисък 
среден LR (rho на Pearson = -0,15), показващ вазоспазъм с по-
малка тежест, Фиг. 2B. Избраните да получат катехоламин чрез 
непрекъсната интравенозна инфузия показват по-ниска средна 
LR от 1,64 ± 0,9 (диапазон 0,42-4,67) в сравнение с тези, които 
не са -2,14±2,32 (диапазон 0,57-7,64).

Интравенозното приложение на магнезиев сулфат и 
продължителна лека хипермагнезиемия от ≥1,5 mmol/L (ре-
ферентни граници 0,8-0,95 mmol/L) при 10 пациенти показва 
леко предимство при намаляване на вазоспазма с повишаване 
на нивата на магнезий в серума над 1,5 mmol/L (r = - 0,285), 
фиг. 2 С.

Всички 36 преживели са прехвърлени от интензивното 
отделение без данни за сърдечно, белодробно, чернодробно, 
бъбречно или неврологично влошаване.

Дискусия: Аневризматичният SAH е остро опустошител-
но неврологично състояние със значителна заболеваемост и 
смъртност. Приблизително 500 000 души умират годишно по-
ради аневризмална SAH. Смята се, че около 12% от пациен-

тите ще загинат преди да получат медицинска помощ. Други 
30-40% от пациентите, приети в невроинтензивно лечение, ще 
се влошат в рамките на един месец и много от тях ще имат 
фатален изход (3). Оцелелите са изправени пред голяма веро-
ятност от трайно неврологично увреждане, лоша социална ре-
интеграция и намалено качество на живот. Sonesson и съавт. 
(5) са публикували доклад за дългосрочния (>20 години) резул-
тат от възстановяването след хеморагия. От 576 първоначал-
но наблюдавани пациенти с аневризмална SAH само 93 (16%) 
са имали добър неврологичен резултат, определен по Glasgow 
Outcome Scale на 5 точки (4). Повече от 25% от анкетираните 
съобщават за затруднения със съня и повече от половината от 
оцелелите са имали затруднения със социалната и професио-
налната реинтеграция.

Ранната смъртност при SAH остава непроменена, независи-
мо от основните постижения в диагностиката и подобряването 
на методите на лечение през последните няколко десетилетия. 
Бързото лечение на руптурирали вътречерепни аневризми чрез 
оперативно клипсиране или ендоваскуларна емболизация по-
казва, че намалява честотата на усложненията и смъртността 
поради рецидивно кървене и повтарящ се SAH, но това не пре-
чи на възможността за развитие на вазоспазъм (21). Всъщност 
всяка хирургична манипулация и ендоваскуларна интервенция 
е показала възможност да я изостри.

Патогенезата на вазоспазма не е напълно изяснена и въпре-
ки, че субклиничното представяне може да се види в рамки-
те на минути след иктуса, клиничните прояви обикновено се 
наблюдават между 4 и 14 ден с пик между 6 и 10 ден (10,11). 
Също така е важно да се отбележи, че въпреки че около 2/3 
от пациентите, страдащи от аневризмална SAH, ще развият 
рентгенологично доказуем вазоспазъм. Само в около 30% той 
напредва до неврологично влошаване, проявяващо се със заба-
вена церебрална исхемия (9,12,13).

Клиничното значение на вазоспазма, свързан с пост-ане-
вризмална SAH, и неврологичното влошаване поради хипо-
перфузия правят навременната диагноза и агресивното лече-
ние основен елемент на правилната грижа за пациента и важен 
фактор за подобряване на клиничните резултати. Следовател-
но, идентифицирането на най-точната и минимално инвазив-
на модалност при проследяване на вазоспазма и подходящата 
адювантна и фармакологична терапия за предотвратяване или 
ограничаване на DCI е във фокуса на много проучвания за ле-
чение на пациенти след аневризмална SAH.

TCD се оказва безценно при идентифицирането и просле-
дяването на прогресията на вазоспазма. Той е евтин, неинвази-
вен метод, изисква минимално допълнително обучение и може 
да се направи до леглото на пациента. TCD може да открие про-
мени в скоростта на кръвта в мозъчните артерии и повишената 
съдова резистентност в реално време. Въпреки че това явление 
причинява увеличаване на скоростта на артериалната кръв, не 
съществува пряка връзка между увеличаването й и DCI. Исхе-
мичните неврологични дефицити не могат да бъдат оценени, 
като се използват само абсолютните скорости на потока през 
мозъчните съдове, измерени чрез TCD (22,23). По-добър пре-
диктор за клинично проявен вазоспазъм е LR (20).

Патофизиологията на постаневризмен SAH спазъм все още 
не е напълно изяснена. Има доказателства, които предполагат 
забавен възпалителен отговор, водещ до реагиране на левкоци-
тите със съдовия ендотел като основна причина за вазоспазъм 
и последваща DCI (24,25). Изучаването на тези механизми и 
правилното терапевтично поведение остават основна грижа на 
всички, участващи в мултидисциплинарния подход към стра-
дащия от аневризма SAH.

Прието в днешно време е, че блокерите на калциевите ка-
нали подобряват това състояние чрез намаляване на притока 
на калциеви йони в гладкомускулните клетки, което води до 
дилатация на съдовете (9). 

Като друг основен подход, въпреки че се застъпва от само-
то си създаване през 1976 г. от Косник (26), хиперволемията 
не е показала полза при ретроспективни и рандомизирани кли-
нични проучвания. Напротив, страничните ефекти са значими 
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и в някои случаи опустошителни. Неизлечимият мозъчен оток, 
хеморагичната трансформация на исхемични мозъчни инфар-
кти, застойна сърдечна недостатъчност, инфаркт на миокарда и 
левкоенцефалопатия са сред основните цитирани неблагопри-
ятни ефекти от това лечение (27–29).

По същия начин, първоначалният оптимизъм за ползите от 
контролираната хипермагнезиемия е обезсилен от проучване-
то MASH-2 (30), поради което добавянето на магнезий освен 
коригирането на хипомагнезиемия понастоящем не се препо-
ръчва от European Stroke Organization (31). Все още обаче има 
малки групи пациенти, подобни на нашата, които изглежда по-
казват умерени ползи, допълващи останалите възможности за 
лечение. Този подход не крие сериозни рискове за здравето при 
умерено повишени нива на магнезий при пациентите с непо-
кътната бъбречна функция. 

Заключение: Наличието и тежестта на постаневризмен 
вазоспазъм на SAH могат да бъдат постоянно наблюдавани 
чрез транскраниална Доплер сонография. Теоретично може да 
се предположи, че използването на катехоламини и поддържа-
не на MAP над 90 mmHg при пациенти, лекувани за руптури 
на церебрални аневризми в остър стадий, както и умерена хи-
пермагнезиемия над 1,5 mmol/L води до по-добра церебрална 
перфузия и предотвратяване на вазоспазъм на мозъчните арте-
рии. От друга страна е доказано, че хиперволемията няма бла-
гоприятен ефект за подобряване на мозъчния кръвоток и е със 
значителни рискове, свързани с лечението.
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Резюме:  Миомата на матката е едно от най- често среща-
ните доброкачествени заболявания при жените в репродуктив-
на възраст. Тя е свързана  с развитието на безплодие при тях, 
като процента, който се докладва е между 5 % -10 %.

Цел: Да се определи нивото на следоперативната болка по 
VAS и нивото на седация по Ramsey score при прилагането на 
различни медикаментозни комбинации при жени с диагноза 
Миома на матката подложени на HIFU-аблация. Клиничен 
контингент и методи: Обследвани са 55 жени с диагноза Ми-
ома на матката подложени на аблация с HIFU в УМБАЛ „Све-
та Марина“-гр. Плевен. За определяне на степента на болката 
след манипулацията и нивото на седация се използваха две ска-
ли, съответно: скала за болка по VAS (Visual analogue scale) и 
скала на седация по Ramsay. Резултати: Прилаганата комбина-
ция от Велофент, Мидазолам и Дексофен се оказва ефективна 
по отношение на обезболяването при HIFU-аблация. 

Заключение: Създаването на HIFU технологията за лече-
нието на редица доброкачествени и злокачествени заболявания 
без да се нарушава целостта на кожата правят метода инова-
тивен и все по-предпочитан както от пациентите, така и от ле-
карите. Методът се оказва изключително подходящ при млади 
жени с репродуктивни проблеми и желание за забременяване, 
които са преживели  неуспешно медикаментозно и хирургично 
лечение или при нежелание от тяхна страна за прилагането на 
такова.

Ключови думи: HIFU-аблация, обезболяване, миома на 
матката, инфертилитет.

Resume : Uterine fibroids (Myomatous disease of the uterus) 
is one of the most common benign gynecologic conditions among 
women of reproductive age. It leads to female infertility in 5% - 
10% of the cases according to statistics.  

Objectives: To determine the level of postopertive pain by VAS 
and the level of sedation by Ramsey Sedation Scale when different 
types of drug combinations are administered to women diagnosed 
with Uterine fibroids who have undergone HIFU- ablation. 

Research subjects and methods: 55 women diagnosed with 
Uterine fibroids who have undergone HIFU- ablation  have been 
studied at Pleven University Multi-profile Hospital for Active 
Treatment ‘St. Marina ‘. Two scales have been used in order 
to determine the level of postoperative pain and the level of 
sedation, VAS (visual anlogue scale) and Ramsey Sedation Scale, 
respectively.

 Results: The combined administration of Vellofent, Midazolam 
and Dexofen has proven to be effective  with regard to sedation 
during HIFU-ablation.

Conclusion: The creation of HIFU technology for the treatment 
of a number of benign and malignant conditions without affecting the 
epidermis makes the method innovative and increasingly preferred 
by patients as well as doctors. It has proven to be particularly 
suitable for young women with reproductive problems who want to 
conceive and who have been through unsuccessful medication and 
surgical treatments or who are reluctant to undergo such.

Key words: HIFU-ablation, sedation, Uterine fibroids, 
infertility.

Въведение:
Миомата на матката е едно от най- често срещаните добро-

качествени заболявания при жените в репродуктивна възраст. 
Протича с често генитално кървене водещо до развитието на 
анемичен синдром. 

Етиологията на заболяването не е напълно изяснена (1)
Допуска се, че миомните възли произхождат от мутирали 

клетки на гладката мускулатура на матката, и за това се приема, 
че в своята същност са моноклонални тумори. (2)

За да се осъществи иницииране и пролиферация на маточ-
ните фиброми е необходимо специфично хромозомно прена-
реждане. (3), (4)

Миомата на матката е свързана с развитието на безплодие 
при жените във фертилна възраст. Среща се с честота 5%-10%.

Известно е, че големите миомни възли деформират и про-
менят формата и размера на  матката и маточната кухина. Оказ-
ват влияние върху контрактилитета  на миометриума, което 
затруднява движението на сперматозоидите, транспортирането 
на яйцеклетката и нидацията.

Предизвикват хронична възпалителна реакция, което въз-
препятства имплантацията на оплодената яйцеклетка.

Дори ако се реализира бременност, честотата на усложне-
нията в хода на бременността и последващото раждане се уве-

личават. Най-често се наблюдават: преждевременно раждане, 
неправилни предлежания, плацента превия, отлепване на пла-
центата, Цезарово сечение, постпартална хеморагия и задър-
жана плацента, (Табл. 1) 

 Таблица № 1: Резултати след HIFU-аблация  (5)

Общ брой забременели
Средна възраст
Продължителност на бременността 
Общ брой осъществени раждания
Вагинални раждания
Избирателно прекъсване на бременността
Спонтанни аборти
Текущи бременности
Неизвестни
Средно тегло на бебето при раждането

117
36
9
64  (55%) 
59%
10   (9%)
22 (19%)
 9    (8%)
12 (10%)
3, 270 kg 
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Диагнозата се поставя чрез клиничен преглед, хормона-
лен статус, ултразвуково изследване, КАТ, ЯМР, а лечението 
се свежда до хормонотерапия, миомектомия (чрез конвенцио-
нален, отворен хирургичен метод или лапароскопски метод), 
хистеректомия, хистероскопия, хистерорезекция, хистеромор-
селация, емболизация на a. uterina и др. (Фиг. 1) и (Фиг. 2).

Фиг. 1: Образна диагностика на миома на матката: (а)- 
УЗ, (б)- ЯМР, (в)- КАТ (6) 

Фиг. 2: Видове операции прилагани при миома на мат-
ката: (а)-хистероскопия, (б)-емболизация на a. uterina (7), 
(8) 

    
Въпреки разнообразието от хирургични методи за лече-

ние на това заболяване, те в по-голяма или по-малка степен са 
свързани с травматичност за пациентките, особено при кон-
венционалният хирургичен достъп. Това създава дискомфорт, 
следоперативна болка, влошено качество на живот, увеличен 
болничен престой, а не рядко и рецидивиране на заболяването.

За това, през последните години се засили стремежът за 
прилагането на такива оперативни методи, чрез които тези не-
благоприятни ефекти да бъдат избегнати, като в същото време 
се постигне желаният терапевтичен резултат.

В УМБАЛ „Света Марина“- гр. Плевен с успех се прилага 
т. нар. HIFU-аблация (High Intensity Focused Ultrasound). Това 
е метод, който  с основание придоби популярност с названието 
„хиругия без скалпел“.

В своята същност представлява революционно нов подход 
за лечение на солидни тумори в човешкото тяло, както до-
брокачествени, така и злокачествени. Представлява напълно 
неинвазивен екстракорпорален метод на лечение, при който 
чрез високо-интензивен фокусиран ултразвуков лъч попадащ 
с уникална прецизност в целевата зона на тумора се постига 
аблация (унищожаване) на не-ракови, ракови или предракови 
новообразувания.

Ефекта на HIFU върху тъканите се осъществява чрез на-
гряване, кавитация или упражняване на механични сили. Чрез 
поглъщането на ултразвукова енергия от тъканите настъпва за-
топляне в съответната област до 85 ℃ или 185 °F.

Този процес е локализиран само в съответната област, до-
като съседните на фокусната зона области остават незасегнати.

Т.к. всеки ултразвук третира много малък обем, този про-
цес се повтаря до постигане на желания обем, обикновено до 
50 пъти. Процедурата продължава около 3 часа, в зависимост 
от броя на миомните възли.

Както всяка манипулация и операция, така и HIFU-аблаци-

ята има индикации и контраиндикации за провеждането ѝ.
Към индикациите се отнасят: клинично доказана мио-

ма на матката, неправилен менструален цикъл, дисменорея, 
безплодие, миомна структура виждаща се добре с ултразвук, 
желание за извършване на HIFU, отказ от извършване на хи-
стеректомия.

Относителни противопоказания са: гинекологични ин-
фекции, вътрематочни устройства, миома на еденица разстоя-
ние повече от 12 см. от повърхността на кожата, дебелина на 
гънката на корема повече от 7 см., цервикални миоми, миома 
повече от 6 възела, както и преживяна хирургична намеса на 
долния етаж на корема в последните 3 месеца.

Противопоказания: възраст близка до менопаузалната, 
субмукозна миома на педикул, тежка ендометриоза, агорафо-
бия и тревожност в затворени пространства и др.

Въпреки, че HIFU е хирургична процедура, която се оце-
нява като нискорискова, т. к. при нея не се отваря коремната 
кухина, подготовката на пациентите за аблация не бива да се 
подценява и тя спазва същия протокол, както за всеки друг вид 
операция.

Цел: Да се определи нивото на следоперативната болка по 
VAS и нивото на седация по Ramsey score при прилагането на 
различни медикаментозни комбинации при жени с диагноза 
Миома на матката подложени на HIFU-аблация.

Клиничен контингент и методи: Обследвани са 55 жени 
с диагноза Миома на матката подложени на аблация с HIFU в 
УМБАЛ „Света Марина“-гр. Плевен.

За определяне на степента на болката след манипулацията 
и нивото на седация се използваха две скали, съответно: скала 
за болка по VAS (Visual analogue scale) и скала за степен на 
седация по Ramsey score.

Изследвани бяха две групи пациентки: 1-ва група от 30 
жени, на които се  приложи Морфин в доза 0, 15 мг /кг интра 
венознокоито  десет минути преди аблацията, след което обез-
боляването продължи по следната схема: (Фиг. 3)

Фиг. 3: Схема на обезболяване на първата група паци-
енти

При 17 от жените се наложи допълнително обезболяване с 
1 амп. Дексофен и 1 амп. Аналгин разтворени в 1000 мг Пер-
фарган, които се пуснаха бавно интравенозно.

2-ра група: 25 пациентки обезболени със следната медика-
ментозна терапия:

Велофент 5-8 мг / кг перорално един час преди аблацията 
+ НПВС (Дексофен) 1 амп. i.v. + Мидазолам 0, 03 мг / кг. i.v.

Резултати:
В първата група, при посочената схема на седация, при 20 

% от изследваните пациентки се получи по-висока степен на 
седация- Ramsey score 5 - 6, като при 5 от тях се разви диха-
телна депресия, което наложи извършването на ендотрахеална 
интубация и преминаване към обща анестезия. При останалите 
80 % нивото на седация се оцени като 4, (Фиг. 1).
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Фиг. 1: Степен на седация по Ramsey score при първата 
група изследвани пациентки 

Във втората група, от изследваните 25 пациентки, при 18 
от тях се постигна ниво на седацията по Ramsay score-2, при 5 
от тях-ниво на седация 3, а при 2 пациентки -ниво на седация 
4, (Фиг. 2)

Фиг. 2: Фиг. 1: Степен на седация по Ramsey score при 
втората група пациентки

По отношение на силата на изпитваната болка: в първата 
група 7 жени дадоха болка 6 точки по VAS-скалата, 12 паци-
ентки- 7 точки по VAS-скалата, 10 пацинтки- 8 точки по VAS и 
1 пациентка - 9 точки по VAS, (Фиг. 3)

Фиг. 3: Интензитет на болката по VAS- скалата при пър-
вата група пациентки 

Във втората изследвана група получихме следните резул-
тати: 17 жени оцениха интензивността на изпитваната болка 
по VAS с 2 точки, 3 жени с 3 точки, 4 пациентки с 4 точки и 1 
пациентка с 5 точки по VAS, (Фиг. 4).

Фиг. 4: Интензитет на болката по VAS- скалата при вто-
рата група пациентки

Дискусия: Въпреки, че HIFU-аблацията е екстракорпора-
лен метод на лечение, при който не се отваря коремната кухи-
на, затоплянето на целевата зона понякога е свързано с болка 
и дискомфорт.

От получените резултати става ясно, че жените обезболя-
вани с първата схема от медикаменти изпитват по-силна болка 
оценена по VAS, което налага добавянето на по-високи дози 
опиоидни аналгетици в комбинация с бензодиазепини. Това 
обуславя и по-високото ниво на седация, което в съчетание 
води до потискане на дишането в част от пациентките и преми-
наването към обща анестезия.

Като причина за това може да се отбележи по-голямото ко-
личество подкожна мастна тъкан при европейките, поради кое-
то при ултразвуковата аблация се затопля по-голямо количе-
ство мастна тъкан, което е свързано с по-високо ниво на болка 
и съответно по-голяма нужда от обезболяване.

Във втората група, използването на Велофент (Фентанил) 
в таблетарна форма осигурява по-добро ниво на обезболяване 
при съхранено съзнание на пациентките по време на процеду-
рата.

Ние свързахме това с по-силният обезболяващ ефект на 
Велофента и по-малкото му странични ефекти в сравнение с 
Морфина.  

Заключение: Високите технологии навлизат все по-широ-
ко в медицината.

Създаването на HIFU-аблацията за лечението на редица до-
брокачествени и злокачествени заболявания без да се нарушава 
целостта на кожата правят метода иновативен и все по-предпо-
читан както от пациентите, така и от лекарите.

Използването само на интравенозна и пер орална преме-
дикация при тази процедура дава възможност за по-бързо въз-
становяване на пациентите и връщането им към активен на-
чин на живот в рамките на 24 часа след нея. Манипулацията е 
свързана с липса на белези, протича без болка и кръвозагуба, 
с минимален риск от развитие на инфекции и липсата на опе-
ративен стрес.

Методът се оказва изключително подходящ при млади 
жени с репродуктивни проблеми и желание за забременяване, 
които са претърпели неуспешно медикаментозно и / или хирур-
гично лечение или, които не желаят провеждането на такова.
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получи по-висока степен на седация- Ramsey score 5 - 6, като при 5 от тях се разви дихателна 

депресия, което наложи извършването на ендотрахеална интубация и преминаване към обща 

анестезия. При останалите 80 % нивото на седация се оцени като 4, (Фиг. 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фиг. 1: Степен на седация по Ramsey score при първата група изследвани пациентки  

Във втората група, от изследваните 25 пациентки, при 18 от тях се постигна ниво на седацията 

по Ramsay score-2, при 5 от тях-ниво на седация 3, а при 2 пациентки -ниво на седация 4, (Фиг. 2) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фиг. 2: Фиг. 1: Степен на седация по Ramsey score при втората група пациентки 
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По отношение на силата на изпитваната болка: в първата група 7 жени дадоха болка 6 точки по 

VAS-скалата, 12 пациентки- 7 точки по VAS-скалата, 10 пацинтки- 8 точки по VAS и 1 пациентка 

- 9 точки по VAS, (Фиг. 3) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фиг. 3: Интензитет на болката по VAS- скалата при първата група пациентки  

Във втората изследвана група получихме следните резултати: 17 жени оцениха интензивността 

на изпитваната болка по VAS с 2 точки, 3 жени с 3 точки, 4 пациентки с 4 точки и 1 пациентка с 

5 точки по VAS, (Фиг. 4). 
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Abstract
Introduction: Foreign bodies removal in children is a common 

problem around the world. Most of the aspirated foreign bodies are 
organic materials. Major complications according the literature in-
clude respiratiry failure, hypoxia, laryngeal edema, bronchospasm, 
laryngospasm, pneumothorax, pneumomediastinum, cardiac arrest, 
tracheal or bronchial laceration, and hypoxic brain damage and 
death. The Aim of this observational study is to determine the most 
common complications after bronchoscopic airway foreign body 
removal in children. Materials and Methods: A 4-year prospective 
cohort study of 120 children who underwent bronchoscopy for for-
eign body removal in the Department of ENT Surgery; University 
Hospital “Queen Giovanna”- ISUL; Medical University-Sofia. We 
used total IV anesthesia. From the time of extubation until 4 hours 
we observed for the most common complications: laryngeal edema, 
bronchospasm, laryngospasm, pneumothorax, pneumomediasti-
num, cardiac arrest, tracheal or bronchial laceration, bradypnea or 
apnea and hypoxic brain damage and death. Results and discus-
sion: The most common complication was tracheal or bronchial 
laceration in 37 of patients. Second common was bronchospasm in 
19 of the patients. 12 of the patients were with minor laryngeal ede-
ma after the procedure. The partial laryngospasm was experienced 
in 9 of the patients. We did not have any cases of pneumothorax, 
pneumomediastinum, bradypnea or apnea, hypoxic brain damage, 
cardiac arrest or death. Conclusion The most common complica-
tions after bronchoscopic airway foreign body removal in children 
are tracheal or bronchial laceration, laryngeal edema, broncho-
spasm and laryngospasm.

Key words: foreign bodies, complications, children

INTRODUCTION
Aspiration of foreign bodies by children is a common problem 

around the world. Asphyxia and respiratory failure with cardiac ar-
rest from inhaled foreign bodies is a leading cause of accidental 
death among children younger than 4 years.1 In comparisson with 
adults, most of the aspirated foreign bodies in children are organic 
materials. Nuts (especially peanuts) and seeds (mainly sunflower 
and watermelon) are the most commonly aspirated foreign bodies 
reported in almost all studies.2,3,4,5,6,7

For children undergoing rigid bronchoscopy, general anesthe-
sia was used in all studies. Preparation of the child for general an-
esthesia is a specific process.26 General anesthesia in children is 
characterized by specific risks.27 Both inhaled2,8,9,10 and IV1112 
inductions were reported. Similarly, anesthesia was maintained 
with either inhaled8,9,10,12 or IV13,14,15 drugs or a balanced an-
esthetic.11 Five studies reported the use of neuromuscular block-
ers.2,3,8,12,14 Seven studies commented on using steroids for la-
ryngeal edema, with the majority of those authors favoring steroid 
use only as needed,2,6,11,12,14 as opposed to routine administra-
tion.10,15 An advantage of an IV anesthetic is that it provides a 
constant level of anesthesia irrespective of ventilation. By contrast, 
hypoventilation and leaks around the rigid bronchoscope may pro-
duce an inadequate depth of inhaled anesthesia. Pollution of the 
operating room, due to the combination of leaks around the rigid 
bronchoscope and high gas flows needed for ventilation, are ad-
ditional drawbacks of inhalation anesthetics.

Major iatrogenic complications were specified in 21 studies with 

9437 children with aspirated foreign bodies. These complications 
included laryngeal edema, bronchospasm, laryngospasm, pneumo-
thorax, pneumomediastinum, cardiac arrest, tracheal or bronchial 
laceration, and hypoxic brain damage. Five from largest series - on 
5927 children, reported twenty-five deaths (0.42%).2A7,12,m.. On 
the other hand, early discharge from the hospital after uncompli-
cated bronchoscopy is reasonable. In one study, 187 (65%) children 
were discharged home within 4 hours after rigid bronchoscopy. 16 
In another study, 82 (60.7%) children had a hospital stay <1 day.17 
Prolonged pulmonary recovery may prevent early discharge.

With this prospective observational study we aimed to deter-
mine the most common complications after rigid bronchoscopic 
airway foreign body removal in children.

MATERIAL AND METHODS
We obtain approval from local ethical review board and in-

formed consent from all study participants (parent of the children). 
This is a 4-year prospective observational cohort study on 120 chil-
dren who underwent bronchoscopy for foreign body removal in the 
Department of ENT Surgery; University Hospital “Queen Giovan-
na”- ISUL; Medical University-Sofia. We used total IV anesthesia. 
In all patients we used methylprednisolone 2mg/kg for premedica-
tion and atropine 0.01mg/kg. For induction in general anesthesia 
we used propofol 2.5-3.5mg/kg and succinylcholine 1 mg/kg as 
muscle relaxant. Endotracheal intubation was performed by rigid 
bronchoscope from the anesthesiologist and mechanical ventilation 
was performed using Storz injector. For maintenance of general an-
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esthesia we used infusion of propofol 200 to 400 ^g/kg/min and 
fentanyl 2-6 ^g/kg for analgesia. All children were observed from 
the time of extubation until 4 hours after the procedure for the ap-
pearance of any complication. Descriptive ststistic using SPSS ver-
sion 10, was performed on the following variables: patient's age, 
number of endotracheal intubations needed for foreign bodies ex-
traction, total duration of bronchoscopies, type and total duration of 
forein bodies enlodgement in tracheobronchial tree, incidence and 
type of complications.

RESULTS
The mean age of the children is 2,94 years (statistical data is 

presented on Tabl.1). 40% of them are females and 60% males. Ac-
cording to anesthesia risk assessment 70% of the patients are with 
ASA 1 class and 30% of them with ASA 2 class. The mean dura-
tion of bronchoscopies is 14,5min. The most common complica-
tion was tracheal or bronchial laceration in 37 (31%) of patients. 
Second common was bronchospasm in 19 (18%) of the patients. 
12 of the patients (10%) were with minor laryngeal edema after the 
procedure. The partial laryngospasm was experienced in 9 (8%) of 
the patients. We did not have any cases of pneumothorax, pneumo-
mediastinum, bradypnea or apnea, hypoxic brain damage, cardiac 
arrest or death.

DISCUSSION
Most patients with aspirated foreign bodies are children young-

er than 3 years. The mean age ranged from 1 to 2 years4,7,19,20 
and from 2.1 to 3.8 years,18,19,21,22,23,24 respectively. In our 
study the mean age is 2.94 which correlate with the number from 
the literature. General anesthesia in children is characterized by 
specific risks. Some studies reported that the risk of cardiac arrest 
increased with decreasing age

In our study most of the children are males. The anesthesia risk 
assessment shows that all children are low class ASA 1 and ASA 
2. These children from ASA 2 group are with allergy or pulmo-
nary infection due to the foreign body. There are no neurological or 
cardiovascular diseases among patients. Low class ASA and good 
general condition of the children before the accident increases the 

responsibility of the anesthesiologist.
In our study we used only rigid bronchoscopy. This is a stan-

dard procedure for the removal of foreign bodies in our hospital. 
We used general anesthesia in all patients. While rigid bronchos-
copy was used solely for the removal of foreign bodies in most 
studies, both flexible and rigid bronchoscopies were used in 4 se-
ries.7,13,33,39 For children undergoing rigid bronchoscopy, gener-
al anesthesia was used in all studies. In our study we used mechani-
cal ventilation in all patients. Seven studies commented on using 
steroids for laryngeal edema, with the majority of those authors fa-
voring steroid use only as needed,2,6,n,12,14 as opposed to routine 
administration.10,15 We used methylprednisolone for premedica-
tion in all patients, because of the trauma of the laryngeal structures 
during rigid bronchoscopy. Moreover we use methylprednisolone 
not only for a prevention of complications like bronchospasm and 
laryngospasm, but also as a treatment if some of them occur in post-
operative period.

Major iatrogenic complications were specified in 21 studies 
with 9437 children with aspirated foreign bodies. These compli-
cations included laryngeal edema or bronchospasm, pneumotho-
rax, pneumomediastinum, cardiac arrest, tracheal or bronchial 
laceration, and hypoxic brain damage. These major complications 
occurred in 91 of these 9437 children (0.96%).Of the 11 cardiac 
arrests that were reported, 1 occurred after induction of anesthe-
sia in a child who was hypoxic on admission, 5 occurred during 
bronchoscopy because of hypoxia (3) or bleeding (2), and the re-
maining 5 were not specified. Twenty-five deaths occurred in the 5 
largest series with 5927 children (0.42%).2,7,8,12,14 In our study 
the incidence of major complications were 30.83% for tracheal or 
bronchial laceration, 15.83% for the bronchospasm and 7.5% for 
the laryngospasm. The reason of this high incidence of major com-
plications is that most of the foreign bodies stayed in airways more 
than 10 days, causing local tissue hypoperfusion and necrosis of 
airway mucosa. That’s why most common complication is tracheal 
or bronchial laceration. Also, in these cases we observed adhesions 
between the airways and foreign bodies and the extraction were 
traumatic. In our study laryngeal edema was not severe so it is not 
major complication.

CONCLUSION
The most common complications after bronchoscopic airway 

foreign body removal in children are tracheal or bronchial lacera-
tion, laryngeal edema, bronchospasm and laryngospasm but the 
anesthesiologist must pay attention for the possibility if their oc-
curance.
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RESULTS 
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Tabl.1. Descriptive ststistical data. 
 

Parameter mean value med.value range 
     
Age (years)  2,94 3,8 (0,6 – 7,4) 

 

     
 

Number of ET Intubations needed for extraction of  
2,7 3,95 (2-9)  

Foreign body  
 

    
 

     
 

Duration of tracheobronchoscopy for extraction of  
14,5 19,9 (7 - 90)  

Foreign body (min.)  
 

    
 

     
 

Total  duration  of  forein  bodies  enlodgement in 11,5 17,9 (1 - 23)  

tracheobronchial tree before extraction (days)  
 

    
 

     
  

Type of Foreign body:  
organic (apple, carrot, nuts and seeds) – 108 children  
plastic (parts of toys) – 7 children  
metal (coins, needles) – 3 children  
stone – 2 children   

Complications:  
Tracheo-broncheal laceration – 37 cases; 35 of them with organic Foreign body 
enlodged more than 10 days 
Bronchospasm – 19 cases; 18 of them with organic Foreign body enlodged 
more than 10 days 
Laryngospasm – 9 cases; all of them with more tham 5 ET intubations with a rifid 
bronchoscope per extraction and Foreign body enlodged more than 10 days 
Laryngeal oedema – 12 cases; all of them with more than 4 ET intubations with a 
rifid bronchoscope per extraction  
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Fig.1 Most common complications (number of cases) 
 

DISCUSSION 
 
 

Most patients with aspirated foreign bodies are children younger than 3 years. The mean age 
ranged from 1 to 2 years4,7,19,20 and from 2.1 to 3.8 years,18,19,21,22,23,24 respectively. In our study the mean age 
is 2.94 which correlate with the number from the literature. General anesthesia in children is characterized 
by specific risks. Some studies reported that the risk of cardiac arrest increased with decreasing age.28,29 
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УПОТРЕБА НА ХЕМОКОМПЛЕТАН ПРИ ПАЦИЕНТ С ТРОМБОЦИТОПЕНИЯ 
ПО ВРЕМЕ НА OFF-POMP КОРОНАРНА РЕВАСКУЛАРИЗАЦИЯ - 

КЛИНИЧЕН СЛУЧАЙ

Д-р Ивац Нацев, Началник „Отделение по интензивно лечение на сърдечно оперирани болни“  
„КАИЛ“, УМБАЛ „Света Екатерина“- гр. София

Успехът на кардиохирургичните интервенции зависи от 
много фактори, но до голяма степен се определя от възмож-
ността за възстановяване на физиологичната хомеостаза и в 
частност - хемостазата след извършването им. Разбира се, това 
са сложни процеси, които се определят от редица условия, сред 
които на главно място стоят предоперативното състояние на 
пациента, неговите компенсаторни възможности, а също и от 
сложността, обема и продължителността на хирургичната ин-
тервенция. Кардиохирургичните операции са едни от най-теж-
ките, съпроводени са с различна по тежест оперативна травма 
и значимо вмешателство във физиологията на пациента. Коа-
гулационната система е една от определящите в това отноше-
ние, защото нарушенията в хемостазата след ЕКК са известни, 
особено в съчетание с различна по степен хипотермия. В тази 
връзка е логично да се предположи, че колкото по-нарушена 
е нормалната функция на тази система при пациентите пре-
доперативно, толкова по-големи са рисковете за кървене след 
екстракорпоралното кръвообращение и толкова повече био-
продукти и лекарсвени препарати биха били нужни, за да бъ-
дат възстановени наличните дефицити и функции. Обикновено 
това се извършва чрез заместване със сакове прясно замразена 
плазма, еритроцитни и тромбоцитни концентрати, с цел по-
стигане на адекватни коагулационни показатели. Но упореба-
та на големи количества от тях могат да доведат до нежелано 
обемно натоварване, влошаване на бъбречната и белодробната 
функции, както и до дилуция, която пък от своя страна да бъде 
причина за извършването на ненужни хемотрансфузии. Пора-
ди тази причина, използването на специфични концентрати на 
плазмени фактори на кръвосъсирването в по-големи концен-
трации и в по-малки обеми, може да предотврати тези пробле-
ми. Примери за такива са: активиран фактор 7, протромбинов 
комплекс, фибриногенен концентрат и други, като използване-
то им в кардиохирургията е по-често по клинична преценка, 
отколкото по изработени протоколи, но с доказана и сигурна 
полза. Важността на фибриногена (фактор 1) в коагулационна-
та каскада поставя на преден план възможността за неговото 
заместване след кардиохирургични интервенции. Участвайки 
в основни реакции в кръвосъсирването, при които от неразтво-
рим белтък се превръща в разтворим фибрин, спомага за ста-
билизирането на тромбоцитната запушалка и формирането на 
съсирек. На свой ред и тромбоцитите трябва да бъдат качест-
вено и количествено годни, за да бъде физиологично надежден 
процесът. Като тромбоцитопения се дефинира брой на тромбо-
цитите под 150.000/мм3, като клинично значимо кървене рядко 
се случва при тромбоцити над 50.000/мм3. Но кардио-пулмо-
налният байпас нарушава и тромбоцитната функция чрез реди-
ца механизми, което на свой ред налага и компенсирането на 
редица плазмени фактори.

                                  

КЛИНИЧЕН СЛУЧАЙ

В клиниката беше приет пациент на 65 години с диагно-
за-ИБС, НАП, ТКБ, дислипидемия, МСБ, тромбоцитопения, 
бронхиектазна болест и ЗД тип 2. От извършената коронаро-
графия са диагностицирани значими стенози на  LAD-70%, 
RCx-xронична оклузия, RCA-70-90% стеноза. Както се вижда 

пациентът е с висок коморбилитет, съответно значително по-
вишен периоперативен риск, като по евроскор скалата е оце-
нен на 10.09%. При ехокардиографията не са диагностицирани 
клапни лезии, а фракцията на изтласкване е оценена на 43%. 
Поради високия риск и усложненията след включване на ЕКК, 
в това число и по-високият риск от кървене с оглед и на пре-
доперативната тромбоцитопения, се прецени, че по-ниско рис-
ковата хирургична интервенция е извършването на off-pomp 
реваскуларизация (OPCABx2) с байпасиране на стенозите на 
LAD с артериален съд и на RCA с венозен. От параклиниката 
предоперативно са регистрирани левкоцитоза до 24G/l, дължа-
ща се на лечението с кортикостероид, Хб-168 g/l, тромбоцити-
35G/l. От биохимията - без значими отклонения от нормите. 
Изследвано е и нивото на плазмен фибриноген - 2.9 g/l. Поради 
наличната тромбоцитопения с дълготрайна давност е проведе-
на консултация с хематолог, който предполага автоимунна ге-
неза на процеса и предлага включване на кортикостероид към 
терапията - метилпреднизолон 1 mg/kg + PPI и заместване с 
тромбоцитна концентрация и афереза следоперативно. От при-
ложеното лечение не е регистрирано покачване на тромбоци-
тите и сутринта, преди операцията те са 35G/l. Хирургичната 
реваскуларизация протече без проблем, като не се наложи пре-
минаване към ЕКК. Интраоперативно се вляха 2 g фибрино-
генен концентрат (1г преди реваскуларизацията и 1 след нея). 
Преляха се два сака ПЗП и четири сака тромбоцитен концен-
трат. Интраоперативно се приложиха и 3 грама транексамична 
кисилина и три ампули дицинон. Извърши се и щателна хи-
рургична хемостаза. Пациентът се изведе в реанимацията със 
стабилни витални показатели и от параклиниката-Хб-151 g/l, 
левкоцити-29G/l, тромбоцити-43G/l. Не се регистрира значимо 
кървене от дренажните системи - общо 830 ml за първото дено-
нощие. Приложиха се още два сака тромбоцитен концентрат и 
една ПЗП. Пациентът беше екстубиран при покрити критерии. 
На следващия ден той е в добро общо състояние, без значимо 
кървене от дренажните системи - общо 380 ml за второто де-
нонощие, което не наложи прилагането на още биопродукти. 
От ПКК-Хб-119 g/l и тромбоцити-51G/l. Прецени се, че не се 
налага изследване на плазмено ниво на фибриноген. На тре-
ти следоперативен ден пациентът е изведен от реанимацията 
с Хб-103 g/l и тромбоцити-47G/l. Пролежаването му в следо-
перативно отделение протече без усложнения и без нужда от 
преливане на биопродукти. Той беше изписан от болницата в 
планов порядък и в добро общо състояние.

В заключение можем да препоръчаме скоростното замест-
ване с фибриноген чрез фибриногенен концентрат, като това 
изглежда обещаващо решение при налични хемостазни нару-
шения, особено след кардиохирургични операции. Въпреки че 
монотерапията с фибриноген може и да не е самодостатъчна, 
имайки в предвид и фундаменталната роля на броя и функци-
ята на тромбоцитите за процеса на коагулация смятаме , че 
компенсирането на фибриногена като важен физиологичен 
фактор, спомага за редуциране на кървенето и на количеството 
преляти еритроцитни концентрати при пациентите с 
тромбоцитопения след кардиохирургични операции. 
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ОСОБЕНОСТИ НА АНЕСТЕЗИЯТА ПРИ ПАЦИЕНТИ СЪС СИНДРОМА НА 
EHLERS-DANLOS

Камелия Цветанова
Катедра „Анестезиология и реаниматология“, 

МУ-Плевен

PECULIARITIES OF ANESTHESIA IN PATIENTS WITH EHLERS-DANLOS 
SYNDROME

Kameliya Tsvetanova
Department of Anesthesiology and Resuscitation, 

Medical University-Pleven

Резюме: Синдрома на Ehlers-Danlos е автозомно-доми-
нантно заболяване, което се асоциира с нарушения в синтезата 
на колаген (тип I и тип III ). Хипермобилността на ставният 
апарат, чупливоста на кръвоносните съдове, съпътстващите 
синдрома сърдечно-съдови заболявания, трябва да се имат в 
предвид при избора на анестезиологичен метод. Всеки един от 
симптомите може да доведе до усложнения в хода на анестези-
ята, което налага познаването им и създаването на предопера-
тивен алгоритъм на поведение, целящ превенция на бъдещите 
интраоперативно развили се усложнения.

Ключови думи: синдром на Елерс-Данлос, клинични 
форми, анестезия.

Summary: Ehlers-Danlos syndrome is an autosomal domi-
nant disease that is associated with disorders in collagen synthesis 
(type I and type III). Hypermobility of the joint apparatus, fragil-
ity of blood vessels, concomitant cardiovascular diseases should be 
considered when choosing the method of anesthesia. Any one of 
the symptoms can lead to complications during anesthesia, which 
necessitates their knowledge and the creation of preoperative algo-
rithm of behavior aiming to prevent future intraoperatively devel-
oped complications.

Key words: Ehlers-Danlos syndrome, clinical forms, anes-
thesia.

Въведение: Синдрома на Ehlers-Danlos е автозомно-доми-
нантно заболяване, което се асоциира с нарушения в синтезата 
на колаген (тип I и тип III ). Получава името си от двама ле-
кари-Едвард Елерс от Дания и Хенри Алекзандър Данлос от 
Франция. Те описват синдрома за първи път в началото на 20-
ти век.

Доказани са мутации в повече от 19 гена свързани със 
синдрома, като например мутациите в гена COL 5A1, COL 5A2 
и COL1A1, причиняващи класическата форма на болестта. Му-
тациите водят до ензимопатия с липса на ензима лизинхидрок-
силаза и смутен синтез на колаген и еластин. (14)   

Синдромът на Ehlers-Danlos (EDS) е известен и като синд-
ром на Черногубов-Елерс-Данлос, синдром на Meekrin-Ehlers-
Danlos, еластична фибродисплазия, генерализирана еластична 
фибродисплазия, вродена множествена ставна слабост, хипер-
пластична кожа (cutis hyperplastica), несъвършенна дисмогене-
за на Русаков.

Синдрома засяга 1 на 5000 души в света.
Една от засегнатите групи се оказват евреите ашкенази, 

като мутацията тип VIIc Ehlers-Danlos при тях достига 1 на 248 
души.

Засегнатите гени и ензими са COL1A1, COL1A2, COL3AQ, 
COL5A1, COL5A2, TNXB, ADAMTS2, PLOD1, B4GALDSE и 
D4ST1/CHST14.

Понякога генът не се унаследява в потомството, а възниква 
спонтанно.

Класификация: Съществуват различни класификации на 
EDS. В руската литература се описват 10 основни типа, като 6 
от тях са с разшифровани хромозомни увреди:

1-ва форма: Ставна хипермобилност с мутация в гена 
COL 3A1. Има автозомно-доминантно унаследяване и засягане 
на малки и големи стави. Налице е ставна хипермобилност.

2-ра форма: Класическа форма. Свързана е с мутация в 
гена COL 5A1. Проявява се с хеморагичен синдром, силно раз-
теглива кожа, формиране на подкожни кисти и доброкачестве-
ни кожни тумори.

3-та форма: Съдова форма. Дължи се на дефектен ген COL 
3A1 и засягане на ген тип III.  

Дефектът се унаследява автозомно-доминантно. Тази фор-
ма е животозастрашаваща поради възможност от разкъсване на 
кръвоносни съдове и дифузни вътрешни кръвоизливи.

4-та форма: Ахондропластичен тип. Свързан е с дефект на 
гена COL 1A2 и се проявява с вродена луксаия на тазобедрена-
та става и артрит.

5-та форма: Дерматопраксис (Dermatopraxis). Свързана 
е с дефект на гена ADAMTS2. Характеризира се свръхранима 
кожа и трудно зарастващи рани.

6-та форма: Кифосколиотична форма. Дължи се на авто-
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зомно-доминантно унаследен дефект на гена PLOD1 и недос-
тиг на ензима лизин-хидроксилаза. Характеризира се със слаб 
мускулен тонус.

Според публикуваната през 2017 г. англоезична класифи-
кация, синдромът на Ehlers-Danlos се дели на следните типове:

1. Класическа форма - не се различава от класическата фор-
ма на гореспоменатата класификация;

2. Съдова форма. Хората с този тип на синдрома на Елерс-
Данлос обикновено са с нисък ръст, тънка кожа на скалпа и 
характерни черти на лицето с големи очи и тънък нос. Налице 
е хипермобилност на малките стави, изкривяване на ходилото, 
пневмоторакс, разширени вени, намалено количество на по-
дкожната мастна тъкан.

3. Кифосколиотична форма. Свързана е с тежка мускулна 
хипотония, сколиоза, необичайно малки роговици и остео-
пения. Характерен е „Марфаноиден хабитус“(дълги и тънки 
пръсти, дълги крайници, хлътнал или изпъкнал гръден кош с 
тежка ставна хипермобилизация и вродена деформация на та-
зобедрената става).  

4. Артрохалезия. Характеризира се с тежка ставна хипер-
мобилност и вродена деформация на тазобедрената става.

5. Дерматопраксис - не се различава от формата на горепо-
сочената класификация.

6. Спондилодиспластична форма. Характеризира се с мор-
фологични изменения на черепа.

7. Мускулно-контрактурна форма на EDS. 
8. Миопатична форма. За нея са характерни вродената мус-

кулна хипотония или мускулна атрофия.
9. Пародонтална форма. Характеризира се с тежък и некон-

тролируем пародонтит с ранно начало (претибиални плаки).
10. Сърдечно-клапна форма. Протича с тежки клапни про-

блеми, засягащи аортната клапа, митралната клапа, кожни про-
блеми и хипермобилност на ставите.

11. Хипермобилен EDS. Налице е хипермобилност на голе-
мите и малки стави с повтарящи се сублуксаци, 

Фиг. 1:

Фиг. 1: Хипермобилност  на малките стави (7)
Клинична картина на синдрома: Клинично, пациентите 

страдат от чести сублуксации, болест на Osgood-Schlatter, де-
формация на пръстите на ръцете като „лебедова шия“, тясно и 
високо небце, остеопения (ниска плътност на костите), кифоза, 
сколиоза, нестабилност на главата поради слабост на сухожи-
лията на гръбначния стълб, миалгия, лесна уморяемост.

Кожата също се засяга, като може да се появи епикантус.
По отношение на сърдечно-съдовата система се наблюда-

ва пролапс на митралната клапа, разширени вени, ендокардит, 
аневризма на възходящата аорта или синдром на ортостатична-
та тахикардия и тежки аритмии.

Други прояви на синдрома са:

- Малформации на Арнолд-Киари (поражение на продълго-
ватия мозък), с нарушение на гълтането и силни болки в тила;

- Синдром на Рейно;
- Функционални разстройства на гастро-интестиналният 

тракт (гастрит, синдром на раздразненото черво и др.);
- Кървене или перфорация от стомашно-чревният тракт;
 - Невралгия на n. trigeminus;
- Симптом на Горлин (докосване на носа с език);
- Спонтанен пневмоторакс;
- Сънна апнея;
-Сини склери;
- Късогледство и др.
Диагноза на EDS: Диагнозата се поставя на базата на кли-

ничната картина, изследване на хидроксилизил пиридинолин, 
генетичните изследвания и др. 

Предоперативна подготовка на пациентите със синдро-
ма на Елерс-Данлос: 

Изключително важно е да се свали подробна предопера-
тивна анамнеза и да се извърши функционален преглед с обща 
оценка на подтипа EDS, да се анализират резултатите от кли-
ничните и генетичните изследвания, да се установи наличието 
на анамнеза за склонност към кървене, както и оценка на всич-
ки трудности при бъдеща интубация.

Ако се предвижда спинална или епидурална анестезия, е 
необходимо да се изключи наличието на сколиоза или опера-
тивни намеси в областта на гръбначния стълб.

Задължително е пациентите да се изследват за мускулна 
слабост, митрална и/ или аортна инсуфициенция. (1), (8), (2)

Предпочита се мониторингът да бъде неинвазивен, въпре-
ки рискът от появата на хематоми при често повтарящите се из-
мервания. Инвазивното измерване на кръвното налягане крие 
риск от дисекация на съдовата стена (при съдовата форма на 
EDS протичаща със съдова чупливост).

Положението на болните върху операционната маса поста-
вя изискването, зрителният анализатор да бъде защитен, т.к. 
директно упражненият натиск върху очните ябълки, създава 
риск от отлепване на ретината и разкъсване на очната ябълка, 
особено при кифосколиотичната форма на EDS.

Ohashi N. и кол. описват ятрогенно отлепване на ретината 
на пациент от лакът на хирург при операция на контралате-
ралното око. Описват и тежко увреждане на горния крайник от 
разтягането на брахиалния плексус в резултат на интраопера-
тивна хиперабдукция. (6)

Всякакви прикрепящи тялото ленти или турникети трябва 
да се избягват по възможност поради риск от тежки уврежда-
ния на кожата.

Анестезия: При обдишване с лицева маска е важно да се 
внимава, т.к. това може да доведе до луксация на темпороман-
дибуларната става.

Предпочита се да се използват по-малки по размер инту-
бационни тръби, с по-ниско налягане в маншетата, които биха 
намалили риска от кървене. Пак, във връзка с риска от кървене, 
при пациентите с EDS, които са със съдова чупливост, поради 
риска от съдови руптури, не се препоръчва да се поставя цен-
трален венозен източник. В случай че това е неизбежно, кате-
теризацията да се извършва под ехографски контрол. (13), (9), 
(5), (12), (10)

Поради риска от пневмоторакс се избягва създаването на 
положително налягане в дихателните пътища. То трябва да се 
поддържа в рамките на допустимия минимум. (3)

Често при хипермобилния вариант на EDS се наблюдава 
постурална ортостатична тахикардия, която може да бъде из-
бегната чрез предоперативна инфузия на кристалоидни разтво-
ри и вазопресори. (2), (4) 

По отношение на прилагането на анестетици, до този мо-
мент няма категорични данни, че при EDS могат да се наблю-
дават промени във фармакокинетиката и фармакодинамиката 
им.
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По отношение на избора на вида анестезия, той до голяма 
степен зависи не само от това какъв вид хирургична намеса ще 
бъде извършвана, но и от типа EDS.

Някои автори препоръчват локорегионалните техники на 
анестезия, поради риска от дихателни усложнения при прила-
гането на обща анестезия. Единствено при кифосколиотичната 
и съдова форма има относителни противопоказания за нея. 

При съдовата форма съществува риск от спонтанна дурал-
на руптура и силно постпункционна главоболие.

При класическата, хипермобилна и кифосколиотична фор-
ма на EDS са чести кистите на Тарлов (периневрални кисти 
изпълнени със цереброспинална течност), което прави спи-
налната и епидурална анестезия неподходящи. Т. к. обаче тези 
кисти най-често са разположени на ниво S1 до S4, това проти-
вопоказание е по-скоро относително. (11)

Заключение: Синдрома на Елерс-Данлос е рядко среща-
но страдание с изключително разнообразни клинични форми, 
които налагат прецизност по отношение на избора на анесте-
зия.

Хипермобилността на ставният апарат, чупливоста на кръ-
воносните съдове, съпътстващите синдрома сърдечно-съдови 
заболявания, трябва да се имат в предвид при избора на анес-
тезиологичен метод. Всеки един от симптомите може да доведе 
до усложнения в хода на анестезията, което налага познаването 
им и създаването на предоперативен алгоритъм на поведение, 
целящ превенция на бъдещите интраоперативно развили ус-
ложнения.
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EPIDEMIOLOGY AND NATURE OF THE POSTOPERATIVE PAIN
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Резюме: Болката е неприятно сензорно и емоционално 
състояние, обусловено от действието на действителни или 
възможни увреждащи въздействия върху тъканите. Тя оказва 
неблагоприятно въздействие върху всички органи и системи в 
организма на човека, като в значителна степен влошава качест-
вото на живот на пациентите преживели оперативна намеса. В 
своята същност е свързана с редица нервно-ендокринни, иму-
нологични и възпалителни по характер промени, които се раз-
виват в резултат на хирургичната травма и водят до промени в 
нормалната дейност на всички жизненоважни функционални 
системи. Познаването на същността на следоперативната бол-
ка и методите за нейното овладяване са важна предпоставка за 
адекватната аналгезия и бързо следоперативно възстановяване.

Ключови думи: следоперативна болка, видове болка, епи-
демиология на следоперативната болка.

Resume: Pain is an unpleasant sensory and emotional experience 
caused by actual or potential tissue damage. It affects negatively 
all organs and systems in the body, thus significantly reducing the 
quality of life of patients who have undergone surgical intervention. 
Essentially, pain  is associated with a number of neuroendocrine, 
immune and inflammatory by their nature changes, which occur as 
a result surgical intervention and affect the functioning of all major 
body systems.

Knowledge of the nature of the postoperative pain as well as the 
methods for its management is a vital precondition for administering 
adequate analgesia and for faster postoperative recovery.

Key words: postoperative pain, types of pain, epidemiology of 
postoperative pain.

Въведение: Проблема със следоперативното обезболяване 
към момента е актуален и далеко от разрешение, въпреки съ-
ществуващите методи на обезболяване и голямото разнообра-
зие от аналгетични медикаменти и прилагани обезболаващи 
техники. (1),  (2),  (3) 

Според Международната асоциация за изучаване на болка-
та, тя представлява неприятно сензорно и емоционално състоя-
ние, обусловено от действието на действителни или възможни 
увреждащи въздействия върху тъканите. (4), (5)  

В световен мащаб повече от 230 милиона хора годишно се 
подлагат на  оперативна интервенция. Този брой расте ежегод-
но. (6)

 За съжаление, операциите често причиняват постопера-
тивна болка, която трябва да бъде лекувана  колкото е възмож-
но по-скоро с цел облекчаване на страданието, ускоряване на 
оздравителния процес и рехабилитацията и превенция на ус-
ложненията. 

Болката след операция оказва неблагоприятно въздействие 
върху всички органи и системи в организма на човека. Това се  
възприема като „хирургичен стрес-отговор“.

Той предствалява комплекс от нервно-ендокринни, имуно-
логични и възпалителни по характер промени, които се разви-
ват в резултат на хирургичната травма и водят до промени в 
нормалната дейност на всички жизненоважни функционални 
системи. (7), (8)

Справянето с болката след операция обаче е труден процес, 
въпреки нарастващия брой клинични доказателства в тази об-
ласт. (9), (10) 

Често пъти тя се превръща в хронична, дори когато е раз-
позната рано. Счита се, че една от  причините за недостатъчно-
то лечение на постоперативната болка е ограниченото прилага-
не на основни и клинични научни доказателства в клиничната 
практика. Известно е, че  овладяването на болката след опера-
ция е обект на внимание на много специфична област от анес-
тезиологията и интензивното лечение, т.к. тя не е просто резул-
тат от инфламаторен процес или от изолирана травма на нерви, 
т.е.  патофизиологията на постоперативната болка е уникална, 
а последствията от нея  са специфични. От тук може да се на-
прави извода, че за успешното лечение на постоперативната 
болка е необходимо не само добро разбиране на механизмите 

на развитието ѝ, а също така и на факторите, които допринасят 
за появата и интензитета ѝ. (11)

Краткотрайната болка с различна степен на интензивност 
възникваща в отговор на въздейстието на физични и психоло-
гични дразнения, причинява на човек дискомфорт. Тя съпро-
вожда много заболявания, всяко от които генерира различни, 
уникални диагностични, изследователски и терапевтични за-
дачи. (12)

По последни данни, в света ежедневно от болка страдат 
повече от 3, 5 млн. човека. От тях, над 80 %  се нуждаят от 
обезболяваща  терапия. (13)

Междунарадната асоциация за лечение на болката 
(Intenational Assotiation for Study of Pain-IASP) докладва, че 
всеки пети човек в една или друга степен страда от болка. Еже-
годно при всеки десети болен се установява хронична такава. 
(14)

Въз основа на данните от епидемиологичните изследвания, 
разпространението на хроничната болка в популацията варира 
от 2 % до 40 %, средно 15 %. (15), (16), (17), (18), (19)

Преживяванията на пациентите след операция са проучва-
ни в много държави- Франция, Германия, Италия, Холандия, 
Великобритания и САЩ, като се доказва, че 80% от преживе-
лите оперативна интирвенция са изпитвали следоперативна 
болка. (20), (21), (22), (23), (24), (25), (26), (27) От публикация 
на Dolin, S., на базата на проведена литературна справка от 
анализирани  20 000 пациента претърпели хирургична намеса, 
се оказва, че един от десет от тях е неудоволетворен от прове-
деното обезболяване и оценява изпитваната болка като непо-
носима, а около 30 % от тях отчитат неудоволетвореност по 
отношение качеството на аналгезията. (28)

В подкрепа на това изследване е и изследването на Sommer 
M., проведено в Германия за разпространението на болката в 
следоперативния период. В него се установява, че от 1490 хи-
рургични пациента получили обезболяваща терапия по стан-
дартен протокол, 41 % от тях в ранният следоперативен период 
са се оплакали от умерена и силна болка, а на следващата су-
трин около 30 %  са били неудоволетворени от качеството на 
аналгезията.  (29)

Според Polomano R. по статистически данни в САЩ, около 
2 милиона човека също оценяват като незадоволителна прове-
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дената  следоперативната аналгезия. (30)
Повече от 80 % от пациентите преживели хирургична 

интервенция показват неудоволетвореност по отношение на 
ефективността на обезболяването, а от тях около 75 %  я оценя-
ват като умерена, тежка или крайно тежка. (31), (32)

Доказано е, че в следоперативния период повечето болни 
се оплакват от средна, силна до екстремна болка, като силната 
болка е най-неразпознатият клиничен проблем и е свързан с 
неудовлетвореност от страна на болния, забавено възстановя-
ване и повишена честота на усложненията от страна на сърдеч-
но-съдовата и дихателната системи. В някои, случаи  тя става 
причина за висока заболеваемост и смъртност. Нещо повече, 
докладва се, че постоперативната болка е асоциирана с хро-
нично персистиране при 10-50% от индивидите, а при 2-10% тя 
се определя като силна. (33), (34), (35), (36), (37), (38)

На базата на казаното до тук, става ясно, че приоритет в 
клиничната анестезиологична и реанимационна практика е ус-
пешното овладяване на болевия синдром, според индивидуал-
ните нужди на отделният болен.

В подкрепа на това, Американския  комитет за изследва-
не на болката акцентира върху важността на индивидуалният 
подход към всеки пациент в предоперативния период. (39), (40)

Според СЗО и Международната организация за лечение на 
болката (IASP), максимално допустимата ѝ интензивност по 
десет степенната скала в покой трябва да бъде 3 точки, а при 
движение (кашляне)- 4 точки. (42), (42), (43)

По време на „Глобалният ден за борба с болката”, СЗО, 
IASP и Европейската федерация на IASP издават декларация, 
според която „управлението на болката е фундаментално чо-
вешко право” и целта е това да се реализира в световен мащаб. 
(44)

 Основната задача при лечението на постоперативната бол-
ка е да се намали болковото усещане чрез почивка и раздвиж-
ван и ако е подходящо, да се намали приложението на опиати, 
като по този начин се редуцират свързаните с тях неблагопри-
ятни явления. (45)

 Въпреки, че вниманието на все повече лекари се насочва 
към доброто следоперативно обезболяване, все още постопе-
ративният контрол на болката не е оптимален. (46), (47), (48), 
(49), (50)

В серийни проучвания в САЩ процентът на болните, оп-
лаквали се от постоперативна болка е бил 77% през 1995 г., 
като 61% от тях са изпитвали средна до екстремна болка,  през 
2003 г.- 86%, като 75% от тях са изпитали средна до силна и 
непоносима болка. 

В Германия Maier и сътрудници наблюдавайки пациенти в 
ранният следоперативен период откриват, че силната постопе-
ративна болка е честа, особено когато е свързана с движение. 
Доказват, че в комбинация тези фактори повишават разходите 
на световните здравни системи за грижи свързани с пациенти-
те с остра болкова симптоматика. (51)  

Известно е, че болката в периоперативния период се проя-
вява посредством съвкупност от механизми. За формиране на 
болевата реакция отговарят четири компонента участващи в 
обработката на информация: (52)

1. Трансдукция- това е процес на възприятия, посредством 
които тъкънните увреждащи дразнители  активизират нервни-
те окончания.

2. Трансмисия, при която ноциоцептивната информация 
се предава от периферията към ЦНС с помощта на аксоните на 
аферентен ноциорецептор. 

3. Модулация- представлява потиснати интерневрони на 
задните рога на гръбначния мозък освобождаващи невротран-
смитери от ноциоцептивните неврони. 

4. Перцепцията е завършващият процес, при който взаи-
модействието на трансдукцията, трансмисията и модулацията 
с индивидуалните особености на организма водят до оконча-
телното формиране на болевото усещане и неговото осъзнава-

не и субективно преживяване. (53)
Смята се, че централната невронална сеситизация играе 

важна роля при постоперативната болка. Доказването на на-
личие на конкретен болков механизъм в клиничната практика, 
би било индиректно. Все още не съществуват диагностични 
методи за установяване на конкретният механизъм при всеки 
отделен болен. (54)

Една от най-разпространените класификации на болката по 
времеви параметри я разделя на три вида:

1. Остра болка. Тя представлява сензорна реакция с пос-
ледващо включване на емоционални и моторни компоненти.

2. Хронична болка. Продължава 3-6 месеца и често прие-
ма състоянието на самостоятелна болест. Особено място в рам-
ките на класификациите на хроничната болка заема хронични-
ят следоперативен болеви синдром, който представлява един 
от вероятните нежелани последствия на хирургичната намеса. 
Продължава не повече от два месеца. (55)  

3. Възвратна болка. Представлява три и повече епизода на 
остра болка в продължение на 3 месеца.

Всеки тип болка може да се усложни с психологически 
компоненти, което пряко влияе на обострянето, рецидивира-
щите болеви усещания и последващата инвалидизация на па-
циента. (56), (57) 

Друга класификация дели болката на ноциоцептивна, ин-
фламаторна, фантомна, невропатична и т.н.

Ноциоцептивната болка е сигнал за дразнене на тъканите 
от предстоящо или действащо нараняване. Ноциорецепторите 
в засегнатата област се активират и след това предават сигна-
ли през периферните нерви и гръбначния мозък към главния 
мозък, активират сложни гръбначно-мозъчни рефлекси, пос-
ледвани от възприятия с различни когнитивни и емоционални 
реакции. Ноциоцептивната болка обикновенно се ограничава 
във времето. (58)

Или с други думи, тя е резултат от активиране на пери-
ферни сензорни неврони с висок праг (ноцицептори) от силни 
механични, химични или термични увреждащи фактори. Това 
е болката в резултат на порязване със скалпел, например. Тя 
сигнализира за наличието, локализацията, интензитета и про-
дължителността на увреждащия фактор и изчезва, когато се 
отстрани дразненето. (59)

 Инфламаторната болка е повишената болкова 
чувствителност, която възниква в отговор на тъканна увреда и 
възпаление. Причината за нея е освобождаването инфламатор-
ни медиатори, които водят до понижаване на прага на ноцицеп-
торите, които инервират инфламираните тъкани (периферна 
сенситизация). Като последствие от повишената възбудимост 
на невроните в ЦНС (централна сенситизация), този тип болка 
се свързва със свръхотговор към нормални входящи сензорни 
стимул. Описаният  феномен може да продължи в увредените 
тъкани от няколко часа до дни. Инфламаторната болка е тази, 
която при отсъствие на периферна нервна увреда, предизвиква 
острата постоперативна болка, докато оперативната рана не за-
расне. Ако възпалението персистира, болката също продължа-
ва. Промените обикновено са обратими. (59)

Друг вид болка е невропатичната болка. Обикновенно, 
тя е резултат от увреждането или неправилното функционира-
не на нервната система (увреждане на нервите или на сензор-
ните системи в гръбначния и главния мозък.). Болката може да 
персистира месеци или години след видимото оздравяване на 
увредените тъкани. Невропатичната болка често е хронична и 
трудно повлияваща се от опиоиди. 

Ключов момент при тази болка е комбинацията на загуба 
на чувствителност с парадоксална хиперсензитивност. Увреж-
дането на аферентния болков път предизвиква частична или 
пълна загуба на входящи импулси към нервната система. Това 
води до негативен сензорен феномен свързан със загуба на усет 
за температура или натиск. Понякога е възможно нервната ув-
реда да доведе и до т.нар. „положителни феномени“ – спон-
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танна болка, дизестезия и свръхчувствителност, включително 
алодиния. 

В непосредствения постоперативен период, с директно ак-
тивиране на ноцицепторите, възпалението и в някои случаи  и 
чрез увреждането на нервите, клиничната картина се владее 
от спонтанно отшумяваща и изведнъж прорязваща болка в 
зависимост от мястото на операцията и околните тъкани. Ако 
нервите се увредят по време на операцията, невропатичната 
компонента на болката може да се развие незабавно  и да пер-
систира въпреки липсата на периферни стимули.

Психогената болка се дължи на психологично или хисте-
рично представяне на проблема с болката. (58)

Смесена по вид болка се причинява от комбинацията от 
ноциоцептивни и невропатични фактори. Началната дисфунк-
ция или увреждане на нервната система може да предизвика 
неврално освобождаване на медиатори и последващо невро-
генно възпаление. (58), (59)

Друг вид болка е постоперативната болка. Тя се дели на 
остра и хронична. 

Острата болка се проявява непосредствено след операци-
ята (до 7 дни). Болка, която продължава повече от три месеца 
след оперативната травма се приема за хронична. 

Острата и хронична болка могат да възникнат от кожни, 
дълбоки соматични или висцерални структури.

Острата болка има не само отрицателна, но и положетелна 
роля върху организма. Положителната роля се изразява в за-
топляне на увредените тъкани и индуциране на  имобилизация, 
позволявайки по този начин да настъпи излекуване. (60) 

 При повечето пациенти, постоперативната хронична 
болка много наподобява невропатичната. Преминаването на 
големи нерви през оперативното поле при повечето хирургич-
ни интервенции, които са свързани с хронична болка и тяхното 
увреждане най-вероятно е предпоставка за хронифицирането 
ѝ. (61), (62)

Заключение: Следоперативната болка е сериозен проблем 
свързан с развитието на усложнения, влошено качество на жи-
вот и трудно възстановяване.  Независимо от вида на следо-
перативната болка, разбирането на основните механизми, чрез 
които тя се развива дава възможност за бързото идентифици-
ране на проблема и създаването на ефективни стратегии за ле-
чението ѝ, което подобрява значително резултатите от проведе-
ната следоперативна аналгезия.
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ANESTHESIA FOR EXTREMELY LOW BIRTH WEIGHT NEONATE – CASE REPORT
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Резюме: Недоносените новородени представляват същест-
вено анестезиологично предизвикателство поради анатомич-
ната си и физиологична незрялост. Обикновено този контин-
гент се презентира от критично болни пациенти. Тези случаи 
изискват съвкупност от знания и опит, както и мултидисципли-
нарен подход. Представяме случай на новородено с екстрем-
но ниско тегло на 3 дни, 520гр., родено от втора, патологично 
протекла бременност посредством Цезарово сечение в 28 гес-
тационна седмица (г.с.). Взето решение за оперативна интер-
венция по повод мозъчен кръвоизлив.

Ключови думи: новородено, екстремно ниско тегло, анес-
тезия, тотална интравенозна анестезия, ТИВА; 

Abstract: Preterm neonates are presenting as a challenge to the 
anesthesiologists due to their physiological and anatomical imma-
turity. Commonly this contingent is critically ill. The management 
of these cases takes complexity of knowledge and experience, as 
well as multidisciplinarity. We present a clinical case of extremely 
low birth weight neonate at the age of 3 days, weighting 520g, born 
from a second, pathological pregnancy by Ceserian Section. A de-
cision was made for surgical intervention due to cerebral hemor-
rhage.

Key words: neonate, extremely low birth weight, anesthesia, 
total intravenous anesthesia, TIVA;

Въведение: Множество медицински проблеми произхож-
дат от  недостатъчното развитие на всички органи и системи. 

Най-характерните състояния, изискващи хирургична наме-
са, съответно  анестезия, в тази възраст са:

1. Лигиране на персистиращ дуктус артериозус (ДАП);
2. Интравентрикуларна хеморагия, поставяне на вен-

трикулоперитонеален шънт; 
3. Фундопликация по повод гастроезофагеален рефлукс 

(ГЕР);
4. Лапаротомия по повод некротизиращ ентероколит 

(НЕК); 
5. Ингвинална херния;
6. Витректомия или лазерна корекция на ретинопатия 

на недоносеното;
7. Образна диагностика: компютърна томография (КТ), 

ядрено-магнитен резонанс (ЯМР);
8. Осигуряване на съдов достъп;
Прието е „недоносеност“ да се дефинира като преждевре-

менно раждане преди 37 г.с. Степента на недоносеност се оп-
ределя от гестационната възраст и от теглото при раждане:

I. С ниско тегло - 2499-1501гр. и/или 36-37г.с.
II. С много ниско тегло - 1500 -1001гр. и/или 31-36г.с.

III. С екстремно ниско тегло -  < 1000гр. и/или 24-30г.с.
Необходимо е да се обърне специално внимание на някои 

физиологични специфики:
1. Дихателна система (ДС): алвеолите се формират 

между 17-28г.с., пулмоналните капиляри – 28-36г.с. Продук-
цията на сърфактант започва между 32-34 г.с. Пълно съзрява-
не на ДС се наблюдава около 36 г.с. Честата необходимост от 
продължителна изкуствена белодробна вентилация (ИБВ) при 
недоносените, в съчетание с волутравма, баротравма и кисло-
родна токсичност, обуславя повишения риск от бронхопулмо-
нална дисплазия. Чести са апноичните паузи, предизвикани от 
несъвършен контрол от страна на хеморецепторите. Апноич-

ните паузи се характеризират с продължителност над 20 секун-
ди или по-малко в съчетание с брадикардия/цианоза. Честотата 
при новородените с ниско тегло възлиза на около 25%, а при 
тези с екстремно ниско тегло – 84%.

2. Сърдечно-съдова система (ССС): преходът от фетал-
на към неонатална циркулация се обуславя от затварянето на 
foramen ovale и ductus arteriosus. Персистиращ артериален ка-
нал е налице при повече от 50% от новородените с екстремно 
ниско тегло. При този дефект се наблюдава сигнификантен ля-
во-десен шънт. Тази патология е съпроводена с повишен риск 
от застойна сърдечна недостатъчност, НЕК, остра бъбречна 
увреда. 

3. Отделителна система: нарушена е способността за 
концентриране на урината, в резултат на което липсва толе-
ранс, както към хипо- , така и към хиперхидратация. Тубул-
ната незрялост води до невъзможност за натриева задръжка, 
намален е отговорът към алдостерон, водещ до високи нива 
на антидиуретичен хормон (АДХ), следователно и към хипо-
натриемия. Забавена е реналната лекарствена екскреция.

4. Гастроинтестинален тракт (ГИТ): недоразвитият че-
рен дроб и намалените гликогенови запаси предиспозират към 
чести хипогликемии. Ензимната незрялост налага внимателен 
подбор и оптимизация на дозите на медикаментите.

5. Централна нервна система (ЦНС): за разлика от ми-
налото, настоящите схващания са в подкрепа на развитието на 
невралните пътища на болката до 26 г.с. Необходимо е адекват-
но обезпечаване на болката по време на анестезия. Интрацере-
бралната хеморагия се наблюдава при 25% от новородените с 
много ниско гестационно тегло, като проявата е в първите 72 
часа след раждането. 

6. Хемопоеза: висок е процентът в полза на феталния 
хемоглобин, асоцииран с понижено освобождаване на кисло-
род към тъканите. Дори на пръв поглед минимални кръвоза-
губи са допълнително компрометиращи при новородените с 
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екстремно ниско тегло. Важно е предоперативно да бъде опре-
делена кръвногруповата принадлежност и периоперативният 
риск от кървене.  

7. Терморегулация: наблюдава се склонност към пови-
шено топлоотделяне поради големи кожна и телесна повърх-
ности. Хипотермията е съпроводена с повишени кислородни 
нужди и риск от апнея. 

Обща анестезия:
Повечето от недоносените, подлежащи на оперативна ин-

тервенция по спешност, са обикновено интубирани към момен-
та на постъпване в операционната зала. В случай че детето не 
е интубирано при постъпване в операционна зала, подходящи 
са както инхалационният, така и венозният увод. При липса на 
осигурен предварително венозен източник,  Sevoflurane  е сред-
ство на избор поради ниската степен на дразнене на дихател-
ните пътища и относителната кардиостабилност. Необходимо 
е да се съобрази, че високият минутен сърдечен обем, както и 
тахипнеята при новородени водят до бърза индукция. Повише-
ната алвеоларна вентилация улеснява усвояването на инхала-
ционните анестетици. Минималната алвеоларна концентрация 
(МАС) е намалена при недоносените новородени. Незрелият 
миокард е с повишена чувствителност към летливите аген-
ти. Необходимо е да се обмисли нуждата от премедикация с 
Atropine (20mcg/kg) с цел овладяване на брадикардията по вре-
ме на индукция. N2O е възможно да доведе до хипотензия и 
сърдечен арест при хиповолемични пациенти.

Летливи анестетици, мускулни релаксанти, барбитурати 
и опиоиди се използват комбинирано поради съвместните им 
ефекти и в прецизирани дози. Употребата на Fentanyl е ефек-
тивна, особено при недоносени с потенциална или изявена 
белодробна хипертензия. Метаболизмът обаче е непълен при 
недоносени  с мултиорганна незрялост. Въпреки липсата на 
достатъчно данни, Remifentanil също е средство на избор. Като 
основно предимство се изтъква фактът, че елиминацията не е 
зависима от чернодробната и бъбречна функции. Установено е, 
че Morphine редуцира хормоналния стресов отговор и подобря-
ва синхронизирането с апаратната вентилация . Неясно е обаче 
дали осигурява адекватна аналгезия за остра болка, предизви-
кана от  инвазивна манипулация.

Клиничен случай: Недоносено с екстремно ниско тегло 
(520гр.), родено в депресивно състояние. Проведена кардио-
пулмонална ресусцитация в родилна зала в пълен обем. Апгар 
на първа минута - 4, на пета минута- 5.  Постъпва в неонатоло-
гично отделение в увредено общо състояние, поставя се в ку-
вьоз, интубира се с ендотрахеална тръба номер 2,5 без маншет 
и се поставя на синхронизирана апаратна вентилация с параме-
три на обдишване: дихателен обем (ДО) - 3ml, дихателна чес-
тота (ДЧ) - 55-60/мин, FiO2 – 40%. Поради клинични и рентге-
нологични данни за тежък респираторен дистрес синдром при 
раждането, се инсуфлира двукратно екзогенен сърфактант - Ку-
росърф на първия и на шестия час след раждането.

Извършена е подготовка на операционната зала. Затоплена 
до температура 25 градуса, подготвено термо одеяло, устрой-
ство за затопляне на инфузионните разтвори. Осигурен е мо-
ниторинг: пулсоксиметрия, ЕКГ с неонатални електроди, сър-
дечна честота, неинвазивно измерване на артериално налягане 
(NIBP) със съобразен с възрастта и теглото размер на маншета. 
Канюлирана е пъпна вена. Установи се невъзможност за от-
читане на ETCO2 с наличния газов анализатор Dräger Vamos 
поради използване на голям обем въздух, необходим за отчи-
тане на пробата. Анестезиологичният апарат – Maquet Flow-i, 
предоставя възможност за вентилация с минимален обем 20мл, 
което не удовлетворява настоящите нужди. Следователно увод 
и поддържане на анестезия с инхалационни агенти не може 
да се осъществи. Взето е решение вместо това да се използва 
апарат за ИБВ Dräger Babylog с горепосочените параметри на 
вентилация. Алтернативна възможност остава TIVA, включва-
ща Thiopental. Аплицира се болус доза Fentanyl 0,1 mcg. С цел 
неутрализация на кардиодепресивния ефект на същия, прило-
жен Calypsol 0,1mg.

Ранната гестационна възраст е предпоставка за затрудне-
ния в поддръжката на водно-електролитния баланс. В случая 
са изчислени поддържащи нужди от водно-електролитни раз-
твори в обем от 50 мл/24ч. Период на гладуване – сондово хра-
нене. Последният прием на храна е 3 часа преди интервенция-
та. Извършена е щателна аспирация на назогастралната сонда 
преди началото на операцията. Проведена е хемотрансфузия 
- 10мл (20мл/кг).

Времетраенето на оперативната интервенция е 2 часа. В 
този интервал от време хемодинамичните показатели остават 
стабилни и липсват данни за хипотензия и тахикардия. Сърдеч-
ната честота е между 109-123у/мин. Сатурацията се поддържа 
в рамките 89-94%.

След края на оперативната интервенция е осигурена анал-
госедация. Пациентът е преведен в неонатологично отделение, 
където продължават ИБВ и постоперативните грижи.

Заключение: Поради спецификите на представения кон-
тингент и ограниченията от страна на наличната апаратура, 
алтернативна тактика за обезпечаване анестезиологичните 
нужди е ТИВА.
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HIP ARTHROPLASTY IN A PATIENT WITH CHRONIC LYMPHOCYTIC LEUKEMIA
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РЕЗЮМЕ: Хроничната лимфоцитна левкемия е една от 
най-честите форми на левкемия при възрастни пациенти. В 
тази статия са изложени някои специфични периоперативни 
проблеми при тези пациенти, които са от значение за анесте-
зиолозите: риск от инфекции, влияние на анестетиците върху 
възпалителния отговор, съпътстващи проблеми от въвличане 
на други органи и системи, и избор на анестетична техника. 
Представен е един клиничен случай и е направен преглед на 
литературата.

КЛЮЧОВИ ДУМИ: хронична лимфоцитна левкемия, та-
зобедрено ендопротезиране, регионална анестезия

SUMMARY: Chronic lymphocytic leukemia is one of the most 
common forms of leukemia in adult patients. This article presents 
some specific perioperative problems in those patients who are 
important for anaesthesiologists: risk of infections, influence of 
anaesthetic drugs on the inflammatory response, concomitant 
problems with involvement of other organs and systems and choice 
of anaesthetic technique. A clinical case was presented and a review 
of the literature was made.

KEY WORDS: chronic lymphocytic leukemia, hip arthroplasty, 
regional anaesthesia.

ОПИСАНИЕ НА СЛУЧАЯ:
Жена на 80 години след падане получава фрактура на ший-

ката на лявата бедрена кост. Пациентката е с ръст 162 см, тегло 
85 кг и индекс на телесната маса 32.39, което съответства на 
затлъстяване I-ва степен. Придружаващи заболявания – арте-
риална хипертония, добре контролирана с калциев антагонист 
(амлодипин) и хронична лимфоцитна левкемия (ХЛЛ), В-кле-
тъчен фенотип, диагностицирана преди шест години, когато 
пациентката е била на 74 години. Лабораторните резултати 
показват левкоцити 32.4 G/L, от които лимфоцити – 73.2%, 
тромбоцити 89.0 G/L, а всички останали показатели са в рефе-
рентните граници на нашата лаборатория. Консултантът хема-
толог съобщава, че преди шест години, при диагностицирането 
на ХЛЛ, е определен първи клиничен стадий по Rai, поради 
наличие на увеличени шийни, аксиларни, параезофагеални и 
парааортни лимфни възли. Проведен е курс на лечение с кор-
тикостероиди и пациентката е изписана с подобрение, но от 
тогава тя не се е явявала на контролен преглед. Хематологът 
предлага да се извърши компютърна томография с контраст с 
цел установяване на увеличени лимфни възли, да се опреде-
ли креатининов клирънс от 24-часова урина и да се коригира 
тромбоцитопенията с инфузия на тромбоцитна маса.

Пациентката е оперирана на петия ден от хоспитализация-
та – извършено е ендопротезиране на тазобедрената става с бе-
зциментно закрепване на ацетабуларния компонент и стеблото. 
Операцията с продължителност 160 минути е осъществена 
под продължителна спинална анестезия с катетър и седация 
с пропофол-TCI под контрола на BIS-мониторинг. Използва-
ният локален анестетик е ропивакаин 0.75% в обща доза 2.1 
ml, приложен като 3 отделни болус дози (1.0 ml – 0.6 ml – 0.5 
ml). С цел обезболяване преди преместване на пациентката от 
леглото и позициониране върху операционната маса, в опера-
ционната зала, в леглото, под ултразвуков контрол е извършен 
блок на бедрения нерв с разтвор, съдържащ 0.5 % лидокаин и 
0.375% ропивакаин в общ обем 20 мл. След края на операцията 
под ултразвуков контрол в залата за възстановяване от анес-
тезия е поставен катетър до n. femoralis, през който е извърш-
вано постоперативно обезболяване с ропивакаин. Катетърът е 
изваден на 5-я следоперативен ден. След операцията пациент-

ката е преведена в отделението по ортопедия и травматология. 
В началото оперативната рана е била спокойна, но впослед-
ствие започва оток, зачервяване и секреция. Изолиран е щам 
на Staphylococcus haemolyticus, резистентен към всички бета-
лактами и чувствителен към клиндамицин и ванкомицин. След 
ежедневни превръзки, дрениране и антибиотична терапия сим-
птоматиката от оперативната рана е отзвучала. Пациентката е 
изписана от болницата на 19-я ден след операцията с вторично 
зараснала рана и свалени конци. Морфологичният резултат от 
изпратените в лабораторията по клинична патология костни 
фрагменти е: фрактура на кост с мастен костен мозък, ангажи-
ран от хронична лимфолевкоза.

ПРЕГЛЕД НА ЛИТЕРАТУРАТА И ОБСЪЖДАНЕ:
Според Rozman [3] ХЛЛ е една от най-честите (до 25%) 

форми на левкемия в западните страни, която се характеризи-
ра с пролиферация и натрупване на неопластични лимфоцити 
в кръвта, костния мозък, лимфните възли и слезката. Според 
Rai [4] ХЛЛ има пет клинични стадия: 0 – само лимфоцитоза в 
костния мозък и кръвта; I – лимфоцитоза с уголемени лимфни 
възли; II – лимфоцитоза с хепатомегалия, спленомегалия или 
и двете; III – лимфоцитоза с анемия (хемоглобин < 110 g/L) и 
IV – лимфоцитоза с тромбоцитопения (тромбоцити < 100 G/L).

Представената в клиничния случай пациентка при диагно-
стицирането на ХЛЛ е била поставена в I-ви клиничен стадий 
по Rai поради наличие на увеличени шийни, аксиларни, пара-
езофагеални и парааортни лимфни възли. Шест години по-къс-
но, при хоспитализацията по повод фрактура на шийката на 
бедрената кост, състоянието ѝ съответства на IV-ти клиничен 
стадий. Предоперативната компютърна томография с контраст 
не регистрира увеличени лимфни възли.

Kalil [5] счита, че ХЛЛ е модел на неуспешна програмира-
на клетъчна смърт или апоптоза. Причината за заболяването е 
неясна, а протичането – променливо. Прогнозата за преживя-
емост и протичане на болестта, особено в ранните клинични 
стадии (0 до II по Rai) е трудна. В търсене на причината за 
ХЛЛ и на допълнителни прогностични фактори са извършени 
множество генетични изследвания, но няма установена еди-
нична специфична генетична аномалия, свързана с ХЛЛ [3]. 
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Döhner [6] проучва честотата на хромозомните аномалии при 
325 пациенти и установява 9 отклонения, като двете най-чести 
нарушения са делеция в дългото рамо на 13-та хромозома (в 
55% от случаите) и в 18% - делеция в дългото рамо на 11-та 
хромозома. От друга страна в това проучване 175 пациенти са 
имали една хромозомна аберация, 67 – две нарушения, 26 – по-
вече от две, а 57 пациенти (18%) са били с нормален кариотип.

При представената от нас пациентка не е провеждано гене-
тично изследване.

Поради напредналата си възраст пациентите с ХЛЛ често 
се нуждаят от оперативно лечение на други придружаващи 
заболявания. Potapov [7] сравнява 28 пациенти с ХЛЛ, подло-
жени на сърдечна хирургия с 25 пациенти с ХЛЛ, които не са 
оперирани. Операциите включват коронарен байпас, клапно 
протезиране и един случай на сърдечна трансплантация. Ос-
новният извод е, че имуносупресивният ефект на кардиохирур-
гията не повлиява негативно естествения ход на ХЛЛ. ХЛЛ е 
рисков фактор в ранния постоперативен период за развитие на 
инфекция, но не е противопоказание за сърдечна хирургия.

McGrory [8] съобщава за 20 пациенти с ХЛЛ, на които са 
извършени 25 планови операции за първично тазобедрено ен-
допротезиране. Пациентите са били в ранен стадии на ХЛЛ по 
Rai, 0 или I, и само един е бил в стадий IV. Те не са имали 
фрактура – в 20 случая е имало коксартроза, а в останалите 
– аваскуларна некроза на главата на бедрената кост. В 84% от 
случаите са постигнати добри и отлични резултати. Ключовият 
извод е, че ранният стадий на ХЛЛ не повишава риска от го-
леми периоперативни и постоперативни усложнения (кръвоза-
губа, ранева инфекция, инфекция на протезата) в сравнение с 
общата популация пациенти.

Инфекциите са често явление при пациенти с ХЛЛ. Според 
Hamblin [9] дори пациентите с много ранен стадий на заболя-
ването имат имунен дефицит. Най-често той е проявен като хи-
погамаглобулинемия, но се включват и други компоненти на 
имунната система. Manukyan [10] установява, че полиморфо-
нуклеарните неутрофилни левкоцити, които са най-многоброй-
ните фагоцити в циркулацията и традиционно се свързват със 
защита от инфекции, са с функционални дефекти при пациенти 
с ХЛЛ. Подобно становище споделя Itälä [11].

В обзор, посветен на влиянието на анестетиците върху 
функциите на човешките неутрофили, Meier [12] се фокусира 
основно върху проучвания, проведени с концентрации на анес-
тетици близки до реалните в човешката плазма. Според този 
обзор кетаминът намалява адхезията, а пропофолът, бензодиа-
зепините и инхалационните анестетици редуцират хемотакси-
са на левкоцитите. Пропофолът редуцира фагоцитозата, а бен-
зодиазепините я усилват, но пък намаляват освобождаването на 
еластаза. Инхалационните анестетици и кетаминът намаляват 
оксидативния взрив. Изводът от този обзор е, че анестетиците 
повлияват почти всички бактерицидни механизми на неутро-
филните левкоцити: хемотаксис, адхезия, фагоцитоза, отделяне 
на ензими (протеази, еластаза), които разрушават фагоцитира-
ните обекти и оксидативния метаболизъм, наричан или „рес-
пираторен взрив“ (“respiratory burst”), или „оксидативен взрив“ 
(“oxidative burst”).

Обзор на български език за ефектите на анестетиците и 
аналгетиците върху респираторния взрив на неутрофилите е 
направил Хинев [2].

Jaeger [13] изследва in vitro ремифентанил, фентанил и ал-
фентанил и установява, че те не повлияват оксидативния взрив 
на неутрофилите. Heller [14] проучва влиянието на тиопентал, 
пропофол, мидазолам и кетамин върху фагоцитозата и окси-
дативния взрив на неутрофилите и на моноцитите. Изводът е, 
че венозните анестетици, в дози препоръчвани за обща анес-
тезия, имат незначителен ефект върху изследваните защитни 
механизми.

Kiefer [15] изучава действието на локални анестетици вър-
ху фагоцитната активност, оксидативния взрив и експресията 

на CD11b на човешки гранулоцити. Съкращението CD идва от 
термина Cluster of Differentiation (клъстер на диференциация). 
Това са специфични молекули върху повърхността на лимфо-
цитите, които са свързани с различни стадии на тяхната дифе-
ренциация. Някои CD маркери се експресират върху клетките 
през целия им живот, а други само при тяхната диференциация 
или при клетъчна активация. Конкретно CD11b регулира ад-
хезията и миграцията на левкоцитите, и така посредничи при 
възпалителния отговор. Изследвани са три локални анестетика 
– лидокаин, бупивакаин и ропивакаин, в различни концентра-
ции. Резултатите показват, че локалните анестетици инхибират 
проучваните показатели, като най-слаб потискащ ефект има 
ропивакаин. Независимо от факта, че това е in vitro проучване 
и неговите резултати не трябва да се екстраполират в клинич-
ната практика, авторите предполагат, че техните констатации 
може да са полезни при конкретна група пациенти. Според тях 
това са пациенти с предварително влошен имунен статус, със 
захарен диабет, със злокачествени заболявания, пациенти, по-
лучаващи противовъзпалителна терапия или нуждаещи се от 
продължителна аналгезия поради хронични болкови синдро-
ми. При тази специфична популация пациенти, ропивакаинът, 
поради ограничените си ефекти върху функцията на левкоци-
тите, може да бъде предпочитания локален анестетик [15].

Според Gronwald [16] всяко състояние, свързано с потиска-
не на имунитета, е съпроводено с повишен риск от инфекции 
при регионални анестетични процедури. От друга страна оба-
че, имунната супресия при пациентите, независимо от причи-
ната за нея, не е абсолютно противопоказание за регионална 
анестезия, ако се вземат подходящи предпазни мерки.

В оперативната рана на пациентката от нашия клиничен 
случай се разви повърхностна инфекция, ангажираща само 
кожата и подкожната мастна тъкан. Считаме, че приложената 
анестезионна техника, продължителна спинална анестезия с 
катетър и седация с пропофол, както и постоперативното обез-
боляване с ропивакаин през периневрален катетър до бедрения 
нерв, не са допринесли за раневата инфекция. При тази паци-
ентка са налични много други рискови фактори – напреднала 
възраст, имуносупресия от ХЛЛ, продължителен предоперати-
вен престой, използване на дренажи и не на последно място 
– оперативната техника. Избрана е безциментен тип протеза 
с оглед избягване на сериозните сърдечно-съдови ефекти при 
циментния тип протези – т.нар. костно-циментен импланта-
ционен синдром (Bone Cement Implantation Syndrome, BCIS 
[Donaldson 17]). При поставянето на протезата е използвана 
миниинцизионна техника, при която форсираното екартиране 
травмира кожата и подкожната тъкан, което води до исхемия на 
тъканите, а тя благоприятства повърхностната ранева инфек-
ция.

В ежедневната практика преди анестезия бъбречната функ-
ция рутинно се оценява чрез изследване на урея и креатинин 
в серума на пациентите. При възрастни пациенти стойности 
на креатинин и урея в референтните граници все още не са 
гаранция за запазена бъбречна функция. При пациентката от 
представения клиничен случай допълнителен рисков фактор е 
ХЛЛ. В обзор посветен на засягането на бъбреците при ХЛЛ 
Wanchoo [18] описва различните форми на увреждане – ин-
филтрация, гломерулни нарушения, електролитни нарушения, 
индиректни увреждания от лечението, включително от съвре-
менните таргетни терапии.

Креатининовият клирънс от 24-часова урина на нашата 
пациентка е 1.28 ml/sec (нормални стойности 1.33 – 3.0 ml/
sec). Ограничението е несъществено и не се налага корекция 
в дозите на използваните медикаменти – анестетици, антиби-
отици, аналгетици, нискомолекулен хепарин. От друга страна, 
пониженият креатининов клирънс и основното хематологич-
но заболяване свидетелстват за повишен риск от развитие на 
следоперативна бъбречна недостатъчност, което изисква да се 
предприемат подходящи превантивни действия. Одисеева [1] 
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предлага при пациенти с ограничена чернодробна и бъбречна 
функция, с цел намаляване на рисковете, да се създадат прото-
коли за анестезия и следоперативни грижи, съобразени с тех-
ните особености. Това предложение е универсално и е свърза-
но с наличие на намалена бъбречна или чернодробна функция 
без оглед на първичната причина.

Според Gade [19] рискът от венозна тромбоемболия и ней-
ното влияние върху продължителността на преживяемост при 
пациенти с ХЛЛ не е достатъчно изяснен. В голямо проучване, 
обхващащо 3609 пациенти, авторите установяват, че рискът от 
венозна тромбоемболия при пациенти с ХЛЛ от 8.2 случая с 
емболия на 1000 пациенти/годишно. Фактори, които увелича-
ват вероятността за венозна тромбоемболия при тези пациен-
ти, са възраст под 60 години, анамнеза за предхождаща тромбо-
емболия и наличие на втори първичен карцином [19]. Rozman 
[3] посочва, че честотата на втори карцином при пациенти с 
ХЛЛ е 5%-15%, а най-честите места са кожата, белия дроб и 
храносмилателната система.

По препоръка на консултанта-хематолог, независимо от на-
личната при хоспитализацията тромбоцитопения, пациентката 
от представения клиничен случай получаваше арикстра (фон-
дапаринукс) за профилактика на дълбока венозна тромбоза и 
белодробна тромбоемболия.

В литературата няма публикации за подходяща анестезия 
при пациенти, нуждаещи се от оперативно лечение в късен ста-
дий на ХЛЛ. По наше мнение регионалните анестетични тех-
ники, когато това е подходящо, трябва да бъдат предложени на 
пациентите като първи избор. Поради наличният имунен дефи-
цит педантичното спазване на наличните препоръки за превен-
ция и контрол на свързаните с регионална анестезия инфекции 
е безусловно задължително, както за техниките в близост до 
гръбначния стълб [Apfelbaum, 20], така и при използване на 
ултразвук [Marhofer, 21].

ОБОБЩЕНИЕ:
Представен е пациент с хронична лимфоцитна левкемия в 

IV-ти клиничен стадий по Rai, на който по повод фрактура на 
шийката на бедрената кост е извършено тазобедрено ендопро-
тезиране.

Значим проблем при пациентите с ХЛЛ са инфекциите. Те 
са свързани с намаления имунитет на пациентите. Имунният 
дефицит може да е обусловен както от самото заболяване, така 
и от медикаментите, използвани за лечение. Инхалационните, 
венозните и локалните анестетици повлияват в различна сте-
пен почти всички функции на неутрофилните левкоцити и ве-
роятно модифицират защитните механизми.

Комплексният характер на заболяването налага изграждане 
на мултидисциплинарен екип, включващ поне анестезиолог, 
хирург, хематолог и рехабилитатор. Задължително е детайл-
ното уточняване на прилаганата имунопотискаща и цитоста-
тична терапия, когато такава е налична, и идентифициране на 
нейните странични ефекти и потенциални взаимодействия с 
анестетиците. 
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НА ПАЦИЕНТ С БОЛЕСТ НА БЕХТЕРЕВ 

Константин Георгиев1, Христо Бозов2, Васил Обретенов3, Юлиян Крумов3, Николай Николов4

Отделение „Ушно носно гърлени болести“1, Клиника „Анестезиология, хипербарна и интензивна медицина“2

Клиника „Ортопедия и травматология“3, Клиника по хирургия4, МБАЛ Варна, Военномедицинска Академия

A CASE OF TEMPORARY TRACHEOSTOMY IN JOINT PROSTHESIS  
OF A PATIENT WITH BECHTEREW'S DISEASE
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Резюме: Описан е клиничен случай на налагане на 

временна трахеостомия, като достъп до дихателните пътища 
за извършване реендопротезиране на тазобедрена става 
(ТБС). Показани са късните резултати от трахеостомирането. 
Сравнени са други оперативни техники за достъп до 
дихателните пътища при трудни за интубация пациенти.

Ключови думи: Анкилозиращ спондилартрит, 
Трахеостома

Summary: A clinical case of temporary tracheostomy has been 
described, such as access to the airway to perform re-replacement 
of hip joint. Late tracheostomy results are shown. Other surgical 
techniques for airway access in difficult-to-intubate patients have 
been compared.

Keywords: Ankylosing spondylitis, Tracheostomy

Въведедние: 
Анкилозиращия спондилартрит (AS), известен и 

като болест на Bechterew или болест на Marie Strumpell 
е автоимунна серумнегативна спондилоартропатия с 
хронично протичане, с моменти на екзацербация и латентни 
периоди. Разпространението му в Кавказката раса е 1% 
при мъжете и 0.5% при жените, като 80% от случаите се 
диагностицират през III декада от живота на засегнатия. [1] 
Прогнозата и протичането му варират в широки граници. 
Засяга предимно сакроилиачните стави и гръбначния 
стълб, като последния се обездвижва и деформира от 
анкилозата (бамбуков гръб). При жените често се засягат 
и големите периферни стави. Асоциира се с други 
автоимунни заболявания, като ХУХК, болестта на Crohn, 
псориазис и синдрома на Reiter. Антитумор некротизиращия 
фактор α (TNF-α) е ефективно лечение на заболяването.  90-
95% от болните от AS са с HLA B-27  генотип, но само 5% 
от носителите на този генотип развиват AS. Установени 
са и алели MICA, HLADRB1 ⁄ MHC Клас II a и др. 10-20% 
от пациентите развили реактивен артрит след инфекции с  
Campylobacter, Salmonella, Shigella flexneri and Yersinia след 
10-20 години развиват AS. При пациенти с болест на Crohn 
54% от HLA B-27 позитивните развиват и AS,  докато при 
HLA – негативните процентът е само 2-6.

Изложение: 
През 2016 г. в Клиниката по ортопедия в МБАЛ Варна 

ВМА бе хоспитализиран 50- годишен пациент с тежка форма 
на AS. На фигури 1 и 2 са представени рентгенографии фас 
на гръбначния стълб, извършени през 2016 и 2020 г. където 
се вижда, че Ligamentae nuchae са калцирани: 

 
 През 1995 г. пациентът е претърпял тотална смяна на 

дясна тазобедрена става (ТБС), като от няколко месеца се 
появили силни болки. След извършена рентгенография се ди-
агностицират усложнения от механичен произход и се решава 
реендопротезиране с изкуствена ТБС тип ДеПю, циментна. 
Пациентът е приет в увредено общо състояние с лабораторни 
показатели представени на таблица 1: 

Поради напредналата форма на анкилозата 
пациентът се оказа невъзможен за интубиране, дори с 
помощта на фибробронхоскоп, както и за спинална анес-
тезия (фигура 3 и фигура 4). В момента нямаше наличен 
набор за перкутанна трахеостомия. Предложена му 
бе инхалационна анестезия след трахеостома, която 
пациентът прие. Както трахеостомията, така и основната 
операция – реендопротезиране на дясна ТБС преминаха 
без усложнения. Веднага след приключване на анестезията 
шийните тъкани бяха възстановени. Следоперативният 
период премина спокойно. Оперативното кървене доведе 
до преходна анемия и нужда от кръвопреливане, като ПКК 
следоперативно е представена на таблица 2, а при изписването 
– на таблица 3:
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Фиг. 1 Състояние на прешлените 2016 г.      Фиг. 2 Състояние на прешлените 2020 г. 
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WBC 
G/L 

RBC 
T/L 

PLT 
G/L 

HCT 
L/L 

HGB 
g/L 

Tk 
Sec 

Ts 
Sec 

Glu 
mmol/L 

Urea 
mmol/L 

Tprot 
g/L 

Na 
mmol/L 

K 
mmol/L 

7,5 4,39 282 0,37 118 120 240 5,2 7,3 69,8 141 4,1 
 

Табл. 1.  Хематологични и биохимични показатели при приемане на пациента. 

   

                           

Фиг.3. Профилна графия на гръбнак.       Фиг. 4. Максимална екстензия на                 
Разстоянието между стернума                торакалната и шийна част на гръбнака. 
и крикоидния хрущял е  4 см. 

Поради напредналата форма на анкилозата пациентът се оказа невъзможен за 
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Табл. 2. Следоперативни хематологични показатели.      

 

 

Табл. 3.  Хематологични показатели при изписване. 

WBC G/L RBC T/L PLT G/L HCT L/L HGB g/L 
17,7 2,56 226 0,208 68,2 

WBC G/L RBC T/L PLT G/L HCT L/L HGB g/L 
8,04 3,33 161 0,280 91,6 
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Фиг. 5.  Състояние на оперативния цикатрикс      
                         4 години след оперативното лечение. 
   

При следоперативното проследяване в последните 
4 години, пациентът нямаше оплаквания от страна на 
трахеята. Няма данни за стеноза и следоперативни болки. 
Козметичният дефект от кожния разрез е минимален 
(фигура 5). Основната операция – реендопротезиране също е 
с отличен ефект, пациентът извършва физическа дейност без 
затруднения. 

Обсъждане: 
AS е сериозно предизвикателство към анестезиолога, 

като съчетание между трудно достъпни горни 
дихателни пътища и възможни кардиоваскуларни и 
пулмонални усложнения. Редуциран обем на движение 
на темпоромандибуларните и междупрешленните стави 
затруднява огледа и достигането на ларинкса трансорално 
и трансназално. Енергичната шийна екстензия крие 
значителен риск от тежки неврологични увреди. 
Паралелно с това гръбначните прешлени са сраснали в 
блок, затрудняващ до невъзможност спинална анестезия. В 
такива случаи се прилага парамедианния достъп по Taylor 
(фигура 6). При нашия пациент иглата не успя да преодолее 
тежката анкилоза.

Нискотравматичната,  перкутанна дилатационна 
трахеотомия (PDT) е златния стандарт за осигуряване 
на дихателен път при пациенти с AS (фигура 7). Hamsen 
et al. съобщават за 31 извършени PDT, без хирургични 
или кардиопулмонални усложнения [4].  Необходим е 
относително по-скъп хирургичен сет и квалифициран 
персонал.

Алтернатива на PDT е трансларингеалната 
трахеостомия (TLT), разработена от Fantoni. При нея се на-

малява риска от луксация или малация на трахеалните пръсте-
ни. Необходим е ендоскопски контрол на ларинкса. Reeker et 
al. публикуват case report за извършена TLT върху пациент 
с тежък AS, с дихателна недостатъчност в следствие синд-
ром на  Guillain-Barre [5]. Konopke et al. съобщават за 1.2% 
компликации при 245 извършени TLT[6].

Техническото изпълнение на PDT и TLT понякога е 
силно затруднено. Това налага използването на  доста по-
обемни методики за осигуряване на достъп до трахеята. 
Deslauriers et al. oписват клиничен случай (фигура 8, фигура 
9), при който извършват латерална медиастинална трахеотомия 
(LMT), при пациент с тежък AS [7].

  
Интубиращата и класическата ларингеална маска 

(ILM) се използват при неуспешни интубации при пациенти 
с AS като алтернативи или помощни средства за трахеална 
интубация при анестезиран пациент и за будно въвеждане. 
Предимство на тази техника е, че трахеята може да бъде 
интубирана без движение на главата и шията, а по време 
на процедурата може да се поддържа вентилация на белите 
дробове на пациента. Възможен е неуспех при  поставяне 
на ларингеална маска при пациенти с тежки флексионни 
деформации, тъй като ъгълът на оста на орофаринкса 
може да е прекомерно остър  и да попречи на поставянето 
и над трахеята.

 Заключение: 
Предимствата на класическото трахеотомиране пред 

PDT и LMT са визуален контрол на предната трахеална 
стена, което намалява оперативните рискове. Въпреки 
това  опасност от усложнения съществува, особено при 
пациенти в увредено общо състояние и със затруднен 
достъп до трахеята.  Различните оперативни техники 
подлежат на индивидуална преценка за  приложние. 
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7,5 4,39 282 0,37 118 120 240 5,2 7,3 69,8 141 4,1 
 

Табл. 1.  Хематологични и биохимични показатели при приемане на пациента. 

   

                           

Фиг.3. Профилна графия на гръбнак.       Фиг. 4. Максимална екстензия на                 
Разстоянието между стернума                торакалната и шийна част на гръбнака. 
и крикоидния хрущял е  4 см. 

Поради напредналата форма на анкилозата пациентът се оказа невъзможен за 
интубиране, дори с помощта на фибробронхоскоп, както и за спинална анестезия (фигура 
3 и фигура 4). В момента нямаше наличен набор за перкутанна трахеостомия. 
Предложена му бе инхалационна анестезия след трахеостома, която пациентът прие. 
Както трахеостомията, така и основната операция – реендопротезиране на дясна ТБС 
преминаха без усложнения. Веднага след приключване на анестезията шийните тъкани 
бяха възстановени. Следоперативният период премина спокойно. Оперативното кървене 
доведе до преходна анемия и нужда от кръвопреливане, като ПКК следоперативно е 
представена на таблица 2, а при изписването – на таблица 3: 

 

 

Табл. 2. Следоперативни хематологични показатели.      

 

 

Табл. 3.  Хематологични показатели при изписване. 

WBC G/L RBC T/L PLT G/L HCT L/L HGB g/L 
17,7 2,56 226 0,208 68,2 

WBC G/L RBC T/L PLT G/L HCT L/L HGB g/L 
8,04 3,33 161 0,280 91,6 

                               

         Фиг. 5.  Състояние на оперативния цикатрикс      
                         4 години след оперативното лечение.     

При следоперативното проследяване в последните 4 години, пациентът нямаше 
оплаквания от страна на трахеята. Няма данни за стеноза и следоперативни болки. 
Козметичният дефект от кожния разрез е минимален (фигура 5). Основната операция – 
реендопротезиране също е с отличен ефект, пациентът извършва физическа дейност без 
затруднения.  

Обсъждане:  

AS е сериозно предизвикателство към анестезиолога, като съчетание между трудно 
достъпни горни дихателни пътища и възможни кардиоваскуларни и пулмонални 
усложнения. Редуциран обем на движение на темпоромандибуларните и 
междупрешленните стави затруднява огледа и достигането на ларинкса трансорално и 
трансназално. Енергичната шийна екстензия крие значителен риск от тежки 
неврологични увреди. Паралелно с това гръбначните прешлени са сраснали в блок, 
затрудняващ до невъзможност спинална анестезия. В такива случаи се прилага 
парамедианния достъп по Taylor (фигура 6). При нашия пациент иглата не успя да 
преодолее тежката анкилоза. 
 

                       
Фиг.6. Достъп по Taylor [2].      Фиг.7. PDT етапи [3]. 
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Нискотравматичната,  перкутанна дилатационна трахеотомия (PDT) е златния стандарт 
за осигуряване на дихателен път при пациенти с AS (фигура 7). Hamsen et al. съобщават 
за 31 извършени PDT, без хирургични или кардиопулмонални усложнения [4].  
Необходим е относително по-скъп хирургичен сет и квалифициран персонал. 
Алтернатива на PDT е трансларингеалната трахеостомия (TLT), разработена от Fantoni. 
При нея се намалява риска от луксация или малация на трахеалните пръстени. 
Необходим е ендоскопски контрол на ларинкса. Reeker et al. публикуват case report за 
извършена TLT върху пациент с тежък AS, с дихателна недостатъчност в следствие 
синдром на  Guillain-Barre [5]. Konopke et al. съобщават за 1.2% компликации при 245 
извършени TLT[6]. 
Техническото изпълнение на PDT и TLT понякога е силно затруднено. Това налага 
използването на  доста по-обемни методики за осигуряване на достъп до трахеята. 
Deslauriers et al. oписват клиничен случай (фигура 8, фигура 9), при който извършват 
латерална медиастинална трахеотомия (LMT), при пациент с тежък AS [7]. 
   

 
              Фиг.8. КАТ, изобразяващ тежка кифоза, налагаща LMT [7]. 
 

 
             Фиг.9. Позиция на пациента по време (А) и след  LMT (В) [7]. 
Интубиращата и класическата ларингеална маска (ILM) се използват при неуспешни 
интубации при пациенти с AS като алтернативи или помощни средства за трахеална 
интубация при анестезиран пациент и за будно въвеждане. Предимство на тази техника 
е, че трахеята може да бъде интубирана без движение на главата и шията, а по време на 
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