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АСОЦИИРАНЕ НА ЕДНОНУКЛЕОТИДНИЯ ПОЛИМОРФИЗЪМ C3435T 
В ABCB1/MDR1 ГЕНА С ОПИОИДНАТА ЧУВСТВИТЕЛНОСТ КЪМ МОРФИНА 

ПРИ ЛЕЧЕНИЕТО НА СЛЕДОПЕРАТИВНАТА БОЛКА

К. Цветанова1, Вл. Нанков2

Катедра по „Анестезиология и интензивно лечение“1, НИИ2 към МУ-гр. Плевен

ASSOCIATION OF SINGLE NUCLEOTIDE POLYMORPHISM C3435T 
IN ABCB1/MDR1 GENE WITH OPIOID SENSITIVITY TO MORPHINE 

IN TREATMENT OF POST-OPERATIVE PAIN

K. Tsvetanova1, Vl. Nankov2

Anesthesiology and Intensive Treatment Department1, Research Institute2 to the Medical University – City of Pleven

Резюме: Съществуват редица генетични маркери свързани 
с болката, които потвърждават връзката между индивидуалната 
вариабелност и чувствителност към нея. Един от най-изучава-
ните генетични полиморфизми свързани с болката е C3435T в 
ABCB1/MDR1.  

MDR1 се експресира в клетки с бариерни функции, като тези 
в хемато-енцефалната бариера, хемато-тестикуларната бариера, 
мамарната тъкан, вътрешното ухо, плацентата, като по този на-
чин се предпазва прилежащата тъкан от съединенията с висока 
токсичност в кръвта. MDR1 изпълнява важна роля при усвоява-
нето на различни медикаменти, като напр. Морфина, като спо-
собства преноса им от вътрешността на клетката в извънкле-
тъчното пространство и по този начин често води до създаване 
на резистентност към действието на използвания терапевтичен 
агент.   

Цел: Да се направи оценка на честотата на генетичния по-
лиморфизъм ABCB1/MDR1 по полова принадлежност и различ-
ните алелни типове свързани с него върху интензивността на 
следоперативната болка при пациенти обезболявани в ранният 
следоперативен период с Морфин.

Материал и методи: Изследвани бяха 410 лица (99 мъже 
и 311 жени), включени в Проект № 17/ 2019  г., финансиран от 
МУ-гр. Плевен, на които бяха извършени в  УМБАЛ „Света 
Марина“-гр. Плевен в периода 2019 г./ 2020 г. големи по обем и 
сложност хирургични оперативни намеси.

Резултати: И при двата пола- мъже и жени притежаващи 
алела TT, честотата на пациентите с интензивност на болката по 
VAS-скалата от 0-4 т. е по-висок в сравнение с пациентите по-
лиморфизъм CC и CT. Пациентите с нормалният алел CC както 
и хетерозиготите по алела CT показват тенденция към по-силна 
следоперативна болка, въпреки приложеният Морфин, като при 
мъжете хомозиготи (CC) най-силна болка (VAS-7-10 т.), се на-
блюдава при  при 42, 86 %, а при жените този процент е 40, 74 %. 
Аналогично, 39, 29 % от хетерозиготите мъже по патологичния 
ген (CT) и 72, 22 %  от жените хетерозиготи са с интензитет на 
болката в ранният следоперативен ден VAS-е 7-10 т.

Заключение: Въз основа на различните генотипове на па-
циентите може да се създаде предпоставка за съставянето на 
подходяща схема за следоперативно обезболяване според инди-
видуалните потребности на пациентите, като при тези от тях, 
които притежават генетичен полиморфизъм CC  и CT, прилага-
нето на Морфин е необходимо да бъде в по-високи дози или да 
се предпочетат друг вид опиоидни аналгетици чрез които ще се 
постигне по-ефективно обезболяване.

Ключови думи: генетичен полиморфизъм C3435T в 
ABCB1/MDR1, следоперативно обезболяване, Морфин.

Abstract: There are a number of genetic markers related to pain, 
which confirm the connection between the individual variability and 
sensitivity to it. One of the most studied genetic polymorphisms 
related to pain is C3435T in ABCB1/MDR1.

MDR1 is expressed in cells with barrier functions, such as those 
in the hemato-encephalic barrier, the hemato-testicular barrier, the 
mammary tissue, the inner ear, the placenta and in this manner the 
associated tissue of the compounds with high toxicity in the blood 
is protected. MDR1 plays a significant role in the absorption of 
various medications, as, for instance, Morphine, contributing to their 
transmission from the inside of the cell into the extracellular space 
and in this manner, it frequently results in the creation of resistance 
to the effect of the therapeutic agent used.

Objective: To make assessment of the frequency of genetic 
polymorphism ABCB1/MDR1 per gender and the various allelic 
types related to it over the intensity of post-operative pain in patients 
anesthetized in the early post-operative period with Morphine.

Material and methods: 410 persons (99 males and 311 females) 
were tested, included in Project No 17/2019, financed by the Medical 
University – city of Pleven, whom big in volume and complexity 
surgical interventions were performed on, in the University Multi-
Profile Active Treatment Hospital Sveta Marina (Saint Marina) – city 
of Pleven during the period 2019/2020.

Results: In both genders – male and female with allele TT, 
the frequency of the patients with intensity of the pain according 
to VAS-scale of 0-4 p. is higher as compared to the patients with 
polymorphism CC and CT. The patients with normal allele CC as 
well as heterozygotes under allele CT show tendency to stronger 
post-operative pain regardless of the Morphine applied, and in male 
homozygotes (CC) the strongest pain (VAS-7-10 p.), is observed 
in 42,86%, and in females this percentage is 40,74%. By analogy, 
39,29% of male heterozygotes per the pathological gene (CT) and 
72,22% of the females are with intensity of the pain in the early post-
operative day VAS - is 7-10 p.

Conclusion: A prerequisite may be created on the grounds of 
the various genotypes of the patients for drawing up a proper scheme 
for post-operative anesthetization in conformity with the individual 
needs of the patients, and the application of Morphine for those of 
them who have genetic polymorphism CC and CT, must be in higher 
dosages or another kind of opioid analgesics should be preferred, 
through which more efficient anesthetization shall be attained.

Key words: genetic polymorphism C3435T in ABCB1/
MDR1, post-operative anesthetization, Morphine.

Въведение: Известно е, че съществуват редица генетич-
ни маркери свързани с болката, които потвърждават връзката 
между индивидуалната вариабелност и чувствителност към 
нея (Таблица 1). (15)

Описани са редица генетични полиморфизми, които имат 
отношение към силата на изпитваната в следоперативния пе-
риод болка.

Таблица 1: Генетични маркери свързани с болка-
та, включени в между индивидуалната вариабилност на 
чувствителността към нея

Болка-
свързани 
гени или 
ензими

Чувствителност 
към болката

Отговор към 
аналгетиците

Чувствителност 
към хроничната 

болка

CYP 450 Да Да Не е известно

COMT Да Да Не е известно

MOR-1 Да Да Да

GCH1 Да Да Да

IL-1B Да Да Да

SCN9A Да Да Не е известно

CACNG2 Не е известно Не е известно Да

TRPV1 Да Не е известно Не е известно

TRPA1 Да Да Не е известно

Според повечето автори с по-важен фармакогенетичен 
ефект са генетични изменения, като единични нуклеотидни по-
лиморфизми и мутации, които водят до промени при синтези-
рането, секретирането и механизмите на действие на протеини, 
медииращи транспортирането и усвояването  на аналгетици. 
(7)

Така наречените транспортери са най-многобройните мем-
бранни протеини в човешкия организъм. Те включват групата 
на транспортерите, пренасящи разтворими субстрати, както и 
групата на ATP-свързващите касета транспортери, които из-
ползват хидролизата на АТФ (аденозинтрифосфат) за пренос 
на субстрати (йони, аминокиселини, пептиди, въглехидрати) 
през клетъчната мембрана. (8)

Транспортерите медиират абсорбирането, разпределение-
то, метаболизма и екскрецията от организма на лекарствени 
медикаменти и ендогенни субстрати, включително и на редица 
опиоидни аналгетици. (6)

Това е от важно клинично значение, тъй като засилената 
ефлуксна активност на транспортерите, т.е. ролята им да спо-
собстват преноса на медикаменти от вътрешността на клетката 
в извънклетъчното пространство е свързана с резистентност 
към действието на използвания опиоид.

MDR1 (multidrug resistance protein-1, протеин на мултиле-
карствената резистентност), известен още като ATP свързва-
ща касета, член на субфамилия  В 1 (APCB1) и P-glycoprotein 
(Pgp), е ефлуксен транспортер в интестиналния тракт и в кръв-
но-мозъчната бариера. (10)

MDR1 притежава обширен спектър субстрати с висока спе-
цифичност, като пептиди, стероиди, терапевтични агенти (па-

клитаксел, фенитоин, опиоиди). (11)
В повечето случаи субстратите притежават амфифилност 

(проявяват едновременно хидрофилни и хидрофобни характе-
ристики) или относителна хидрофобност. (11)

Експресията на MDR1 е ясно изразена из цялото тяло. В 
най-големи количества MDR1 се открива в апикалната по-
върхност на ендотелните клетки покриващи тънкото черво, в 
ободното черво, бъбреците, надбъбречните жлези, жлъчните 
пътища-като цяло в тъкани с екскреторни или абсорбтивни 
функции. (13)

MDR1 също така се експресира в клетки с бариерни функ-
ции, като тези в хемато-енцефалната бариера, хемато-тестику-
ларната бариера, мамарната тъкан, вътрешното ухо, плацен-
тата, като по този начин се предпазва прилежащата тъкан от 
съединенията с висока токсичност в кръвта. (9), (13)

Известно е, че MDR1 се кодира от гена ABCB1 (ATP-свърз-
ваща касета на субфамилия B 1 гена (MDR/TAP). (18)  

ABCB1 генът се състои от 209 617 нуклеотидни двойки, 
разположен е на дългото рамо на хромозома 7, локус 21.12 
(7q21.12), и включва 29 екзона с обща екзонна дължина от 4872 
нуклеотидни двойки. (19)

Активността на MDR1, т.е. способността на протеина да 
се свързва със специфични субстрати, да хидролизира АТФ и 
да изменя пространствената си конфигурация, както и количе-
ството на експресирания протеин, се влияят и от несинонимни-
те и от синонимните полиморфизми. (1), (14)

MDR1 изпълнява важна роля при усвояването на различ-
ни медикаменти, като способства преноса им от вътрешността 
на клетката в извънклетъчното пространство и по този начин 
често води до създаване на резистентност към действието на 
използвания терапевтичен агент. (3)

Пример за специфичен MDR1 субстрат с широко клинично 
разпространение е опиоидният аналгетик Морфин. (3)

Фармакологичното действие на Морфина зависи от свърз-
ването на аналгетика с µ-опиоидни рецептори в зоната на про-
дълговатия мозък (medulla oblongata). (4)

µ-опиоидните рецептори медиират действието на Морфи-
на посредством прикачените към тях откъм вътрешността на 
клетъчната мембрана протеини, наречени G-рецептор свързан 
протиен (GPCR). (4), (5)

При свързване между Морфин и µ-опиоидни рецептори, 
гуанозиндифосфата (ГДФ) се дисоциира от α-единицата на G-
рецептор свързаният протиен, а гуанозинтрифосфата (ГТФ) се 
асоциира на свободното място. Това позволява на α-единицата 
да се откъсне от структурата на G-протеин-свързващия рецер-
тор и да активира ефекторни механизми в клетката инхибира-
щи освобождаването на невротрансмитерите-норадреналин, 
ацетилхолин, невропептидът-субстанция P и др. (4)

Ролята на Морфина за намаляване на силата на изпитваната 
следоперативна болка се свързва именно с намаленото осво-
бождаване на такива невротрансмитери. (12)

Тъй като Морфинът е субстрат на MDR1, експресията на 
MDR1 води до по-високи нива на обратен транспорт на Мор-
фина през хемато-енцефалната бариера, намалена способност 
на опиода да достигне µ-опиоидни рецептори в зоната на про-
дълговатия мозък и намаляване на фармакологичната му актив-
ност. (12)

Присъствието на единични нуклеотидни полиморфизми в 
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ABCB1 гена оказва влияние върху способността на MDR1 да се 
свързва със субстрати като Морфин и да способства обратния 
им транспорт през клетъчната мембрана. C3435T полиморфиз-
мът (rs1045642) е един от най-широко проучваните полимор-
физми, при който в ABCB1 гена на позиция 3435 става замяна 
на нормалния С алел с полиморфния (мутантен) Т алел. (12)

Проучвания сочат, че съществува статистически значима 
връзка между вариабилността в силата на изпитваната болка 
при пациенти получаващи Морфин и наличието на полимор-
физма C3435T (rs1045642). (12)

Според Campa и кол. носителството на две копия на поли-
морфния алел (генотип ТТ) е статистически значим фактор за 
наличието на по-слаба слепоперативна болка, докато при хо-
мозиготните лица по нормалния алел (генотип СС) и хетерози-
готите (генотип СТ) силата на изпитваната следоперативна 
болка е по-голяма. Зависимостта е по-силна, когато присъстват 
едновреммено и  C3435T полиморфизмът, и A80G полимор-
физмът в µ  опиоидния рецептор (OPRM1). (12)

Проучване на Meineke и кол. сочи, че съществуват статис-
тически значими разлики в концентрацията на Морфин в це-
реброспиналната течност в зависимост от C3435T, като нивата 
на Морфин са най-високи в цереброспиналната течност на па-
циенти, носители на мутантния Т нуклеотид и в двете копия на 
ABCB1 гена (генотип ТТ). (17)

Същевременно концентрацията на морфин-6- и 3-глюку-
ронидите са най-високи при пациенти, неносители на C3435T 
полиморфизма. (17)

Резултатите от горепосочените проучвания дават основа-
ние да се предположи, че C3435T алелният вариант води до 
намалена транспортна активност на MDR1, по- ниски нива на 
обратен транспорт на Морфин през хемато-енцефалната барие-
ра и по-висока концентрация на Морфин в цереброспиналната 
течност. (17)

При здрави индивиди с генотип 3435TТ (носещи полимор-
фния Т алел и в двете копия на ABCB1 гена) се наблюдава дву-
кратно занижена експресия на MDR1 в дванадесетопръстника. 
(2)

Този факт, както и по-ниската експресия на MDR1 в хема-
то-енцефалната бариера при лица с генотип 3435TТ е в съот-
ветствие с наблюдаваната повишена концентрация на Морфин 
в цереброспиналната течност след интравенозно инжектиране 
на медикамента. (2), (17)

Следователно, при пациенти с генотип 3435TТ се изискват 
по-ниски опиоидни дози, за да бъдат избегнати нежелани стра-
нични реакции.

Въпреки, че в постоперативната клиничната среда се на-
блюдава употреба на опиоиди с по-ниска концентрация при 
пациенти с генотип 3435TТ, някои проучвания не показват 
същата зависимост. Големината на кохортата пациенти е съ-
измерима между тези изследвания, които показват статисти-
чески значима връзка между носителството на C3435T поли-
морфизма и концентрацията на използваните опиоиди, и онези 
изследвания, които не показват такава статистически значима 
зависимост. Следователно ефектът от наличието на C3435T 
полиморфизма върху силата на изпитваната постоперативна 
болка и оптималната доза опиоиден медикамент трябва да бъ-
дат допълнително проучени. В допълнение на това твърдение, 
проведен метаанализ върху силата на изпитваната постопера-
тивна болка също не открива зависимост между C3435T поли-
морфизма и опиоидната концентрация. (14)

Не са малко и публикациите описващи страничните ефекти 
на Морфина при пациентите с различен генотип. (2)

Повишен риск от гадене и повръщане поради висока кон-
центрация на Морфин е регистриран при пациенти с генотип 

3435TТ, подложени на колоректална хирургическа интервен-
ция. (2), (16)

Завишен риск от странични ефекти, включващи изпотява-
не и чувство на отпадналост, се наблюдава и при носители на 
C3435T полиморфизма, при които се администрира Ремифен-
танил след спинални операции. (4)

Други проучвания обаче не потвърждават така наблюда-
вания висок риск от странични ефекти при лица, носители на 
C3435T полиморфизма. (20)

Това поставя пред изследователите изискването за допъл-
нителни изследвания, включващи обширна група от пациенти, 
които да установят връзката между носителството на C3435T 
полиморфизма, силата на изпитваната постоперативна болка и 
оптималната доза опиоиден медикамент.

Цел: Да се направи оценка на честотата на генетичния по-
лиморфизъм ABCB1/MDR1 по полова принадлежност и раз-
личните алелни типове свързани с него върху интензивността 
на следоперативната болка при пациенти обезболявани в ран-
ният следоперативен период с Морфин.

Материал и методи:
Изследвани бяха 410 лица (99 мъже и 311 жени), включе-

ни в Проект № 17/ 2019  г., финансиран от МУ-гр. Плевен, на 
които бяха извършени в  УМБАЛ „Света Марина“-гр. Плевен в 
периода 2019 г./ 2020 г. големи по обем и сложност хирургични 
оперативни намеси.

За осъществяване на проучването се приложиха:
1. Молекулярно-генетични изследвания за генетичен 

полиморфизъм ABCB1/MDR1.
За да се определи дали изолираната от всеки пациент ДНК 

проба съдържа полиморфизма C3435T беше използван методът 
real-time polymerase chain reaction (real-time PCR, полимеразна 
верижна реакция в реално време), включващ TaqMan анализ. 
Първият етап на real-time PCR-TaqMan метода включи разделя-
не на двойноверижната ДНК молекула (денатурация) чрез ви-
сока температура, последвана от понижаване на температурата, 
при което двойка специфични праймери и двойка специфични 
флуоресцентно белязани сонди се свързват (хибридизират) с 
всяка от едноверижните ДНК молекули. Праймерите служат за 
намножаване на ДНК регион в изходната проба съдържащ по-
лиморфния участък. Ако полиморфизмът е наличен, то едната 
от двете флуоресцентно белязани сонди се свърва специфично 
с полиморфния участък. Ако ДНК веригата не съдържа поли-
морфизма, то другата флуоресцентно белязана сонда се свърз-
ва с полиморфния участък. При това двете сонди са носители 
на различен тип флуоресцентно багрило. В следващите етапи 
на реакцията се извършва излъчване на флуоресцентен сигнал 
- в зависимост от това коя сонда е свързана с полиморфния 
участък. Разликите в интензитета на флуоресцентния сигнал 
се използват за определяне на носителството на C3435T поли-
морфизма.

При определяне носителството на C3435T полиморфизма 
се използва следният работен протокол:

-първоначална денатурация: включва първоначално нагря-
ване на двойноверижната ДНК при 95˚C за 10 минути, при кое-
то става разделяне на ДНК молекулата на две отделни вериги;

-повторна денатурация: включва повторен етап на нагрява-
не на ДНК при 92˚C за 15 секунди, при което се постига пълно 
разделяне на тези ДНК молекули, останали двойноверижни 
след първоначалната денатурация;

-анилинг и екстензия: този етап включва специфично 
свързване на праймерите и сондите с ДНК, намножаване на 
ДНК участъците, носители на полиморфния регион, отделяне 
и отчитане на флуоресцентен сигнал;

-отчитане на резултатите посредством специализирана 
компютърна програма.

2. VAS- скала за определяне интензивността на изпитвана-
та следоперативна болка.

3. Документален и анкетен метод за събиране на инфор-
мация за изследваните лица.

4. Статистически метод за обработка на получените ре-
зултати.

Резултати:
Всички пациенти в ранният следоперативен период бяха 

обезболявани с Морфин и Аналгин и.м. в обичайните за това 
дози.

Интензивността на болката се оцени чрез използването на 
VAS-скала, като стойности от 0-4 т.  се приеха като постигнат 
задоволителен ефект, 5-6 т.  като средно ниво на обезболяване, 
а стойности 7-10 т. като незадоволителен обезболяващ ефект.

Честотното разпределение на пациентите по пол е предста-
вено на Фиг. 1:

Фиг. 1: Честотно разпределение на мъже спрямо жени

Прави впечатление, че пациентите от женски пол са повече 
(311), спрямо тези от мъжки пол (99).

По отношение на мъжете в направеното от нас проучване 
се вижда, че съотношението на генотип TT спрямо CC и CTса 
съответно 52% (TT), 28% (CT), 20 % (CC), Фиг. 2:

Фиг. 2: Разпределение на мъжете по генетичен поли-
морфизъм СТ спрямо генетичен полиморфизъм ТТ спрямо 
генетичен полиморфизъм СС

При жените това съотношение е съответно 22 % (TT), 52% 
(CT), 26 % (CC), Фиг. 3:

Фиг. 3: Разпределение на жените по генетичен поли-
морфизъм СТ спрямо генетичен полиморфизъм ТТ спрямо 
генетичен полиморфизъм СС

Пациентките генотип CT са повече (76 %) в сравнение с 
този при мъжете (24 %), Фиг. 4:

Фиг. 4: Разпределение на мъже спрямо жени по генети-
чен полиморфизъм СТ

Същата зависимост откриваме и в другите два генотипа TT жени 
(86 %), спрямо TT мъже (14%) и CC жени (74 %) спрямо CC мъже 
(26 %), Фиг. 5 и Фиг. 6:   

Фиг. 5: Разпределение на мъжете спрямо жените по ге-
нетичен полиморфизъм ТТ

Фиг. 6: Разпределение на мъжете спрямо жените по ге-
нетичен полиморфизъм СС

Една от основните цели, която бе поставена бе да се оп-
редели интензитета в силата на изпитваната следоперативна 
болка (използвайки VAS-скалата), според различните алели на 
генетичен полиморфизъм C3435T в ABCB1/MDR1.

От табл. 2 ясно се вижда, че при пациентите от мъжки пол 
най-добро обезболяване е постигнато при тези от тях, които са 
с генотип TT (VAS 0-4 т.-70 %).

Честотното разпределение на пациентите по пол е представено на Фиг. 1:
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Табл. 2: Интензивност на следоперативната болка при 
пациентите от мъжки пол с различни алели на генетичен 
полиморфизъм C3435T в ABCB1/MDR1

Генетичен полиморфизъм 
(общ брой пациенти)

VAS-скала
(точки)

Брой
пациенти %

TT(20)
0-4 14 70 %
5-6 4 20 %
7-10 2 10 %

CC (28)
0-4 6 21, 428 %
5-6 10 35, 714 %
7-10 12 42, 857 %

CT (51)
0-4 13 25, 490 %
5-6 18 35, 294 %
7-10 27 52, 941 %

Същият задоволителен резултат беше отчетен и при паци-
ентките от женски пол. При тези от тях, които са с генотип TT 
(VAS 0-4 т.), процента е 47,06 %, Табл. 3:

Табл. 3: Интензивност на следоперативната болка при 
пациентите от женски пол с различни алели на генетичен 
полиморфизъм C3435T в ABCB1/MDR1

Генетичен полиморфизъм
(общ брой пациентип по 
съответния генотип)

VAS-
скала
(точки)

Брой %

TT (68)
0-4 32 47, 06%
5-6 29 42, 65 %
7-10 17 10, 29 %

CC (81)

0-4 12 14, 815 %
5-6 36 44, 44 %
7-10 33 20, 370 %

CT (162)

0-4 21 12, 963 %
5-6 24 14, 815 %
7-10 117 72, 222 %

Очаквано, най-силна болка и най-лоши резултати по от-
ношение на следоперативното обезболяване регистрирахме и 
при двата пола, съответно, при пациентите с генотип CT мъже 
(VAS 7-10 т.) са 52,941 %, а при жените CT (VAS 7-10 т.)- 72,222 
%, Табл. 2 и Табл. 3.   

Дискусия:
Фармакокинетиката и фармакодинамиката на Морфина 

са под контрола на няколко полиморфни гена, които могат да 
обяснят част от от наблюдаваните индивидуални вариации в 
облекчаването на болката. Въз основа на полученият генетичен 
полиморфизъм и с помощта на VAS-скалата, пациентите в на-
шето изследване бяха разделени на три групи:

1 гр. VAS от 0-4  т., реагиращи добре на приложеното обез-
боляване с Морфин;

2 гр. VAS от 5-6 т., средна степен на обезболяване;
3 гр. VAS от 7-10 т., пациенти получили слаб обезболяващ 

ефект от приложената обезболяваща терапия.  
В направеното от нас проучване прави впечатление, че и 

при двата пола- мъже и жени притежаващи алела TT, честотата 
на пациентите с интензивност на болката по VAS-скалата от 
0-4 т. е по-висок в сравнение с пациентите полиморфизъм CC 
и CT.

От тях, при мъжете (70 %), а при жените (47, 06 %) са с 
интензитет на болката по VAS- скалата между 0-4 т.

При 20 % от мъжете и 29 % при жените,VAS е 5-6 т., а при 
10 % (мъже) и 10, 29 % (жени), VAS е отчетена между 7-10 т.

Тези резултати са в потвърждение на резултатите получени 
от Meinike и кол. (12)

Пациентите с нормалният алел CC както и хетерозиготите 
по алела CT показват тенденция към по-силна следоператив-
на болка, въпреки приложеният Морфин, като при мъжете хо-
мозиготи (CC) най-силна болка (VAS-7-10 т.), наблюдава при  
при 42, 86 %, а при жените този процент е 40, 74 %.

Аналогично, 39, 29 % от хетерозиготите мъже по патоло-

гичния ген (CT) и 72, 22 %  от жените хетерозиготи са с ин-
тензитет на болката в ранният следоперативен ден VAS-7-10 т.

Това отново е в подкрепа на повечето докладвани резулта-
ти от редица проведени изследвания открити в световната база 
данни от проведени изследвания. (18)    

Заключение: Развитието на фармакогенетиката даде въз-
можност за подобряване на клиничните резултати от прилага-
ната терапия с опиоидни аналгетици.

Въз основа на различните генотипове на пациентите се 
създава предпоставка за съставянето на подходяща схема за 
следоперативно обезболяване според индивидуалните потреб-
ности на пациентите, като при тези от тях, които притежават 
генетичен полиморфизъм CC  и CT, прилагането на Морфин 
е необходимо да бъде в по-високи дози или да се предпочете 
друг вид опиоидни аналгетици чрез които ще се постигне по-
ефективно обезболяване.

Благодарение на фармакогенетиката в много по-голям про-
цент е възможно да се предвидят и рисковете от развитието на 
странични ефекти при прилагането на Морфин и редица др. 
лекарствени средства.
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Резюме:
Ускореното възстановяване след оперативни интервенции 

(ERAS-enhanced recovery after surgery) е система от меропри-
ятия, които се прилагат основно  периоперативно-непосред-
ствено преди и по време на  операция, както и в ранния сле-
доперативен период. Прилагат се при отворени хирургични 
процедури в различни специалности, включително в гинеко-
логията. Целта им е да се смекчи стреса от оперативната наме-
са върху функционирането на органите и системите и по този 
начин се постигне по-бързо възстановяване, с по-малко услож-
нения и да направи периоперативните резултати сравними с 
тези от минимално-инвазивните интервенсии. Въвеждането на 
ERAS протоколи в клиничната практика се налага в послед-
ните години в много центрове основно в САЩ, но и в Европа, 
поради прякото повлияване на болничния престой, цената на 
здравната услуга и ползите за пациента, неговите близки и ле-
куващия го персонал. В статията са представени елементите 
на протоколите ERAS приложими в оперативната гинекология, 
от гледна точка на доказателствената медицина, а също така 
и влиянието, резултатите и  респективно ползите (първични, 
вторични и третични) от въвеждането на тези протоколи в еже-
дневната практика .

Ключови думи: ERAS, гинекология, основни принципи

Summary:
Enhanced recovery after surgery (ERAS) presents multimodal 

procedures that take place just before and during operative treatment, 
as well as during an early postoperative period. ERAS protocols 
are implemented in open surgery in several specialties including 
operative gynecology. The main goal of this system is to minimize 
the stress of operative trauma for all organs and systems and 
facilitate the recovery without complications and rehospitalizations. 
Thus, the perioperative outcomes would be comparable with these 
after minimal-invasive surgery. ERAS protocols are implemented 
in clinical practice last years in many centers, mainly in USA and 
Europe, because of short hospital stay, low price of health care and 
the benefits for patients, their families and the hospital staff. In 
this article are presented the elements of ERAS protocols in open 
operative gynecology in terms of evidence-based medicine and 
the impact of their implementation on clinical outcomes (primary, 
secondary and tertiary), as well.

Key words: ERAS, general principles, gynecology 
  

ERAS (Enhanced recovery after surgery) или ускорено въз-
становяване след хирургични интервенции е система от 
мероприятия, която навлиза в много области на хирурги-
ята в последните 10 години. За пионер в тази сфера  се счи-
та датският хирург проф. Хенрик Келет, който през 2001 
г. въвежда т.нар. fast-track surgery [1].  В основата на този 
термин стои многокомпонентна система от мероприятия в 
пред- ,интра- и следоперативния период, насочена към на-
маляване на честотата на следоперативни усложнения, ус-
коряване възстановяването на нормалните активности на 
пациентите и съкращаване на болничния престой , основно 
след отворени операции.

Философията на ERAS се базира на поддържането на 
хомеостаза по време на периоперативния период  и смек-
чаване на хирургичната стресова реакция, а основният 
принцип е да се сведе до минимум периоперативната физи-
ологична дисфункция и стресовата реакция, като по този 
начин организмът по-бързо  се  връща към нормално функ-

циониране . Според проф. Хенрик Келет основните фактори, 
срещу които трябва да се насочат елементите на ERAS са тези, 
които задържат следоперативно възстановяване, а имен-
но [1,2]: органна дисфункция, хипотермия, хиповолемия, 
чревна, болка, имобилизация (обездвижване), гладуване, 
наличието на сонди и дренажи

          През 2019 г беше публикувано в International Journal of 
Gynecologic Oncology  ръководство  за приложение на  ERAS 
протокола в оперативната гинекология. Това са основните 
елементи на този протокол [3]:

•  Избягване на  механичната подготовка на черва-
та (mannitol, X-prep и др.)

• Пациентите могат да консумират лека храна до 6 
часа  и да пият течности, включително и газирани напит-
ки, до 2 часа преди анестезията

• Прилагане на премедикация: ацетаминофен (па-
рацетамол), нестероидни противовъзпалителни средства,  
антиеметици

• Венозна тромбоемболична профилактика-двуком-
понентна

• Профилактика на раневите инфекции (извършва 
се профилактика на следоперативната хипергликемия и 
антибиотична профилактика)

• Поддържане на нормална телесна температура по 
време на операция

• Избягване на хирургични дренажи и назогастрални 
сонди 

• Инфилтрация на оперативната рана с  локален 
анестетик

• Профилактика на следоперативно гадене и повръ-
щане чрез прилагане на поне 2 антиеметика ( мултимода-
лен подход)

• Ранен перорален прием на  твърда храна след опе-
рацията ( ден 0-1)

• Мултимодално следоперативно обезболяване, из-
ключващо опиоидни аналгетици (opioid-sparing analgesia)

• Периоперативен контрол на инфузионната тера-
пия

• Премахване на периферния венозен път при 600 
мл перорален прием 

• Премахване на уринарния катетър на следопера-
тивен ден 0-1 при липса на противопоказания

• Активно ранно раздвижване (ден 0)
Препоръката за прилагането на всеки един от тези еле-

менти се основава на доказателствената медицина.
        Ранното захранване /ранен перорален прием-още в 

деня на операцията (Ден 0) / води до намаляване явленията на 
катаболизъм, намаляване пропускливостта на червата и ин-
фекциозните усложнения, възстановяване перисталтиката 
на червата, намаляване продължителността на хоспитали-
зация [4,5]

Нормотермията е важен фактор за нормалното възстано-
вяване. Счита се, че умерената хипотермия  по време на 
операция (с 1 C) увеличава кръвозагубата с 16% и нуждата 
от хемотрансфузия с 22%. Също така хипотермията увелича-
ва  риска ( 2-3 пъти)  от следоперативни усложнения, вкл. 
аритмии [6,7].

 Една от най-революционните препоръки е приемът до 
200 мл течности богати на въглехидрати до 2 ч. преди опе-
ративната интервенция (въвеждане в анестезия). Доказано 
е, че  обемът стомашно съдържимо не се различава съответ-
но при глад и след прием на течности 2 часа преди анесте-
зия [8]. Освен това предоперативният прием на перорални 
въглехидрати до 2-3 часа преди индукция на анестезията 
е доказанo,че намалява катаболните реакции, предизвикани 
от нощното гладуване и хирургичната интервенция. Рандо-
мизирано проучване от 2015 г. установява ,че приемът на теч-
ности богати на въглехидрати 2 часа преди анестезия води до 
[9]: по-добро предоперативното общо състояние, намалена 
следоперативната инсулинова резистентност, намалено 
разграждането на протеини, спомага за поддържането на 
телесната маса и силата на мускулите, упражнява полезни 
ефекти върху сърцето.

Следоперативната  хипергликемия, която се дължи на 
следоперативна инсулинова резистентност, води до забаве-
но възстановяване и риск от усложнения на оперативната 
рана.

Друг елемент от протоколите на ERAS е отпадане на ме-
ханичното почистване (подготовка) на червата. Не се пре-
поръчват средства като Manitol, X-prep, а само ректална кли-
зма в деня на операцията.   Гинекологичните операции без 
предоперативна подготовка на червата (включително при 
случаи с планирани чревни резекции) са се доказали като 
безопасни с много ниска честота на анастомозни инсуфи-
циенции [10,11]. По отношение на раневите инфекции се ус-
тановява ниска честота на раневи инфекции без механична 

подготовка (само антибиотична профилактика) при чревни 
резекции свързани с циторедукция на пациенти с овариа-
лен карцином [12,13]. Освен това няколко големи проучва-
ния (5 мета-анализа) показаха, че механичната подготовка 
на червата не подобрява визуализацията, изпълнението на 
хирургичната процедура и боравенето с червата [14-18].

Нормоволемията е важен фактор за поддържане на хоме-
остаза в следоперативния период. Инфузионната терапия 
по време и след операция трябва да е целево насочена към 
поддържане на нормоволемия. Излишъкът на интраве-
нозна течност се свързва със забавено възвръщане на сто-
машната функция, следоперативен илеус, следоперативно 
гадене, повръщане и удължен болничен престой [19-21]. 
От друга страна хиповолемията  може да доведе до следопе-
ративни усложнения, включително остра бъбречна недос-
татъчност, раневи инфекции, сепсис и делириум, както и 
удължен болничен престой [22-24].

Борбата със следоперативната хипергликемия е много ва-
жен елемент на ERAS протокола в гинекологията. Перио-
перативната хипергликемия се свърза със завишения риск 
от развиването на раневи инфекции едновременно при 
пациенти с и без диабет, подложени на операция [25-28]. 
Контролът на кръвната захар трябва да избягва както хи-
погликемия , така  и хипергликемия, тъй като и двете със-
тояния се свързват със завишен риск от смъртност [29,30].

Според препоръките на ERAS дренове и сонди не трябва 
да се използват, тъй като се отразяват негативно на възста-
новителния процес. Редица проучвания сочат, че назогас-
тралната интубация увеличава риска от следоперативна 
пневмония след планови коремни операции и не намалява 
риска от дехисценция на оперативната раната или инсуф-
ициенция на чревна анастомоза [31,32]. Що се касае до дре-
новете (коремни и подкожни), липсват категорични доказа-
телства относно ролятата им за намаляването на раневите 
инфекции, а съществуват данни, че по дрена може да бъде 
забелязана колонизация от биофилм до 2 часа след поста-
вянето му, която да увеличи риска от инфекциозни усложне-
ния [33].

Венозната тромбоемболична профилактика (ВТЕ) е не само 
елемент на ERAS , а по принцип съпътства почти всяка хирур-
гична интервенция. Няколко проучвания стигат до извода, че 
всички гинекологично-онкологични пациенти, подложени 
на големи операции, продължаващи повече от 30 минути, 
трябва да получават двойна -  механична (бинтове/чорапи) 
и медикаментозна (нискомолекулярен хепарин) профилактика, 
която  трябва да продължи по време на болничния престой [34-
36]. Периоперативната профилактика трябва да включва 
двойномодална профилактика и трябва да започва преди 
въвеждането в анестезия. Удължена медикаментозна про-
филактика (28 дена след операцията) трябва да се предпис-
ва на пациенти, изложени на висок риск според критериите 
на ACCP (American College of Chest Phisicions)-всички случаи 
с гинекологичен рак [36]. 

Антимикробната профилактика не е новост в гинеколо-
гията .Тя  включва i.v. прилагане на   цефалоспорини от 
I-во  поколение за покриване на кожната флора , 30-60  мин 
преди кожния разрез, като  дозировката се планира според 
теглото. Втори прием се определя от продължителността  
на операцията и кръвозагубата. Антианаеробни препарати 
се включват при тазови, онкологични и чревни операции.  
Цефалоспорините имат сравнително широко покритие, 
достъпна цена, нискоалергенни са и са препоръчаната про-
филактика при обикновена хистеректомия [37,38]. 

Друг много важен елемент на този протокол е обезболя-
ването в следоперативния период и в тази насока силно се пре-
поръчва използването на регионални техники, включително и 
инфилтрационна анестезия в оперативното поле.  Регионал-
ните анестетични техники са огромен компонент на  пери-
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оперативните дейности и мероприятия според програмите  
на ERAS с цел намаляване на стресовата реакция, както 
и употребата на анестетици и опиоиди. Въвежда се терми-
нът opioid sparing analgesia- мултимодална неопиоидна анал-
гезия. Тя намалява следоперативното гадене и повръщане 
и позволява по-бързо възстановяване [39,40]. Основава се 
на действието на регионалната анестезия (инфилтразия в 
оперативната рана) в комбинация с аналгетици (ацетоа-
минофен и НПВС). Така  инфилтрационната  анестезия с 
Bupivacain в оперативното поле в комбинация  с аналгетици  
(ацетаминофен/парацетамол) и  НПВС и тяхното синергич-
но обезболяващо действие намалява нуждата от опиоиди и 
свързаните с тях гадене, повръщане, гастростаза и забаве-
но възстановяване. От друга страна за намаляване на   гаде-
нето и повръщането  се препоръчва двойна антиеметична 
комбинация. Това ускорява пероралния прием и ранното 
раздвижване [41].

Едно от усложненията, което удължава болничния 
престой и забавя възстановяването на пациента е следо-
перативната чревна непроходимост (най-често се дължи 
на чревна пареза). Основните фактори , според ERAS за 
избягване на това усложнение са [42-44]: поддържане на 
еуволемия, мултимодална аналгезия (opioid-sparing), ранно 
захранване и ранно раздвижване, консумация на кафе .

 Клинични ползи и преки резултати от прилагането на 
елементите на   ERAS системата в практиката могат да се 
определят като: първични, вторични и третични

Първичните ползи и резултати  са:  по-бързо възстановя-
ване; подобрен контрол на болката, без прилагане на опиоиди; 
ранна мобилизация.

Вторичните резултати са: намален болничен престой без 
увеличаване на рехоспитализациите; намалена честота на ус-
ложнения; намалена честота на вътреболнични инфекции (вкл.
COVID-19) 

Третичните ползи са: Намалена цена на здравната услу-
га; оптимизиране  и гъвкавост на легловата база и болничен 
персонал, особено в условия на  кризи, каквато е пандемията с 
COVID-19; финансова и морална удовлетвореност на пациен-
тите, техните семейства, клиницисти и мениджърският болни-
чен персонал.

По отношение на вътреболничните инфекции (ВБИ) ма-
щабно проучване (мета-анализ) от 2017 г. доказва, че ERAS 
протокола намалява честотата на ВБИ чрез намаляване на бол-
ничния престой и увеличена резистентност спрямо микроорга-
низми (роля на имунната система) [45].

Изводите, които се налагат от разглеждането на ERAS сис-
темата са следните:

1. Налице са научни доказателства за приложимост и 
полза от ЕRAS системата в оперативната гинекология

2. За внедряването на тази система в практиката са не-
бходими обучение (консултиране) на пациентите, одит и кон-
трол

3. Резултати от прилагането на ERAS протоколи в раз-
лични клинични центрове ще обогати знанието и опита ни в 
областта на периоперативните грижи , продължителността на 
болничния престой, моделите на възстановяване при различни 
отворени операции, както и профила на усложненията

4. Прилагането на ERAS протоколите може да доведе до 
намален болничен престой и свързаните с това икономически и 
неикономически ползи
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РЕЗЮМЕ: Тази статия обобщава основните характерис-
тики на големите данни. Представени са възможностите и 
предизвикателствата, които дава анализът на големи данни в 
анестезиологията. Описан е проект за национална анестези-
ологична база данни и информационна система. Показана е 
примерна инфраструктура за достъп до данни в различни фор-
мати, позволяваща съхраняване в реално време и извършване 
на анализи. Накратко е очертана архитектурата на системите, 
използващи големи данни в здравеопазването.

КЛЮЧОВИ ДУМИ: анестезиология, анализ на големи 
данни, прогнозен анализ, осигуряване на качество.

SUMMARY: This article summaries the main features of big 
data. The opportunities and challenges which gives the analysis of 
big data in anesthesiology are presented. A project for a national an-
esthesia database and information system is described. An example 
infrastructure for data access in various formats is shown, allowing 
real-time storage and performing analyzes. The architecture of sys-
tems using large data in healthcare is briefly outlined.

KEY WORDS: anaesthesiology, big data analysis, predictive 
analysis, quality assurance.

УВОД: 
Информационните технологии отдавна са станали част от 

всички сфери на човешката дейност. Медицината и в частност 
анестезиологията не правят изключение. Нещо повече – трудно 
е да си представим съвременната медицина без информацион-
ните технологии.

ЦЕЛ: 
Тази работа има две цели. Първо, да опише какво предста-

вляват големите данни (ГД) и какви възможности дава анали-
зът на ГД в анестезиологията. Второ, да представи началната 
работа по проект за създаване на информационна система и 
анестезиологична база данни при несърдечна хирургия. Техни-
ческите изисквания за работа с ГД са извън обхвата на насто-
ящата публикация.

ХАРАКТЕРИСТИКА НА ГОЛЕМИТЕ ДАННИ: 
Трите основни характеристики на големите данни – обем, 

скорост и разнообразие, са описани за първи път през 2001 го-
дина от Laney [01]. Днес тази идея е доразвита и е прието, че 
ГД имат четири основни характеристики [02], наричани в лите-
ратурата накратко 4V:

Volume (обем) – отнася се до обема от данни, които се съз-
дават и трябва постоянно да се съхраняват;

Variety (разнообразие) – отнася се до източника на данни – 
административни, електронно здравно досие, данни от рецеп-
ти, включително писани на ръка, образни изследвания – както 

самите изображения, така и резултатите от тяхното тълкуване, 
геномни данни, лабораторни резултати, биомедицински сигна-
ли – ЕКГ, ЕЕГ, ЕМГ, и т.н.; 

Velocity (скорост) – отнася се до бързината, с която данните 
се генерират и приемат за обработка и съхранение;

Veracity (достоверност) – отнася се за различия в чувстви-
телността и специфичността на разнообразни типове данни – 
например наличие на артефакти в записи на ЕКГ.

Според някои автори [03] към изброените 4 V трябва да се 
добави още една характеристика – Value (ценност). Съществува 
становище [04], че характеристиката „разнообразие“ (Variety) 
трябва да се приложи и спрямо типа на данните. От тази глед-
на точка те може да бъдат класифицирани като структурирани, 
полу-структурирани и неструктурирани. Според тези автори 
[04] исторически структурираните и полу-структурирани дан-
ни са тези, които могат лесно да се съхраняват, анализират и 
обработват машинно. Това са данните в електронните здравни 
досиета, данни, генерирани при преобразуване на хартиените 
документи в електронни, данни от електронни рецепти и др. 
Рецептите, писани на ръка са неструктурирани данни, също, 
всички ръкописни бележки от лекари и медицински сестри, 
рентгеновите филми и всякакви други изображения (от скенер, 
ултразвуково изследване, ЯМР), записи при приемане и изпис-
ване от болница и др. Най-общо неструктурираните данни се 
генерират на мястото, където се оказват здравните грижи.  Тази 
допълнителна характеристика на здравните данни прави тях-
ното съхранение, обработка и анализ едновременно интересно 

и предизвикателно [04].

ДЕФИНИЦИЯ НА ГОЛЕМИТЕ ДАННИ:
Съществуват много определения на термина „големи дан-

ни“ в медицината. Mehta [05] разглежда 11 дефиниции на ГД и 
намира, че различията идват от специфичните акценти, които 
авторите поставят. Според една от популярните дефиниции, 
ГД включват разнородни, многоспектърни, непълни и неточни 
наблюдения, получени от различни източници [03]. Казано по 
друг начин, ГД са толкова големи и комплексни, генерират се 
от толкова много източници и с такава голяма скорост, че над-
хвърлят възможностите на традиционните инфраструктура и 
инструменти да ги улавят, съхраняват и анализират [06].

УПОТРЕБА НА ГОЛЕМИТЕ ДАННИ В АНЕСТЕЗИО-
ЛОГИЯТА:

Тук още в началото трябва да се подчертае, че решенията, 
взети след анализ на ГД, не могат да заместят клиничния опит, 
уменията и преценката на лекарите анестезиолози, но в значи-
телна степен могат да подпомогнат и улеснят тяхната работа. 
Примерите, изложени в този раздел, са само за илюстрация – 
възможните приложения на ГД в анестезиологията не се огра-
ничават с тях.

Едно от често посочваните приложения е автоматично 
определяне на функционалното състояние  на пациента (ASA 
status) въз основа на въведените в информационната система 
данни. Според Zhang [07] това е възможно и позволява да се 
избегне субективната оценка на анестезиолога или презастра-
ховане от рискове и усложнения чрез определяне на по-висок 
ASA клас.

Lin [08] съобщава за успешна прогноза на рискове и не-
желани инциденти, което дава възможност за профилактика на 
нежеланото събитие или приложение на различна от планира-
ната анестезионна техника. В това проучване [08] е създаден 
модел за прогноза на хипотония при спинална анестезия. Ав-
торите са извършили анализ на 1501 протокола за анестезия, 
като 1126 от тях са използвани за създаване на прогностичен 
модел, които е бил тестван върху останалите 375 пациенти. Па-
ралелно с това петима опитни анестезиолози са прогнозирали 
вероятността за хипотония. Окончателната формула съдържа 
седем променливи: тип операция, ръст, тегло, ASA-клас, из-
ходно систолно кръвно налягане на пациента, спешност и доза 
на локалния анестетик. При всички пациенти е използван 0.5% 
бупивакаин. Точността на създадения модел е била 77.6%, 
чувствителността – 75.9%, а специфичността – 76%. Пред-
вижданията на анестезиолозите са били с ниска точност, ниска 
чувствителност и висока специфичност. Според авторите това 
показва, че за лекарите е много трудно да разпознаят риска от 
хипотония при едновременно използване на повече параметри. 
При наличие на много определящи фактори е невъзможно един 
лекар едновременно да разгледа и оцени всички фактори преди 
да вземе решение.

Lee [09] представя изчисление на риска от развитие на епи-
дурален хематом при бременни с тромбоцитопения, при които 
е приложена епидурална или спинална анестезия. Проведен 
е ретроспективен анализ на данни за 149673 бременни, сред 
които са идентифицирани 573 пациентки от 14 болници, при 
които е проведена невроаксиална анестезия при тромбоцити 
по-малко от 100000/μl. Данните за тези пациентки са съчета-
ни с литературни данни, в които е докладвано за извършена 
регионална анестезия при поне 10 бременни жени с тромбо-
цити под 100000/μl. Като краен резултат е определен следният 
риск от развитие на епидурален хематом: 11% при тромбоцити 
0-49000/μl; 3% при тромбоцити 50000-69000/μl и 0.2% за стой-
ности 70000-100000/μl.

Резултатите от проучването на Lee [09] имат интересна 
последица. Към момента на публикуване на неговата статия, 
месец юни 2017 г., американското дружество по акушерство 
и гинекология е препоръчвало [10] епидурална или спинал-
на анестезия да се прилагат само при пациентки, които имат 
тромбоцити ≥ 80000/μl. Две години по-късно, през 2019 г. [11], 

дружеството преразглежда своите препоръки и въз основа на 
резултатите на Lee облекчава изискванията – епидурална или 
спинална анестезия може да се прилагат при пациентки, които 
имат тромбоцити ≥ 70000/μl.

Според Combes [12] е възможно по-добре да се планира 
и управлява дейността на операционните зали чрез анализ на 
данни за вида и продължителността на предстоящата операция, 
опита на хирурга при конкретната операция, придружаващите 
заболявания на пациента и вида на предвидената анестезия.

ПРОЕКТ ЗА АНЕСТЕЗИОЛОГИЧНА БАЗА ДАННИ:
Текущото състояние на здравната система в страната е та-

кова, че лечебните заведения днес могат да се справят и без ГД. 
Изискваните периодични отчети и анализи, например от ми-
нистерството на здравеопазването или от НЗОК, могат да бъдат 
изпълнени с традиционните бази данни.

От друга страна не са възможни анализи и търсене на въз-
можности за подобрение във функционирането на една бол-
ница или нейна структурна единица без да има достоверна 
информация за извършваната дейност. Целта на проекта е да 
създадем база данни и информационна система при несърдеч-
на хирургия, които ще позволят подобряване на дейността на 
анестезиологичните отделения в страната.

Тъй като няма определен минимален обем задължителни 
данни, свързани с работата на анестезиолозите, проучихме 
какво се съдържа и какви дефиниции се използват в анало-
гични системи на три дружества: американското дружество на 
анестезиолозите (ASA – American Society of Anesthesiologists), 
кралското дружество на анестезиолозите (RCOA – Royal 
College of Anaesthetists) и немското дружество по анестезиоло-
гия и интензивна медицина (DGAI – Deutsche Gesellschaft für 
Anästhesiologie und Intensivmedizin).

Съществуващите информационни системи препоръчват 
включване на следните сведения: идентификация на пациен-
та, възраст и биологичен пол на пациента, ASA-клас, квали-
фикация на анестезиолога, вид на приложената анестезия, 
продължителност на анестезията, сложност и локализация на 
операцията. Към тези основни изисквания ние сме добавили 
информация за усложненията, възникнали по време на анес-
тезия, както и данни за ранните хирургични постоперативни 
усложнения.

Въвежданата информация ще бъде обособена в няколко 
раздела – административни данни, данни за пациента, за анес-
тезията, за операцията, за постоперативния период.

В раздела „Административни данни“ ще се вписват иден-
тификация на пациента, пол, възраст, ръст, тегло, информация 
за употреба на алкохол и дали пациентът е пушач. В този раздел 
са включени също идентификация на лечебното заведение, в 
което е проведена анестезията и на лицето, въвеждало данните.

В раздела „Данни за пациента“ ще се въвежда информация 
за придружаващи заболявания, разпределена по органи и сис-
теми, както и за резултати от някои лабораторни изследвания. 
Включени са също въпроси за наличие на активен карцином, 
за бременност – при необходимост от неакушерска операция 
по време на бременността и за зависимости – например към 
стимуланти, халюциногенни, алкохол и др. Предвиден е въпрос 
за самооценка от пациента на неговия функционален статус 
преди операцията – до каква степен той счита, че е зависим от 
помощ от друго лице при ежедневните дейности. Тук възмож-
ните отговори са три: напълно независим, частично зависим, 
напълно зависим. В този раздел ще се въвежда и информация 
за получаваната предоперативно от пациента медикаментозна 
терапия. В края на раздела и като преход към следващия ще 
се регистрира ASA-клас на пациента. Тук сме използвали де-
финицията на американското дружество на анестезиолозите от 
2020 година [13].

В раздела „Данни за анестезията“ по отношение на вида 
приложена анестезия сме предвидили трите основни разно-
видности: обща (инхалационна или тотална интравенозна), 
невроаксиална (спинална, епидурална, комбинирана) и блок на 
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периферен нерв или плексус, както и възможните комбинации 
между тях. Техниката за осигуряване на проходими дихателни 
пътища, например ендотрахеална интубация, супраглотично 
приспособление или лицева маска, също се регистрира. При 
въвеждане на режима на вентилация са предвидени следните 
възможности: спонтанна, асистирана, контролирана и друга 
форма (например високочестотна или Jet-вентилация). 

Квалификацията на лекаря, провел анестезията е съобра-
зена с фактическото състояние в страната – предвидени са 
две категории: анестезиолог със специалност и специализант. 
В случаите, когато анестезията е извършена от специализант 
има четири възможности за допълнително уточнение – самос-
тоятелно, под непосредствен контрол, под контрол, наличен 
локално или под отдалечен (дистанционен) контрол, когато е 
имало консултант на разположение, но той не е присъствал в 
лечебното заведение. Дефинициите на степените на контрол на 
лекарите без специалност са съобразени с тези на RCOA тъй 
като в нашата страна няма аналогични определения.

Продължителността на анестезията ще се изчислява авто-
матично при въвеждане на дата, час и минути на начало и край 
на анестезията.

В раздела „Данни за анестезията“ е предвидено да се въ-
вежда и информация за усложнения, възникнали в хода на 
анестезията. При дефинирането на термина „усложнение“ сме 
се придържали към препоръките на DGAI [14], които са съо-
бразени с класическата формулировка на Cooper [15]. За да се 
приеме едно събитие като усложнение в хода на анестезията 
трябва да са изпълнени едновременно три условия: 

Първо – събитието да е възникнало внезапно по време, в 
което отговорността за пациента е на анестезиолога – напри-
мер в периода от увода в анестезия до предаване на пациента 
на персонал от друго отделение, оперативно или интензивно;

Второ – събитието да изисква намеса от анестезиолога с 
цел противодействие и

Трето – събитието да може да предизвика трайно уврежда-
не или смърт, ако анестезиологът не се намеси.

Предвиден е списък с възможни усложнения, включително 
специфични за регионална анестезия. Към всяко усложнение 
ще има възможност да се оцени неговата тежест по петстепен-
на скала, аналогична на тази на DGAI.

Разделът „Данни за операцията“, включва информация 
за сложност и локализация на операцията. Тук сме използва-
ли номенклатурата на Американското общество на хирурзи-
те (American College of Surgeons). Оригиналният списък с 21 
групи операции и техните коефициенти на тежест може да се 
намери при Gupta [16]. Употребата на тази класификация оси-
гурява съвместимост на нашия проект с други налични и рабо-
тещи бази данни. Разделът съдържа също и схемата за оценка 
на хирургичния риск, вземаща предвид само специфичността 
на операцията без оглед на придружаващите заболявания на 
пациента [17].

В раздела „Данни за постоперативния период“ е предвиде-
но да се въведат данни за престой в интензивно отделение след 
операцията и за ранни хирургични постоперативни усложне-
ния. Престоят в интензивно отделение е класифициран като 
„планов“, когато решението е взето преди началото на анесте-
зията или като „спешен“, в случай, че решението е взето в хода 
на операцията и анестезията, и настаняването в интензивно 
отделение не е било предвидено преди това.

Информацията за хирургичните постоперативни услож-
нения ще се въвежда според петстепенната скала на Clavien-
Dindo [18].

Всички изброени по-горе данни са структурирани и могат 
да бъдат съхранени и обработвани лесно от информационна 
система, която използва проста релационна база от данни. Пре-
дизвикателството идва със съхранението на неструктурирани 
данни, които в днешно време могат да бъдат извлечени от поч-
ти всеки източник. Освен стандартната информация, съхраня-
ваща се в болничните информационни системи, медицинските 
специалисти разполагат с резултати от лабораторни изслед-

вания, образна диагностика и др. Съвременната медицинска 
техника е компютърно базирана и анестезиологичната апара-
тура, апаратите за следене на медицински показатели в следо-
перативния период могат да предоставят голям обем обективни 
данни за състоянието на пациентите, включително и в реално 
време. Достъпни са и голямо разнообразие от устройства със 
сензори, например за температура, влажност, атмосферно на-
лягане, които могат да предоставят данни за околната среда. За 
следенето на параметрите на пациентите за по-дълъг период, 
включително след приключването на болничното лечение, вече 
са достъпни устройства използващи технологията Интернет на 
нещата (Internet of Things – IoT) [19], чрез които може да се 
извличат допълнителни, различни, неструктурирани данни. 
За следене на пред- и постоперативно състояние се използват 
„умни“ дрехи, които с помощта на вградени датчици в реално 
време могат да следят параметри като сърдечен ритъм, диха-
телна честота, дихателен обем и др. Пример за такава дреха 
е Hexoskin [20], която следи и записва изброените параметри, 
и регистрира едноканална кардиограма за следене на сърдеч-
ната дейност. Разпространени са и интелигентни глюкомери, 
оксиметри, IoT устройства за следенето на сърдечна честота, 
кръвно налягане, вариабилност на сърдечната честота и кръв-
ното налягане и други показатели. За целта регистриращите ус-
тройства извършват голям брой измервания на проследяваните 
параметри в реално време. Данните от тях могат да се записват 
локално и след това да се прехвърлят в съответната информа-
ционна система, но тенденцията е те да се предават директно в 
система, работеща с големи данни, като се използват съвремен-
ните възможности на комуникационната техника. Освен данни 
за пациента с подобен тип устройства могат да се събират и 
данните за заобикалящата го среда пред-, по време и постопе-
ративно. Това се постига с датчици за температура, осветеност, 
влажност и др.

За да се оползотвори оптимално информацията с инстру-
ментите на система, обработваща големи данни, е необходи-
мо да се предвиди архитектура, позволяваща извличането на 
данните, структурирането им и използването им за анализ. 
Информацията се прехвърля в централизирана база от данни 
чрез процес на комбиниране на много типове данни от разно-
типни източници - ETL /extraction, transformation, loading/. Той 
включва извличане на информация от първичните източници, 
форматиране, проверка за дублиране, формален и логически 
контрол и записване в централизираната база от данни. На 
фиг.1 е показана примерна инфраструктура за достъп до данни 
в различни формати, позволяваща съхраняване в реално време 
и извършване на анализи. 

Фиг.1 Примерна инфраструктура за достъп до данни 
в различни формати, позволяваща съхраняване в 
реално време и извършване на анализи.

Всяко лечебно заведение използва Болнична информационна 
система (Health Information System). За да се постигнат пре-
димствата на големите данни е желателно цялата информация 
да се събира в централизирана база от данни. Такова решение 
вече и изградено в някой държави като Дания [21] а за Бълга-
рия е предложен подход за създаване на национална база данни 
за нуждите на анестезиологията [22]. Решението предвижда 
освен класическата медицинска информация от БИС да се съ-
бира информация в реално време с данни от:

•	 анестезиологична апаратура и специфични датчици, 
използвани в процеса на анестезията;

•	 апаратура за мониториране на постоперативното въз-
становяване на пациентите;

•	 специфични датчици и устройства за извънболнично 
следене на жизнени параметри и състоянието на околната сре-
да в същия момент;

•	 устройства за ежедневна употреба като смарт часов-
ници, фитнес гривни и други, които могат да предоставят срав-

нително точна информация за някой жизнени параметри.
За запазването и анализ на този тип информация е нужно 

да се използват големи данни. Достъпът и възможността да се 
извличат такъв тип данни е една от най-важните неща, които 
всяка система използваща големи данни трябва да може да пра-
ви. След като данните се съберат те трябва да бъдат усвоени, 
запазени и структурирани от системата, използваща големи 
данни. Платформата за анализ на бизнес процеси (Bussiness 
Inteligence Platform) (фигура 1) предлага софтуерни решения 
за анализ на големи обеми разнотипни данни. Освен достъп до 
определена информация е възможно да се извършват анализи 
и да се използват методи за машинно самообучение (machine 
learning), което, като елемент от изкуствения интелект, се из-
ползва за подобряване на ефективността на алгоритмите при 
решаване на задачи от конкретната област. Пример за софту-
ерни продукти, разработени специално с цел да могат да об-
работват такъв тип информация е Apache Hadoop, Cloudera, 
Cassandra и други. Различните видове данни се обработват с 
различна скорост и изискват повече ресурси затова е важно да 
се определи какво точно трябва да се извлече от източниците 
на данни.

За да могат да бъдат използвани събраните данни след из-
вличането им е нужно да те бъдат реорганизирани, за да могат 
да бъдат използвани от медицинските лица. Веднъж постигна-
то, това ще осигури:

•	 Анализ в реално време на взетите решения;
•	 Пълни статистически данни за пациентите, които да 

бъдат използвани от анестезиолозите;
•	 Възможност за предоставяне на предложения, които 

да подобрят работата и да ускорят постоперативното възста-
новяване.

Наличието на централизирана база данни винаги поражда 
съмнения доколко надеждно са защитени личните данни на 
пациентите. Пълната информация за пациентите ще се съхра-
нява само в локалните болнични информационни системи. В 
централизираната национална база от данни се съхранява само 
анонимизирана информация за медицинската дейност без за-
пазване на лични данни за пациентите. Целта е осигуряването 
на голям обем информация от анализа на която да се правят 
статистически достоверни изводи. 

Архитектурата на всяка система, използваща големи данни 
в здравеопазването включва няколко слоя. Даннов слой (data 
layer) е съвкупността от различни източници на данни, това 
са горе изброените сензори, информацията въведена от анес-
тезиолог, съхранените рецепти и др. Слой за съхранение на 
данните включва технологиите, използвани за събраните от 
предходния слой данни. Те може да са няколко по вид и струк-
тура, например релационна база, графова или нерелационна 
база. Слой за обработка, извличане и анализ е мястото, къ-
дето данните се извличат и обработват по такъв начин, че да 
могат да се използват после от медицинските лица. В този слой 
е мястото, където може да се използва изкуствен интелект за 
изваждане на заключения и предложения за данните за анесте-
зията. Тук е и мястото, където неструктурираните данни се об-
работват и се извличат структурирана информация от тях. Сло-
ят на представената архитектура, с който медицинските лица 
ще взаимодействат се нарича визуализационен слой. Това е 
мястото, където ще се визуализират обработените данни и ще 
се подпомага дейността на анестезиолозите.

ВЪЗМОЖНОСТИ И ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА:
В доклад, представящ проучване на ГД в общественото 

здраве [23], Европейската Комисия (ЕК) идентифицира въз-
можните области на използване и разработва 10 препоръки за 
прилагане на ГД в Европейския Съюз. Според този доклад из-
ползването на ГД би позволило да се повиши ефективността 
и качеството на лечението, да се разширят възможностите за 
превенция на заболявания чрез идентифициране на рискови 
фактори както общо в популацията, така и на индивидуално 
ниво, да се прогнозират резултатите от лечение и др.

Според нас тези възможности за употреба на ГД, посоче-

ни от ЕК, могат да бъдат отнесени пряко и към дейността на 
анестезиологичните отделения. Това може да се каже и за пре-
поръка № 5 (относно приложенията и целите) в този доклад, 
която е формулирана по следния начин: „Целево ориентирано 
приложение на анализа на големите данни в здравеопазването 
въз основа на нуждите и интересите на заинтересованите стра-
ни, включително пациентите“.[23]

Вероятно най-впечатляващата възможност при използване 
на ГД е осъществяване на прогнозен анализ (predictive analysis). 
Най-общо това е усъвършенствана аналитична технология, 
която използва извличане на данни, статистическо моделира-
не, машинно обучение и елементи на изкуствен интелект, за да 
направи прогноза на бъдещи събития. Прогнозите може да се 
отнасят както за различно големи групи хора, така и за отделни 
индивиди. Прогнозният анализ може да помогне за конкретен 
пациент да бъде взето правилното решение в точното време.

Едновременно с големите възможности, ГД изправят лека-
рите пред големи предизвикателства. Най-често се посочват:

•	 липса на правна регулация;
•	 проблеми със сигурността и личните данни на паци-

ентите;
•	 липсата на обучение и знания за работа с ГД на меди-

цинския персонал; 
•	 непълни и неточни записи в досиетата на пациентите, 

особено по отношение на медицинската терминология, струк-
турата на изреченията, използваните съкращения, възможност 
за copy-paste на неточна информация от други източници;

•	 проблеми с данните за използвани медикаменти – 
употребяват се както генерични, така и запазени имена на един 
и същ препарат; не е сигурно дали в амбулаторни условия па-
циентите приемат предписаните им лекарства;

•	 проблеми с лабораторните данни – различни „нор-
мални“ стойности (референтни граници) на един и същ показа-
тел в различни лаборатории; не всички пациенти с едно и също 
заболяване имат едни и същи лабораторни изследвания.

ОБОБЩЕНИЕ: 
В системата на здравеопазването се събира и съхранява все 

повече като обем и разнородност информация, което обуславя 
нарастващо търсене на анализ на ГД. Анализът на ГД в здраве-
опазването е в начална фаза, но с добри перспективи за разви-
тие. Ефективното използване на ГД в здравеопазването може 
да доведе до възвръщане на инвестициите чрез подобряване 
на качеството и намаляване на разходите. Анализът на големи 
обеми информация чрез използване на съвременни компютър-
ни технологии може да позволи по-ефективно учене от опита, 
по-бързо придобиване на ново знание и като резултат повиша-
ването на ефективността, адекватността и качеството в здраве-
опазването и анестезиологията.

Въпросът в заглавието е по-скоро реторичен – като цяло 
здравната система в страната не е готова за ГД. Може да запо-
чнем подготовка като решим каква информация за пациентите, 
анестезията, извършената операция и други данни, свързани с 
болничния престой, искаме да се събира. В този съвсем ранен 
етап на втори план остават въпросите кой ще съхранява и упра-
влява базата с данни – някоя държавна агенция, министерство, 
НЗОК, а защо не и българското дружество по анестезиология и 
интензивно лечение?
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Резюме
Миастения гравис (МГ) е неврологично заболяване, зася-

гащо ацетилхолиновите рецептори в постсинаптичната мем-
брана на нервно-мускулния синапс, което води до мускулна 
слабост и патологична уморяемост. Рискът от постоперативна 
дихателна недостатъчност прави анестезията при такива па-
циенти сериозно предизвикателство. Продължаване приема 
на Pyridostigmine, оптималнaта предоперативна оценка, преда-
нестезиологичната подготовка и подходящата постоперативна 
грижа са фактори, които могат значително да редуцират този 
риск. От своя страна, употребата на летливи анестетици и ло-
ко-регионални техники дава възможност да се ограничи упо-
требата на нервно-мускулни ралаксанти. 

Ключови думи: анестезия, Миастения гравис 

Abstract 
Myasthenia Gravis (MG) is a neurological disorder affecting 

acetylcholine receptors in the postsynaptic membrane of the 
neuromuscular junction resulting in muscular weakness and 
pathological fatigue. The risk of postoperative respiratory 
failure renders anesthesia in such patients a serious challenge. 
Uninterrupted intake of Pyridostigmine, optimal preoperative 
evaluation, preparing the patient before anesthesia and adequate 
postoperative care are factors that could significantly reduce this 
risk. On the other hand, the application of volatile anesthetics and 
locoregional techniques enable the limited use of neuromuscular 
relaxants. 

Въведение

МГ е автоимунно, невромускулно заболяване, характери-
зиращо се с патологична уморяемост на напречно-набразде-
ната мускулатура и  развитие на патологична мускулна сла-
бост. Дължи се на антитяло-медиирана имунна атака срещу 
никотиновите ацетилхолинови рецептори в постсинаптичната 
мембрана на невромускулния синапс, което води до наруше-
но предаване на нервния импулс към мускулната плочка. За-
боляването е разпространено сред всички етнически групи и 
има сравнително ниска честота - около 5/100 000. Обичайно 
дебютира между 20- и 30-годишна възраст, с по-често засягане 
на женския пол (жени:мъже - 2:1; 3:1), като има и втори пик 
- между 50- и 70-годишна възраст, когато мъжете са по-често 
засегнати (мъже:жени - 3:2). За уточняване на диагнозата се 
използват фармакологични, електромиографски, серологични 
и изобразителни диагностични методи. Антихолинестеразни-
те тестове се провеждат с Neostigmine и Edrophonium, като се 
отчита наличието или липсата на клинично и електромиограф-
ско подобрение на 15-тата минута до втория час след приложе-
нието им. При електромиографското изследване се провежда 
репетитивна нервна стимулация, с появата  на характерен дек-
ремент при мускулният отговор. При около 90% от пациентите 
с генерализирана форма на МГ и при около 60% от пациен-
тите с очна форма се установява повишен титър на антитела 
срещу ацетилхолиновия рецептор или анти-MuSK-антитела. 
Приложение намира и компютърно томографско изследване на 
преден медиастинум, за установяване на тимом или хиперп-
лазия на тимусната жлеза. В зависимост от предилекционното 
засягане на мускулатурата се различават очна, булбарна и гене-

рализирана форма на заболяването. Изолираната очна форма 
се наблюдава при около 15-20% от случаите и въпреки че води 
до инвалидизация, не застрашава живота на болните. Генера-
лизирана форма се разделя на лека, средна и тежка. Използва 
се 5-степенната скала на Osserman за оценка тежестта на забо-
ляването [19]:

I степен - Само очни симптоми
II a степен -Леки генерализирани симптоми без засягане на 

дихателната мускулатура.
II б степен - Умерено изразена генерализирана мускулна 

слабост със булбарни прояви.
III степен - Тежко изразена генерализирана мускулна сла-

бост, включваща орофарингеалната и дихателна мускулатура.
IV степен -  Симптоми с тежест от степен I и II, които се 

разгръщат в рамките на 2 години.
V степен - Миастенна криза [13, 24].

Терапевтичните схеми за лечението на болни с МГ включ-
ват: симптоматична терапия (антихолинестеразни меди-
каменти), хронична имуномодулираща терапия (глюко-
кортико-стероиди и имуносупресори) и бързодействаща 
имуномодулираща терапия (плазмафереза и интравенозен 
имуноглобулин). При рефрактерни случаи се прилагат и моно-
клонални антитела [23]. 

Антихолинестеразните медикаменти ползвани като ба-
зисна терапия (Pyridostigmine и Neostigmine) трябва да продъл-
жат да бъдат приемани в предписаната схема, вкл. и сутринта 
преди операцията. Pyridostigmine е най-често използваният 
бързодействащ антихолинестеразен медикамент при лечение-
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то на МГ (с начало на действие около 15-30 минута, пик около 
втория час и продължителност около 3-4 часа). Използват се 
различни дозови режими, като обикновено се започва с 30 мг. 
дн. p.os и постепенно се титрира [27, 37]. Терапията с глюко-
кортикостеориди (ГКС) спада към хроничната имуномодули-
раща терапия. При  планирана оперативна интервенция систем-
но провежданата терапия с ГКС не се прекратява. Пациентите, 
провеждащи терапия за повече от 6 месеца преди операцията, 
не са изложени на риск от супресия на хипоталамо-хипофиза-
надбъбречната ос, поради което не се налага прилагането на 
стрес дози ГКС. При продължителност на терапията по-малко 
от 6 месеца преди операцията, се прилагат стрес дози корти-
костероид преди анестезията или тестване на хипоталамо-хи-
пофизната ос предоперативно (табл. 1). 

 Таблица 1 Препоръки за приложение на ГКС предопе-
ративно при пациенти, провеждащи системна терапия с 
ГКС

При малки по обем операции под локална анестезия (напр. 
ингвинална херния) се запазва приема на същата сутрешна 
доза. 

При средни по обем операции (реваскуларизация, 
ендопротезиране) се приема редовната сутрешна доза и се 
добавят 50 мг. Hydrocortisone и.в. непосредствено преди 
интервенцията и по 25 мг. Hydrocortisone на всеки 8 часа в 
продължение на 24 часа. 

При големи по обем операции (колектомия, отворени 
сърдечни операции) се приема редовната сутрешна доза 
и се добавят 100 мг. Hydrocortisone и.в. преди увод в 
анестезия и по 50 мг. Hydrocortisone на всеки 8 часа в 
продължение на 24 часа. 

Относно бавнодействащата имунотерапия (Azathioprine, 
Cyclophosphamide, Cyclosporine, Methotrexate, Rituximab и 
Tacrolimus) прилагана  в периоперативния период няма публи-
кувани данни, но се допуска, че приемът им може да бъдат про-
пуснат сутринта преди операцията. [11, 15]. Плазмаферезата и 
венозният имуноглобулин като бързодействаща имунотера-
пия намират приложение при миастенна криза, при премина-
ване към бавнодействаща имунотерапия, и профилактично при 
пациенти в ремисия. 

Въпреки големия брой терапевтични възможности, в хода 
на заболяването могат да се развият миастенна и холинергична 
криза [16, 29]. Бързата прогресия на заболяването до квадри-
пареза, с развитие на дихателна недостатъчност представлява 
миастенна криза. Основните животозастрашаващи симптоми 
при миастенната криза са слабост на гълтателната и дихателна-
та мускулатура (диафрагма и интеркостални мускули), водеща 
до повърхностни дихателни движения и намалена белодробна 
вентилация. Компенсаторната тахипнея задълбочава допълни-
телно мускулната умора и хиповентилацията, повишавайки 
риска от дихателна недостатъчност. Задръжката на секрети в 
трахеобронхиалното дърво в резултат на затруднено откашля-
не също нарушава дишането и може да доведе до аспирацио-
нен синдром [39]. Голям брой фактори могат да предизвикат 
миастенна криза - неадекватно антихолинестеразно лечение, 
инфекции, физическо натоварване, стрес, раждане, лъчетера-

пия, употребата на недеполяризиращи миорелаксанти, бензо-
диазепини, локални анестетици, други седативни и наркотични 
аналгетици, аминогликозиди и полимиксини [36, 37], хинин, 
антиаритмици, D-penicillamin и др. [20, 22]. Въпреки че се из-
ползват сравнително често в лечебните схеми на болни с МГ, 
глюкокортикостероидите имат потенциал да предизвикат па-
тологична мускулна слабост. Редица други медикаменти също 
биха могли да влошат заболяването и да предизвикат миастен-
на криза (табл. 2) [5, 6, 8].  

Табл. 2 Медикаменти, които могат да влошат хода на 
МГ

СПЕЦИАЛНОСТ МЕДИКАМЕНТ
Анестезиология 
и интензивно 
лечение

Недеполяризиращи 
миорелаксанти, 
невролептици, транквиланти, 
седативи, бензодиазепини

Гастроентерология D-penicillamine

Инфекциозни 
болести 

Антималарийни средства (Хинини, 
Хлорокинини)

Кардиология Магнезиеви препарати, диуретици 
(Furosemide), антиаритмици (Procain-
amide, Quinidine), бета-блокери (Ace-
butolol, Atenolol, Betaxolol, Bisoprolol, 
Carvedilol, Celiprolol, Esmolol, Labe-
tolol, Metoprolol, Nadolol, Oxprenolol, 
Pindolol, Propranolol, Sotalol, Timolol)

Антимикробни 
средства

Аминогликозиди (Amikacin, Gentami-
cin, Kanamicin, Tobramycin),  Флуор-
хинолони, (Cinoxacin, Ciprofoxacin, 
Norfloxacin, Ofloxacin), хинолони 
(Acrosoxacin, Hydroxychloroquine), 
макролиди (Azithromycin, Erythromy-
cin), терациклини (Doxycycline), Ly-
mecycline, Minocycline, Nalidixic аcid, 
Netilmicin, Oxytetracycline, Streptomy-
cin, Telithromycin, Tetracycline

Неврология Антиконвулсанти (Gabapentine, Phenit-
oine, Carbamazepine), флуор-съдържа-
щи кортикостероиди

Психиатрия Антипсихотици, Фенотиазиди, Chlor-
promazine, Clorazin, Flupenthixol, Iso-
carboxacid, Lithium, Loxapine, Meth-
otrimeprazine, Оxypertine, Pericyazine, 
Perphenazine, Phenelzine, Pimozide, 
Procholorperazine, Promzide, Phenytoin, 
Risperidone, Sulpiride, Thioridazine, 
Tranylcypromide, Trifluoroperazine, 
Zuclopenthixol

Урология Уросептика

При около 15-27% от болните с МГ, в рамките на първата 
година от заболяването, се развива миастенна криза с дихате-
лен дистрес и необходимост от интубация и изкуствена бело-
дробна вентилация [29]. При пациенти на спонтанно дишане  

кръвно-газовият анализ често показва хипокапния, но покач-
ване на парциалното налягане на въглеродния диоксид е белег 
за развиваща се дихателна недостатъчност налагаща вентила-
торен съпорт. Лечението включва холинестеразни инхибитори, 
интравенозни имуноглобулини, плазмафереза и при необходи-
мост - ендотрахеална интубация и изкуствена белодробна вен-
тилация. 

Холинергична криза възниква при предозиране с холинес-
теразни инхибитори, предизвикващи холинергичен излишък 
и предоминиране на ефектите на М-рецепторите в постсинап-
тичната мембрана. Проявява се с парадоксална мускулна сла-
бост, повишено слюноотделяне и лакримация, полиурия, горен 
и долен диспептичен синдроми, изпотяване, коремни спазми, 
брадикардия, мускулни фасцикулации. Лечението на холинер-
гичната криза също включва ендотрахеална интубация и вен-
тилаторен съпорт. За неутрализиране на мускариновите ефекти 
се прилага Atropine в дози 0,4 до 2 мг. и.в. Приемът на холинес-
теразни изхибитори временно се прекратява. Разграничаването 
на двата вида кризи е трудно. Като диагностичен тест може да 
се използва приложението на еднократна доза Edrophonium, 
което води до подобряване на симптомите в случай на миас-
тенна криза или до влошаване (или липса на динамика) при 
холинергична криза [33]. 

Планирането на оперативна интервениця и анестезия при 
пациенти с МГ трябва да се извърши след внимателна прецен-
ка на вида, тежестта и специфичните 

За избягване на постоперативна миастенна криза се препо-
ръчва провеждането на планови операции в ранните сутрешни 
часове, когато симптомите на заболяването са най-слабо изра-
зени и по време на стабилната фаза на заболяването, при прием 
на най-ниски дози имуномодулатори и глюкокортикостероиди 
[18, 21]. За изясняване зависимостта на болния от имуносупре-
сивната терапия се провежда консултация с лекуващия невро-
лог. Необходима е щателна оценка на булбарната (дисфагия, 
дизартрия, дисфония) и дихателната функция предоперативно, 
снемане на анамнеза за предходна миастенна криза, наличие 
на придружаващи заболявания, вкл. автоимунни и др. [25]. Ус-
тановено е, че наличието на някои фактори повишава риска от 
постоперативна миастенна криза, напр. голяма давност на за-
боляването, прием на висока доза Pyridostigmine >750 мг. дн., 
анамнеза за преживяна миастенна криза, наличие на булбарни 
симптоми предоперативно, висок титър на ацетилхолинови 
антитела, ЕМГ-данни за изразен декремент и др. (Leventhal 
и съав.) [30]. Щателната предоперативна оценка, ежедневния 
прием на Pyridostigmine, стриктният мониторинг интраопера-
тивно, възстановеното спонтанно дишане преди екстубация и 
адекватната постоперативна аналгезия свеждат до минимум 
риска от следоперативна механична вентилация при пациенти 
с МГ [10]. 

Основните принципи в анестезията при пациенти с МГ са  
два.

-  Избягване на употребата на нервно-мускулни блокери, 
когато е възможно. Пациентите с MG са изключително чувст-
вителни към недеполяризиращи нервномускулни релаксанти  
(напр. Атракуриум, Рокурониум, Векурониум, Цизатракурий) 
[17,38]. Много малки дози и остатъчен лекарствен ефект мо-
гат да доведат до респираторен дистрес или загуба на защита 
на дихателните пътища след излизане от анестезия. Недеполя-
ризиращите нервно-мускулни релаксанти  трябва да се титри-
рат с малки дози до ефект под прецизен мониторен контрол 
на нервно-мускулната блокада.  Ако планът е да се екстубира 
пациентът в края на анестезията, за предпочитане е употребата 

на стероиден мускулен релаксант (т.е. рокурониум или векуро-
ниум), за да е възможна декураризацията да бъде извършена 
със Sugammadex , а не с неостигмин [7]. 

Сугаммадекс е модифициран γ-циклодекстрин, с липофил-
на сърцевина и хидрофилна периферия. Така формираната ку-
хина чрез отрицателно заредената си повърхност, се свързва 
електростатично с четвъртичния азот на рокурониума и капсу-
лира неговата молекула (модифициран стероид), която свърза-
на в липофилното ядро на сугаммадекс, е недостъпна за свърз-
ване с ацетилхолиновия рецептор в нервно-мускулната връзка. 
Съобщава се, че Сугаммадекс 2 до 4 mg / kg интравенозно 
прекратява умерената до дълбоката блокада на векурониум и 
рокурониум при пациенти с MG в рамките на четири минути. 
Ефекта се постига без да се повлиява антихолинестеразната 
активност в нервно-мускулното съединение и е доказано, че 
предсказуемо, бързо и безопасно обръща нервно-мускулна-
та блокада с рокурониум. Употребата на антихолинестеразни 
средства ( Neostigmin,) за възстановяване на нервно-мускул-
ното предаване има непредвидими ефекти и независимо, че 
принципът на приложение е титриране с ниски дози, може да 
предизвика холинергична криза. 

 Пациентите с МГ са резистентни  на нервно-мускулна бло-
када с деполяризиращи миорелаксанти (напр. Succinylcholine), 
вероятно защото имат намален брой ацетилхолинови рецепто-
ри [12]. 95-процентовата ефективна доза (ED95) на сукцинил-
холин за пациенти с МГ е 2,6 пъти по-голяма от нормалната 
(0,8 срещу 0,3 mg / kg). 

Тъй като Сукцинилхолин се метаболизира от плазмената 
холинестераза, употребата на антихолинестеразни медикамен-
ти (вкл. Pyridostigmine) може да удължи неговото действие и 
да повиши риска от удължен невромускулен блок [3, 4]. Паци-
ентите с миастения също са изложени на по-висок риск от раз-
витие на нервно-мускулен блок от фаза II (продължителен, не-
предсказуем блок с характеристики на недеполяризиращ блок), 
особено при многократни дози сукцинилхолин [30]. 

Приложението на нервномускулни блокери  не е необходи-
мо за  повечето хирургични процедури при пациенти с миасте-
ния. Адекватна релаксация за операцията, често се осигурява 
от прилагането на инхалационни анестетици и в по-малка сте-
пен с използването на интравенозни средства. 

−	 Използване на свръхкратко или краткодействащи се-
дативни средства, хипнотици и анестетици за ограничаване на 
дихателната депресия при извеждане от анестезия. 

При пациенти с ограничен дихателен резерв не се използ-
ват анксиолитици, седтивни средства или опиати за премеди-
кация. Ако пациентът има предимно очни симптоми, може да 
се приложи малка доза бензодиазепин (напр. Midazolam 0,5 мг. 
венозно), с мониториране на булбарната и дихателната функ-
ция. В много случаи премедикацията със седативи може да 
бъде избегната.

Най-често използваният интравенозен анестетик за въвеж-
дане в анестезия е Propofol поради бързото му действие, крат-
кия полуживот и ниската дихателна депресия [9]. Remifentanil 
е ултрабързодействащ опиоид, който се разгражда от плазме-
ната холинестераза и също намира приложение при пациенти 
с МГ. Комбинацията от високи дози Remifentanil (4-5 мкг/кг) 
и Propofol в доза 2 мг/кг позволява извършване на интубация, 
без приложение на релаксант [32]. Високите дозови режими на 
ремифентанил се съпровождат със сериозни хемодинамични 
промени – хипотония и брадикардия, което налага използване-
то на вазоконстриктори – ефедрин, норадреналин и др. 

Обща интравенозна анестезия (TIVA) с инфузия на пропо-
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фол и ремифентанил е прилагана при пациенти с МГ, подложе-
ни на тимектомия, без използване на нервномускулен  блокер 
[32].

Мощните инхалационни анестетици (изофлуран, севоф-
луран, десфлуран, халотан) осигуряват дозозависима нервно-
мускулна релаксация при пациенти с МГ [34]. Тези средства 
могат да осигурят адекватна релаксация за ендотрахеална ин-
тубация и хирургическа намеса, евентуално еквивалентна на 
нивото на релаксация, постигнато с нервномускулни блокери 
при нормални пациенти. Има много съобщения за тимектомия, 
извършена с използването на инхалаторни анестетици, без не-
обходимост от миорелаксант [9,28]. Мускулната сила се въз-
становява, когато инхалационният агент се елиминира, без да 
са необходими антихолинестеразни средства .

 Видът на анестезията е съобразена с планираната опера-
тивна интервенция.  Препоръчва се при възможност прило-
жението на локална или регионална анестезия. Регионалната 
техника се предпочита при процедури, които могат да бъдат 
проведени с относително ниски дози локални  анестетици и то 
от амидната група, като Ropivacaine, Mepivacaine, Bupivacaine, 
Lidocaine) [26] . При пациенти, приемащи антихолинестеразни 
медикаменти, които биха могли теоритично да влошат хидро-
лизата на естера  и да доведат до удължен блок, не се използват 
локални анестетици от групата на аминоестерите.  Високите 
доза Lidocaine се прилагат с повишено внимание и строг мо-
ниторинг, особено при невромускулна блокада. Няма описани 
случаи на индуцирана миастенна криза при приложението на 
локални анестетици.

Специфичен подход има при осъществяване на обезболява-
не на раждането. Невраксиалната аналгезия е предпочитаният 
метод за контрол на болката по време на раждането при паци-
енти с МГ, като намалява или елиминира необходимостта от 
системно приложение на опиоиди и по този начин минимизира 
дихателната депресия при пациенти с респираторно засягане. 
Адекватно обезболяване  може да се постигне с ниски нива на 
силно разредени местни анестетици и опиоидни медикаменти, 
които водят до минимална степен на двигателен блок. Първият 
етап на раждането зависи от гладката мускулатура на матката 
и не се влияе от MГ. Вторият етап на раждането обаче изис-
ква използване на напречно набраздената мускулатура, която 
в случай на  засягане от болестта и мускулна слабост, увели-
чава  нуждата от инструментално раждане. Невраксиалната 
аналгезия може да бъде потенциирана, за да осигури адекватни 
лумбосакрални нива на анестезия за поставяне на форцепс или 
вакуум.

За цезарово сечение най-често се използва невраксиална 
анестезия (т.е. спинална и епидурална), при която е необходим 
сензорен и двигателен блок с гръдно  ниво на анестезия, кое-
то често засяга спомагателната мускулатура на дишането. При 
пациенти със значителни булбарни или респираторни прояви  
трябва да бъде предпочетена обща анестезия за цезарово се-
чение.

Нуждата от постоперативен мониторинг при пациенти с 
МГ се преценява индивидуално според клиничните показате-
ли, вида хирургична интервенция и анестезия, необходимостта 
от постоперативна аналгезия, интраоперативния и постопера-
тивния период. Постоперативната аналгезия е от голямо значе-
ние, тъй като стресът, причинен от болка, може да предизвика 
миастенна криза. Препоръчва се регионална аналгезия чрез 
епидурална или периферна невромускулна блокада. Прило-
жението на опиоиди се избягва поради супресивния им ефект 
върху дихателната и стомашно-чревната функция. След норма-

лизиране функция на ГИТ, се възстановява редовният прием на 
терапията с холинестеразни инхибитори. Нестероидните про-
тивовъзпалителни средства са подходящ вариант при пациенти 
с МГ, тъй като могат да намалят нуждата от приложението на 
опоидни аналгетици [30]. 

В заключение може да се каже, че независимо от предиз-
викателствата, които съществуват при хируричното лечение 
на пациентите с МГ, съвременните анестезиологични техники 
създават условия за отличен резултат. 
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Резюме: Критичните (спешни) и реанимационни 
състояния са условен термин, който съчетава различни остри 
заболявания, които застрашават живота на пациента и изискват 
спешни медицински мерки.

Те се откриват при редица заболявания на вътрешните 
органи, при хирургични интервенции, инфекции, акушерски 
и гинекологични патологии, лезии при  йонизиращо лъчение, 
токсични вещества, хранителни отравяния, алергии, 
анафилактичен шок и др.

Има три основни взаимосвързани механизма на 
танатогенезата при критични състояния: хипоксия, 
интоксикация и глобален имунен отговор.

Основната роля в тази патологична триада се отдава 
на хипоксията и интоксикацията, които са тясно свързани 
помежду си и са основен обект на терапевтичните мерки.

Безспорно, основна задача на интензивната терапия е 
развитието и последващото използване на патофизиологично 
базирани методи за интензивно лечение.

Въпреки това обаче, рискът за пациентите и липсата 
на сигурни критерии, които да гарантират правилният 
терапевтичен подход, остават все така проблемни.

В последните години се засили интересът към клинико-
лабораторните методи на изследване, които могат да 
бъдат достоверен предиктивен източник за прогнозата и 
ефективността от проведеното лечение, като най-бърз, точен 
и клинично значим диагностичен и прогностичен маркер 
на хипоксията се оказва изследването на серумното ниво на 
лактата.

Това изисква задълбочен анализ върху приложението 
освен на миниинвазивни хирургични техники, така също и 
на неинвазивни лабораторни методи, с които може във висок 
процент да се предвиди изхода от проведеното хирургично и 
терапевтично лечение.

Ключови думи: лактат, тъканна хипоксия, алкално-
киселинно равновесие, сепсис.

Abstract: Critical (emergency) and resuscitation conditions 
are a conditional term that combines various acute illnesses that 
endanger the patient's life and require urgent medical measures.

They are encountered in a number of diseases of the internal 
organs, in surgical interventions, infections, obstetric and 
gynecological pathologies, lesions in ionizing radiation, toxic 
substances, food poisoning, allergies, anaphylactic shock and so on.

There are three main interrelated mechanisms of thanatogenesis 
in critical conditions: hypoxia, intoxication, and global immune 
response.

The main role in this pathological triad is assigned to hypoxia 
and intoxication, which are closely related and are the main target 
of therapeutic measures.

Undoubtedly, the main task of intensive care is the development 
and subsequent use of pathophysiologically based methods for 
intensive care.

Nevertheless, however, the risk to patients and the lack of 
reliable criteria to guarantee the right therapeutic approach remain 
problematic.

In the last few years, the interest in clinical and laboratory 
testing methods, which can be a reliable predictive source for the 
forecast and efficiency of the treatment conducted, has increased, 
and the study of serum levels of lactate turned out to be the fastest, 
most accurate and clinically significant diagnostic and prognostic 
marker of hypoxia.

This requires thorough analysis of the application of not only 
mini-invasive surgical techniques,  but also non-invasive laboratory 
methods, which may predict a high percentage of the outcome of 
surgical and therapeutic treatment.

Key words: lactate, tissue hypoxia, alkaline-acid balance, 
sepsis.

Въведение:
Известно е, че в Клиниките за интензивно лечение се 

лекуват разнообразни по своят клиничен проблем пациенти. 
(4),(6), (7)   

Целите при всички тези болни е постигането на ефективно 
лечение и добри резултати, които изискват много ресурси- 
както финансови, така и човешки. (2)

Без съмнение, хирургичната травма, анестезията, пред-
, интра- и следоперативните фактори, болката и др. са в 
състояние да отключат редица неблагоприятни реакции 
(нервно-ендокринни, имунологични, психологични и др.), 

което се отразява неблагоприятно, особено при хората със 
съпътстващи заболявания по отношение ефективността от 
провежданото лечение. (3), (5), (6), (7)

Именно това наложи през последните години тенденцията 
за използването на неинвазивен мониторинг, като например 
прилагането на редица клинико-лабораторни показатели 
(напр. серумни стойности на лактата), които се оказват важен 
предиктивен показател за правилната терапевтична насока при 
пациентите в интензивните звена. (1)

Актуалност в изследванията на серумните нива на лактата:
Лактатът е продукт на клетъчния метаболизъм, сол на 

млечната киселина, която се образува когато водородният йон 
на млечната киселина се замени с Na + или К +.

Той е продукт на гликолизата и се явява индикатор 
за анаеробният метаболизъм на клетката. При недостиг 
на кислород и анаеробен метаболизъм, клетките на 
млекопитаещите загиват. За това в клиничната медицина 
е необходим контрол над концентрацията на лактата при 
лечението на тежки пневмонии, декомпенсиран захарен диабет, 
сепсис и др.

Лактоацидозата като клиничен синдром е описан за първи 
път през 1961 г. и се определя като повишено ниво на лактата 
в кръвта в следствие на неговата хиперпродукция и/ или 
намалена елиминация. (1)  

През 1976 г. бяха описани 4 типа лактоацидоза:
Тип А- най-често срещания в клиничната практика, който 

възниква при понижена оксигенация на тъканите, т.е. при 
тъканна хипоксия (при всички видове шок, остра асфиксия, 
болодробен оток и др.)

Тип B- Този тип не се съпровожда от тъканна хипосия до 
терминалният стадий на заболяването.

Тип B1 се наблюдава при пациенти с такива заболявания 
като диабет, чернодробни и бъбречни заболявания, 
неопластични процеси и др.

Тип B2 се развива в резултат на действието на няколко 
медикамента или отрови.

Тип B3 се дължи на много редки вродени аномалии 
свързани с нарушено митохондриално окисление на пирувата. 
(1)     

През последните няколко години, все повече учени 
приемат, че лактатът е най-добрият предиктор при развитие 
на синдрома на острия респираторен дистрес синдром 
(ARDS) и полиорганната недостатъчност (PON) при пациенти 
с политравма в сравнение с APACHE скалата. Като цяло, 
увеличение на нивата на лактат се наблюдава при остра и 
хронична сърдечна недостатъчност, корелираща с тежестта ѝ 
при остър септичен ендокардит, полиомиелит, възпалителни 
съдови заболявания, синдром на хипервентилация и др. (9)  

За да се интерпретират правилно получените резултати от 
серумният лактат е необходимо да се познават референтните 
му стойности при различните възрастови групи и телесни 
течности. Нормалните стойности на лактата в капилярна 
кръв са:

При новородени - 0,27-2,2 ммол / л.
При възрастни и деца: Венозна кръв или плазма: 0,5-2,2 

mmol / L. Артериална кръв или плазма: <1,8 mmol / L. (20)  
Ликвор:
Новородени - 1.1-6.7 mmol / L.
3-10 дни - 1,1-4,4 mmol / L.
> 10 дни - 1.1-2.8 ммол / л.
Деца под 16 години - 1,1-2,2 ммол / л.
Възрастни - 1,1-2,4 ммол / л. (4)  
Биологична роля на лактата в организма: В човешкото 

тяло, съществуващо при аеробни условия, активирането на 
анаеробното окисляване на глюкозата и повишаването на 
нивото на лактат може да бъде резултат от редица причини, 
както физиологични, така и патологични. Физиологичните 
механизми на анаеробна гликолиза са свързани главно с 
извършването на интензивна физическа активност, когато 
аеробните показатели не са в състояние да осигурят достатъчно 
количество енергия за единица време. Обикновено, ежедневно 
се образува приблизително 1500 mmol лактат. Основните 
източници на плазмен лактат в покой са: кожа - 25%; еритроцити 
- 20%; мозък - 20%; мускули- 25%; черва – 10%. (18)  

Производството на лактат се увеличава чрез метаболитни 
сигнали, които не са свързани с исхемия. Например, 
прилагането върху здрав човек с ниво на лактат 1,1 mmol / l на 
адреналин в доза 0,1 μg / kg / min води до повишаване на лактата 
до 1,8 mmol / l. Така, някои автори разглеждат увеличаването 

на лактата не като маркер за хипоперфузия, а като индикатор за 
възпаление или метаболитен стрес. (11)   

Физиологичната роля на лактата в организма се свежда 
до това, че по време на различните форми на стрес той е 
биоенергийно гориво и може да участва както в синтеза, така 
и в използването на глюкозата. В покой, лактатът осигурява 
7%, а по време на физическо натоварване - 25% енергия. 
Той е основният субстрат за окисляване в кардиомиоцитите, 
повишава контрактилитета на миокарда по време на 
кардиогенен и септичен шок. При експерименти с животни 
отстраняването на лактат от кръвната плазма води до колапс на 
сърдечно-съдовата система и смърт. Миокардното използване 
на лактат се увеличава в различни ситуации: по време на 
физическо натоварване, при прилагане на β-адренергична 
стимулация, при екстрасистолия с висока честота и при шок.
(14)    

Диагностично и прогностично значение на лактата:
Клиничната оценка на пациентите в тежко състояние се 

усложнява от редица фактори. На първо място това е свързано с 
широкото разпространение на тъканната хипоперфузия, която 
може да не е толкова очевидна особено в ранните, обратими 
стадии на шока.

Често нивото на лактата се повишава при хемодинамично 
стабилни пациенти, което позволява да се определи 
състоянието на „скрит“ шок, а това на свой ред е свързано с 
увеличена смъртност.

Следователно, нивото на серумният лактат успешно 
може да се използва за оценка на тежестта на състоянието на 
пациентите и да се прогнозира изхода от тяхното лечение. (18)   

Повишеното ниво на лактата може да бъде резултат от 
повишената му продукция или намалена елиминация, или в 
резултат и на двете (напр. при дисфункция на черния дроб). 
(19)  

Клинично значимите нива на лактата  при тежки състояния 
са:

-Умерено увеличено ниво: 3,5 -4,5 ммол/л;
-Значително увеличени стойности:  >4,5 ммол/л;
При увеличение на лактата >8, 0 ммол/л леталитетът се 

увеличава до 90 %. (14)  
При стойности на лактата до концентрации над 5,0 

ммол/л и понижение на pH по-ниско от 7,25 се развива тежка 
лактоацидоза, която може да доведе до летален изход за 
пациента.

Състояния водещи до повишени стойности на лактата:
Серумни нива на лактата при сепсис:
Доказано е, че че хиперлактатемията е често срещан 

симптом при сепсис и септичен шок (сепсис-свързана 
хиперлактатемия, SAGL).

Въпреки това, нивата на лактат при някои пациенти могат 
да достигнат 15,0 mmol / L. Понастоящем диагнозата SAGL 
се препоръчва като метод за идентифициране на пациенти със 
„скрит“ шок, които се нуждаят от ранно насочена терапия. В 
допълнение, нивата на лактат в плазмата и тяхната динамика 
с течение на времето са надеждни маркери на тежестта и 
смъртността от заболяване. (15)  

Приема се, че пациенти с нива на лактат над 4,0 mmol / 
L трябва да бъдат  преведени в отделенията за интензивно 
лечение.

През 2016 г. бяха приети нови критерии SEPSIS-3, които 
определят сепсиса като животозастрашаваща дисфункция на 
органи, причинена от нарушаване на реакцията на организма 
към инфекция. (20)  

В предишните критерии на SEPSIS-2, дисфункцията на 
органите се приема за признак на тежко септично състояние. 
По този начин, според новото определение, критерият „тежък 
сепсис” е излишен, остават само сепсис и септичен шок. 
Според SEPSIS-3, клиничните критерии за септичен шок са:

 • необходимостта от вазопресори за поддържане на средно 
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кръвно налягане от 65 mm Hg или по-високо;
• серумен лактат над 2 mmol / l (18 mg / dl) при липса на 

хиповолемия.
По този начин лактатът, заедно с наличието на рефрактерна 

хипотония се определя като част от критериите за септичен 
шок. Повишаването на аеробната гликолиза, предизвикана от 
възпаление свързано със сепсис, понастоящем се счита за най-
вероятният механизъм за SAGL.

Установено е, че при сепсис и септичен шок, колкото 
по-високо е нивото на лактат и колкото по-бавен е темпа на 
нормализиране (клирънс на лактат), толкова по-висок е рискът 
от смърт.

Рандомизирано контролирано проучване на Reddy A. и кол. 
показва, че пациентите със септичен шок, които са приети в 
интензивното отделение с хипотония и ниво на лактат> 2 mmol / 
L, имат по-висока болнична смъртност в сравнение с пациенти, 
които са развили хипотония, но с ниво на лактат ≤2 mmol / L ( 
26% срещу 9%, P <0,0001). Следователно, повишените нива на 
лактат са важен прогностичен маркер, независимо от кръвното 
налягане. Лактатният клирънс в поне 10% в рамките на 6 
часа след приемането е свързан с намаляване на смъртността 
при пациенти със сепсис или септичен шок в сравнение с 
пациенти, чиито нива на лактат не намаляват (19% спрямо 
60%). Нормализирането на нивата на лактат до <2 mmol / L при 
ранна реанимация на септични пациенти е силен предиктор за 
преживяемост (RR-5, 2), последвано от 50% клирънс на лактат 
(RR-4, 0) през първите 6 часа след приемането. (19)  

В проучване на 137 пациенти в хирургична реанимация 
е доказано, че повишените изходни стойности на лактатните 
нива след 24 часа са тежки предсказатели на смъртността. 
Рискът от смъртност варира от 10 до 67% в зависимост от това 
дали нивата на лактат се нормализират съответно в рамките на 
24 часа. (13)  

Серумни нива на лактата при травма: Пациентите 
с травма са изложени на висок риск от развитие на PON 
със системна хипотония и тежест на увреждане, които 
прогнозират неблагоприятен резултат. Ранната диагностика 
и елиминирането на тъканната хипоперфузия са от ключово 
значение за подобряване на резултата. Много травматични 
пациенти с критичен хиповолемичен шок в резултат на загуба 
на кръв имат нормални физиологични параметри при измерване 
на традиционните параметри, като систолно артериално кръвно 
налягане, сърдечна честота и отделяне на урина. Следователно, 
допълнителна оценка на метаболитните параметри може 
да помогне да се идентифицира тази група пациенти и да се 
избере оптималната реанимационна стратегия. Най-широко 
използваният метаболитен параметър за това е лактата. (10)  

Повишеното ниво на лактат показва неблагоприятен 
резултат, дори ако не се наблюдават клинични прояви на шок. 
При пациенти с травма с почти нормална сърдечна честота и 
систолно артериално налягане, нивата на лактат от 2,5 mmol / L 
увеличават риска от заболеваемост и смъртност. Прогнозата се 
влошава при продължително повишени нива на лактат. В тази 
ситуация, увеличението му без очевидни признаци на шок се 
нарича "латентна хипоперфузия". (19)

Лактата като маркер за мозъчна хипоксия:
Съдовите заболявания на мозъка са една от водещите 

причини за смъртност и инвалидност на населението на 
целия свят. Оклузията на съдовете, които хранят мозъка е 
първоначалната връзка във веригата от неблагоприятните 
промени, които водят до груби нарушения на невроналния 
метаболизъм, структурни и функционални промени, често 
завършващи със смърт на нервните клетки. Острата или 
хронична исхемия на мозъчната тъкан също води до каскада 
от патологични реакции, които в крайна сметка са причина за 
развитие на фокален неврологичен дефицит, дисциркулаторна 
енцефалопатия или до смъртта на пациента. (3)  

При физиологични условия глюкозата е основният 

източник на енергия за мозъка. Въпреки това, мозъкът на 
здрав човек е в състояние активно да метаболизира лактата 
при недостатъчен прием на глюкоза. Лактатът преминава 
през кръвно-мозъчната бариера, използвайки специални 
монокарбоксилатни транспортери (MKT). Проучванията 
показват, че в покой в   мозъка около 10% от енергията се 
осигурява от лактат, с плазмена концентрация около 1 mmol 
/ l. Преносът на лактата обаче се повишава значително, когато 
концентрацията му в кръвната плазма се увеличава, например, 
при интензивни физически натоварвания. В същото време, 
лактатът може да бъде важен субстрат, осигуряващ до 60% от 
енергийната нужда на мозък при ниво на плазменият лактат от 
5,0 mmol / l. (12)  

Комбинирано измерване на глюкозата и лактата в 
диагнозата на бъбречната и чернодробна дисфункция:

Асоциацията на началните нива на глюкоза и лактат с 
последваща чернодробна и бъбречна дисфункция, както 
и болничната смъртност при критично болни пациенти е 
установена в ретроспективно проучване, проведено в Института 
по медицина в Университета на Гронинген, Медицински 
център в Холандия от 2011 до 2014 г. Проучването анализира 
92 000 кръвни проби взети от 9074 пациенти с инсулт (63% 
от мъжете), със средна възраст 64 години, болнична смъртност 
11%. Квинтили лактат (≤1; 1,0–1,3; 1,3–1,7; 1,7–2,3;> 2,3 ммол 
/ л) и глюкоза (≤7,0; 7, 0–7.6; 7.6–8.2; 8.2–9.0;> 9.0 mmol / L) 
са свързани с резултатите от едномерен анализ. Средното ниво 
на лактат има положителна пряка корелация с болничната 
смъртност с максимум в последния квинтил докато глюкозата 
показва характерна U-образна зависимост с най-високата 
смъртност в първия и последния квинтил.(17)    

Многомерният анализ показа връзка между глюкозата и 
лактата с бъбречната и чернодробна дисфункция и болничната 
смъртност. Комбинацията от високо съдържание на лактат с 
ниска глюкоза е свързана с най-високия риск от остра бъбречна 
увреда и чернодробна дисфункция.  

Заключение: Лактата (млечната киселина) като краен 
продукт на гликолизата се явява индикатор за анаеробния 
метаболизъм на клетката. При понижаване на доставката на 
кислород в клетките се увеличава продукцията на лактат и се 
повишава съдржанието му в кръвта. Съдържанието на лактат 
в кръвта се определя при мониториране нивото на тъканната 
хипоксия с цел оценка на ефективноста на транспорта на 
кислорода при критични състояния.

Разработването и усъвършенстването на методите за 
измерване на концентрацията на лактата в кръвта дава 
възможност той да бъде използван ефективно като предиктор 
за ранни усложнения и неефективност на терапията при 
пациенти в тежко общо състояние лекувани в клиниките за 
интензивно лечение. 
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  Резюме: Значима част от пациентите в интензивните от-
деления са или постъпват със съмнение за увреда на централ-
на нервна система (ЦНС) и повишено вътречерепно налягане 
(ВЧН). Ключови в правилното лечение са ранното разпознава-
не и проследяване хода на заболяванията на ЦНС. Образните 
методи на излседване имат важна роля в диагностично – лечеб-
ният процес, предоставяйки информация за актуалното със-
тояние на патологията, както и възможност за проследяване на 
заболяването.

Ключови думи: Вътречерепно налягане, Ултразвук на об-
вивката на зрителния нерв, мониторинг

Summary: Significant part of patients that are admitted in an 
ICU have a suspected or proven central nervous system (CNS) 
pathology and raised intracranial pressure (ICP). Early recognition 
and follow – up of neurological diseases are of key role for proper 
treatment. Imaging studies have a very important role in the 
diagnosis and treatment, providing information for the actual state 
of the pathology and option to monitor its evolution.

Key words: Intracranial pressure, Ultrasound of diameter of 
optic nerve sheath, monitoring

Въведение: Болестите на ЦНС и повишеното ВЧН са често 
срещана и животозастрашаваща  патология в интензивното от-
деление. В диагностичен план признаци, които будят съмнение 
за наличие на високо ВЧН са реактивната „Cushing” хипертен-
зия, триада на „Cushing“, рефлекторна брадикардия, промени в 
дихателната функция, промени в съзнанието, главоболие, гаде-
не  и/или повръщане. Появата на тези симптоми в болшинство-
то от случаите означава, че ВЧН вече е достигнало твърде висо-
ки стойности, увреждащи мозъка и не притежават достатъчно 
голяма чувствителност и специфичност. (25) Наблюдават се и 
парези на някои черепномозъчни нерви, резултат от компресия 
на ядра в мозъчния ствол, като най-често се наблюдава пареза 
на n. abducens. (1)

   През 1901 г. Cushing описва някои от споменатите важни 
клинични белези, от които се ръководим и до днес, а именно 
триадата на Cushing, изразяваща се в брадикардия, брадипнея 
и артериална хипертензия и е резултат от компресия на мозъч-
ния ствол при генерализирана или локална исхемия на ЦНС. 
(13) Plum през 1959 г. разкрива, че абнормната респирация за-
виси от локацията на засегнатото поле, като тип Чейн Стоукс се 
наблюдава при засягане на диенцефалния регион, хипервенти-
лация – при средния мозък и горна част на понса, а брадипнеа 
е характерна за компресия и засягане на средната част на пон-
са. Важно е да се отбележи, състоянието е динамично и един 
тип вентилация може да премине в друг. (35, 36) Краен етап от 
влиянието на ПВЧН върху ЦНС са различните типове мозъчно 
вклиняване (субфалксово, транстенториално – централно,тип 
„uncal”, трансфораменна), характерезиращи се със съответни-
те си синдроми. (1)

Тъй като ВЧН не може да бъде оценено адекватно, съдейки 
единствено по клиничните белези и симптоми, директното из-
мерване и мониторинг на ВЧН са станали стандартна практика 
в много центрове, особено при управлението на ЧМТ и по-ряд-
ко при интезивни пациенти боледуващи от САХ или инсулт. 
(25, 39)

   Marmarou et al доказват, че мониторингът на ВЧН значи-

телно спомага за правилна прогноза от изхода на заболяването 
при ЧМТ, като часовете през които пациентите са били с ВЧН 
над 20 mmHg са от ключово значение. (30) На базата на тези 
данни Фондация за мозъчна травма/Американската асоциация 
на неврохирурзите препоръчват мониторинг на ВЧН при всич-
ки пациенти с тежки ЧМТ (GCS< 8т) и патологична картина от 
КТ на глава или нормален КТ при пациенти над 40г. моторна 
увреда или САН под 90 mmHg.(5, 6) В голямо австралийско 
проучване от 2007 г. Walter Mauritz et al излизат с данни, че 
използването на инвазивен мониторинг сигнификантно е нама-
лило смъртността в интензивното отделение (p < 0.05), както и 
че инвазивно мониторираните пациенти са с по-благоприятно 
развитие на болестния процес на 90ти ден. Единствено при па-
циенти с висока GCS смъртността при мониторираните била 
по-висока от тази при немониторираните.(42) В противовес 
с последните твърдения Chesnut et al през 2012г. публикуват 
проучване върху 324 пациента с тежка ЧМТ. Екипът разделя 
произволно пациентите на две групи, като при първата болните 
се лекуват на база на мониторинг на ВЧН (таргет са стойности 
на ВЧН под 20mmHg), а при втората терапевтичните решения 
се вземат на базата на клинично наблюдение и серия образни 
изследвания. Заключението е, че мониторирането на ВЧН и те-
рапевтичните решения взети на негова база, нямат предимства 
пред лечението на пациенти с клинични и образни методи, без 
осъществен мониторинг. (12) 

Основните проблеми и неудобства свързани с инвазивния 
мониторинг се разделят главно в три категории: усложнения от 
самото поставяне на устройството за мониторинг (хеморагия, 
кортикална увреда, инфекция), неправилно измерване и непра-
вилна интерпретация на получените данни.(25)

Измерване на ВЧН се извършва на две анатомични места: 
страничните вентрикули (с външен вентрикулен дрен) и мо-
зъчната повърхност (с интрапаренхимно устройство - субду-
рален „bolt”, фиброоптични трансдюсери и др.). Трябва да се 
има предвид, че вентрикулната катетеризация е метод на избор 
поради най-голямата си акуратност спрямо другите методи, 

като освен мониторинг, при необходимост (екстремно високо 
ВЧН и хидроцефалия) системата би могла да се използва и за 
дрениране на известно количество ликвор при необходимост. 
(2, 7, 8, 10, 14). 

   Редно е да се спомене, че системите за инвазивен мо-
ниторинг имат своите ограничения. Те обикновено се слагат в 
даден участък от главния мозък и отчитат ВЧН основно от този 
конкретен регион. (32)  В различните участъци на черепната 
кутия съществуват градиенти в налягането (между горните й 
части, средна и задна черепна ямка), като данните от устрой-
ство, поставено във фронталните лобове,  може да не отразяват 
тези разлики адекватно и така неусетно да се стигне до вклиня-
ване в средна или задна черепна ямка при измерени нормални 
стойности на ВЧН, поради което някои автори препоръчват по-
ставяне на двустранни или повече на брой мониторни системи.
(9) Устройствата могат да мигрират или да се запушат с пос-
ледващо грешно отчетено ВЧН, което да стане причина за не-
адекватност в терапевтичния подход.(7, 32) Дали терапията на 
пациентите и решенията, свързани с нея, да бъдат вземани на 
база измерени стойности на ВЧН, продължава да бъде обект на 
множество дебати и проучвания. Според голям метаанализ от 
2000 г., включващ данни от 50 травма центъра и 427 пациента, 
измерено високо ВЧН е свързано с по-лошата прогноза и изход.
(27) Поради тази причина някои автори твърдят, че контрола на 
ВЧН е от първостепенно значение и стойности над 20 mmHg 
трябва да са тригер за стартиране на терапия или нейната реви-
зия.(4) В крайна сметка стремежът е към общ ефект, а именно 
подобряване на МПН.    

Офталмоскопията и търсенето на едем на папилите е до-
казал се неинвазивен метод, с добра специфичност, но чувст-
вителността му е пряко зависима от опита и уменията на опе-
ратора и симптоми говорещи за интракраниална хипертензия 
при отсъствието на оток на папилите, не бива да бъдат прене-
брегвани.(1) Друго неудобство на метода е, че той се проявява 
късно (часове до дни) след повишаване на ВЧН и не може да се 
използва за ранна диагностика. (25) Steffen et al при изследва-
нето на 38 пациента със САХ и инвазивен мониторинг на ВЧН, 
категорично доказват, че отока на папилите не е ранен маркер 
за ПВЧН.(22)

   Транскраниалната доплер ехография представлява техни-
ка, която измерва скоростта на кръвотока в средната мозъчна 
артерия.(37) Bellner et al. докладват добра корелация между да-
нните от изследването и инвазивния мониторинг на ВЧН, както 
и средно отклонение ±4,2 mmHg от стойностите измерени ин-
вазивно.(3) Обобщено техниката на транскраниалния доплер 
ултразвук е сложна, изисква подготвен персонал и дълго обу-
чение, а също така не е достатъчно прецизна. (40)

   Друг неинвазивен метод е изследването на изместване-
то на тъпанчевата мембрана. Той се базира на комуникацията 
между ликвора и перилимфата посредством перилимфатич-
ния канал, като стимулация на стапедиаления рефлекс води 
до движение на тъпанчевата мембрана, което корелира с ВЧН. 
(28, 38) Shimbles et al. показват, че методът в известен смисъл 
е неприложим, поради големия процент на непроходимост на 
перилимфатичния канал при хора над 40г.(41)    

   ПЕТ-КТ, ЯМР, мозъчна ангиография сами по себе си не 
представляват мониторинг. Те са индицирани при съмнение 
за нововъзникнало събитие (хематом, вазоспазъм или прогре-
сия на анатомична лезия) изискващо промяна в терапевтичния 
план. (25) С изобретяването на бързите спирални КТ-скенери, 
времето нужно за образното изследване, значително се скъсява 
и те могат да вземат участие в цялостния мониторинг на невро-
логичните процеси, промени в МКП и ВЧН , а в спешно-при-
емните отделения са на избор. Marshall et al. в свое проучване 
показва,че КТ-скенер при приемането в лечебното заведение, 
носи ценна прогностична стойност.(31) Според други автори 
нормален образ от КТ-скенер при GCS<8т. се асоциират с 10-
15% риск от развитие на ПВЧН.(17, 33)

   Ултразвуково изследване на зрителния нерв
   В последните години ултразвукът навлезе широко в ця-

лостната диагностика и терапевтични манипулации на кри-
тично болни пациенти в интензивните отделения [16]. Като 
резултат от това, оценката на диаметъра на очния нерв чрез 
трансбулбарна ехография и ЯМР, се превърна в изключител-
но полезен инструмент за неинвазивна детекция на повишено 
вътречерепно налягане, с тенденция да стане неделима част, 
от цялостното диагностично и терапевтично поведение при 
критично болните пациенти. Възможността ВЧН да бъде из-
следвано неинвазивно, без прилагане на йонизиращо лъчение е 
оптимален вариант, който придобива все по – голяма популяр-
ност сред интензивистите.

 В исторически план знанията за ултразвуковите вълни да-
тират още от 18ти век, когато през 1794 италианският биолог 
Lazzaro Spallanzani, открива че прилепите се ориентират в тъм-
ното чрез отражение ( ехо ) на високочестотен, недоловим за 
човешкото ухо, звук.(34)

   Изследването на зрителния орган доби огромна популяр-
ност в последните години. Огромен набор от заболяванията на 
очите могат да се диагностицират чрез УЗ. Оказа се, че окото е 
идеален орган за ултразвуково изследване поради повърхност-
ното си разположение и своята структура, а именно огромния 
процент водно съдържание, през което ултразвуковите вълни 
преминават безпрепятствено.(15)

   Рутинно за бързото изобразяване на зрителния нерв, свър-
зано с нуждите на интензивното лечение и неврохирургията, 
се използва B-mode сканирането. То позволява многократно 
измерване, с възможност измерванията да се осъществяват в 
една и съща равнина на нерва, което прави измерванията съ-
поставими, а метода подходящ за мониторинг.(21)

 Helmke et al. през 1996 г. разработват метод за трансбул-
барна B-mode ехография.(23) M. Steinborn et al. през 2010 
представя по-подробно ултразвуковата анатомия на зрителния 
нерв и заобикалящите го структури. Според автора, нервът и 
обвивката му се изобразяват най-добре в  сагитални и коро-
нарни срезове. Самият зрителен нерв се изобразява с умерено 
хипоехогенна структура. Той е заобиколен от тънка хиперехо-
генна обвивка, представляваща пиа матер, а непосредствено 
след нея е разположена хипоехогенна структура – субарахно-
идалното пространство (САП), следва умерено ехогенна зона, 
представена от края на дурата и периорбитална мастна тъкан 
(Фиг. 4).(29) Разграничаването на САП, зрителния нерв и ду-
рата чрез ултразвук е много трудно, в отсъствие на патология. 
Обикновено САП дори не може да се идентифицира.(20) След 
инжектиране на течност в САП, с което се цели имитация на 
ПВЧН, САП се разширява и структурите се отграничават зна-
чително по-добре, особено в региона зад булбуса. (29)

УЗ анатомия на окото и зрителния нерв (76) 
   
За адекватно измерване на размерите на зрителния нерв 

трябва да се спазва конкретна методика. Трансдюсерът тряб-
ва да е високочестотен  10 – 17 МHz, линеарен, така че да се 
получим добър образ на повърхностно разположената струк-
тура, която е обект на интерес. Честотата  Дълбочината на 
проникване на вълните (Depth) е 4см., като е достатъчна за 
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визуализация на всички обекти на изследването, а контрастът 
(Gain) се намалява, така че да се отчете ясно границата между 
ехогенното субарахноидално пространство и хипоехогенната 
дура матер. Пациента се поставя в хоризонтално положение 
по гръб. Следва апликация на обилно количество гел (около 
1 см.), върху клепача на съответното око, с което се цели да 
се намали до минимум натиска върху булба, както и да се по-
добри проводимостта между двете среди. Следвашата стъпка 
е внимателно поставяне на трансдюсера върху гела, разполо-
жен върху клепача, без никакво прилагане на сила и натиск от 
страна на оператора. Трансдюсерът се поставя трансверзално 
(фиг.2), върху темпоралната част на горния клепач, като стре-
межът е вълните да не преминават през структурите на окото ( 
предна, задна очна камера, леща), за да се избегне разсейването 
им от тях и максимално да се използва добрата проводимост на 
стъкловидното тяло. 

Фигура 2 (а)-Измерване на ДОЗН в трансверзална равнина; 
(b)- Измерване на ДОЗН в сагитална равнина(45)

След добиване на задоволителен образ – хипоехогенния 
нерв, хиперехогенното субарахноидално пространство, хипо-
ехогенната дура матер и локализиране на тяхното навлизане в 
очния булбус (фиг. 3), се прави измерване, след което се проме-
ня позицията на трансдюсера, като се поставя в сагитален план 
(фиг. 2), с последващо ново измерване на сагиталния размер на 
зрителния нерв.

Фигура 3 Спускане на мерителна линия от ретината, с 
дължина 3мм

Самото измерване осъществявахме по следния план: 
   1. Спускане на мерителна линия с дължина 3мм., с нача-

ло зад ретината при мястото на навлизане на зрителния нерв в 
булба (Фиг. 3)

   2. Измерване разстоянието между хипоехогенната грани-
ца на дурата от двете страни на нерва, като мерителната линия 
се проектираше перпендикулярно и минаваше през края на 
първата линия. (фиг. 4)

 

Фигура 4 Измерване ДОЗН 
3 мм. след навлизането му в 
окото

Получаване на размери над 5.9 мм. според много автори 
означава наличие на повишено ВЧН. (11, 19) 

Заключение  
В последните години ултразвукът навлезе широко в ця-

лостната диагностика и терапевтични манипулации на кри-
тично болни пациенти в интензивните отделения (41) Пра-
вилното третиране на ВЧН и неговият мониторинг са важен 
етап от комплексното лечение на критично болни пациенти с 
патология на ЦНС. За съжаление идеален метод за мониторинг 
и респективно репер за лечение на този етап, не съществува. 
Клиницистът следва да е запознат с лимитиращите фактори на 
системите за инвазивен мониторинг и да ги ползва успоредно с 
клиничните и образни изследвания, за да извлича ценни данни 
за състоянието на пациента.  
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БЕЗПРОБЛЕМНО ПРИЛОЖЕНИЕ НА ДЕПОЛЯРИЗИРАЩ 
МУСКУЛЕН РЕЛАКСАНТ ПРИ ПАЦИЕНТ С НАСЛЕДСТВЕНА 

МОТОРНА И СЕТИВНА НЕВРОПАТИЯ: 
КЛИНИЧЕН СЛУЧАЙ И РАЗНОПОСОЧНИ ЛИТЕРАТУРНИ ДАННИ
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TROUBLE-FREE ADMINISTRATION OF DEPOLARIZING 
MUSCLE RELAXANT IN A PATIENT WITH HEREDITARY 

MOTOR AND SENSORY NEUROPATHY: 
A CLINICAL CASE AND DIVERGENT LITERATURE DATA

Vl. Petrov*, D. Arabadzhieva*, B. Valentinov**, R. Manev***
* Anaesthesiology and Intensive Care Unit
** Orthopaedics and Traumatology Clinic

*** Urology Ward
Kaneff University Hospital, Ruse, Bulgaria

РЕЗЮМЕ: Наследствената моторна и сетивна невропатия 
е заболяване, предизвикано от мутация на различни гени. Кли-
ничната картина е хетерогенна. Няма единно становище от-
носно подходящата анестезионна техника. Представени са два 
клинични случая и е направен преглед на литературата.

КЛЮЧОВИ ДУМИ: наследствена моторна и сетивна нев-
ропатия, болест на Charcot-Marie-Tooth, обща анестезия, депо-
ляризиращи мускулни релаксанти.

SUMMARY: Hereditary motor and sensory neuropathy is 
a disease caused by mutation of different genes. The clinical 
picture is heterogeneous. There is no consensus on the appropriate 
anaesthesia technique. Two clinical cases are presented and a 
review of the literature is made.

KEY WORDS: hereditary motor and sensory neuropathy, 
Charcot-Marie-Tooth disease, general anaesthesia, depolarizing 
muscle relaxants.

ОПИСАНИЕ НА СЛУЧАЯ: 
Случай 1: Мъж на 40 години, с ръст 165 см и тегло 46 кг, с 

доказана наследствена моторна и сетивна невропатия, постъп-
ва в урологично отделение с диагноза левостранна бъбречна 
калкулоза. Пациентът няма документирани други придружава-
щи заболявания, няма данни за провеждани в миналото анес-
тезии, не приема никакви медикаменти. Неврологичното забо-
ляване е започнало на 6 годишна възраст с нестабилност при 
ходене, прогресиращо намаляване на мускулната сила, дефор-
митети на китките и деформитети на стъпалата (пес еквинова-
рус). В последните 16-17 години не може да се самообслужва 
и не може да се придвижва без чужда помощ. Има брат, баща, 
сестра и двама чичовци със същото заболяване, здрава леля и 
един здрав чичо. Всички предоперативни стойности на лабора-
торните показатели са в референтните граници на нашата ла-
боратория. При преданестезионната оценка на дихателните пъ-
тища е установена ограничена флексия и екстензия на шията, 
Mallampati score III, невъзможна протрузия на долната челюст 
пред горната и 5 см разстояние между резците. Извършена е 
перкутанна нефролитотомия (percutaneous nephrolithotomy – 
PNL) в положение по корем. Приложена е тотална интравеноз-
на анестезия с прицелно контролирана инфузия на пропофол, 
ендотрахеална интубация и белодробна вентилация със смес 
кислород-въздух при инспираторна фракция на кислорода 50%. 
След премедикация с фентанил и увод в анестезията с пропо-
фол са направени два неуспешни опита за ендотрахеална инту-

бация без релаксант. Поради технически трудности при ларин-
госкопията, с цел подобряване на условията и атравматичност 
на интубацията е използван 30 мг листенон (0.65 mg/kg), след 
което пациентът е интубиран успешно. В хода на анестезия-
та, продължила 150 минути, не са използвани инхалационен 
анестетик и недеполяризиращ мускулен релаксант. Регистри-
ран е един епизод на брадикардия, непосредствено след увода в 
анестезия, преди първия неуспешен опит за интубация без ре-
лаксант, който е третиран с 0.5 мг атропин. След възстановява-
не от анестезията в операционната зала, пациентът е преведен 
в урологично отделение без престой в интензивно отделение. 
Изписан е от болницата на втория постоперативен ден.

Случай 2: Момче на 13 години, с ръст 143 см и тегло 34 
кг, с доказана наследствена моторна и сетивна невропатия, 
постъпва в ортопедична клиника с диагноза пес еквиноварус 
двустранно. Заболяването е започнало на 9 годишна възраст с 
нестабилност при ходене, деформитети на стъпалата и сколи-
оза, които напреднали с времето. Има чичо със същото забо-
ляване. Извършен в Белгия ДНК анализ на пациента е доказал 
мутация в гена Сх32. Майката на детето е хемизиготен носител 
на същата мутация. Предоперативната рентгенография показва 
ляво-конвексна сколиоза в торако-лумбалния сегмент. Всички 
стойности на лабораторните показатели са без отклонения от 
възрастовата норма. Двустранно е извършена минимално ин-
вазивна мекотъканна операция: плантарна фасциотомия, удъл-
жаване на Ахиловото сухожилие и транспозиция на сухожи-

лието на m. peroneus longus към сухожилието на m. peroneus 
brevis, след което глезена и ходилото са имобилизирани в ко-
ригирана позиция и неутрална флексия. Приложена е тотална 
интравенозна анестезия с прицелно контролирани инфузии на 
пропофол и ремифентанил. Дълбочината на анестезията е кон-
тролирана с BIS-монитор. Ендотрахеалната интубация е извър-
шена без мускулен релаксант. Интраоперативната белодробна 
вентилация е провеждана със смес кислород-въздух при ин-
спираторна фракция на кислорода 50%. В хода на анестезия-
та, продължила 155 минути, не са използвани инхалационен 
анестетик и недеполяризиращ мускулен релаксант. Възникнал 
е един епизод на брадикардия (сърдечна честота 48/ мин), кой-
то е коригиран с атропин. След операцията детето е преведено 
в клиниката по ортопедия и травматология и изписано от бол-
ницата на четвъртия следоперативен ден.

ПРЕГЛЕД НА ЛИТЕРАТУРАТА:
Според националния консенсус за диагностика, лечение и 

профилактика на наследствените невромускулни заболявания 
[1] наследствените сетивни и моторни невропатии са четири 
основни вида: наследствени сетивни, наследствени моторни, 
наследствени сетивни и мотори, и наследствени сетивни и ав-
тономни невропатии. Най-честата форма в тази група заболя-
вания е болестта на Charcot-Marie-Tooth (Charcot-Marie-Tooth 
Disease – CMTD), чиято честота в България е 1/10000 в общата 
популация и 3,5/10000 сред ромите [1].

Съвременната класификация на типовете CMTD се осно-
вава на скоростта на провеждане по периферните нерви и раз-
личава три основни вида: CMT I (с демиелинизация и скорост 
на провеждане < 38 m/s), CMT II (с аксонна денервация и със 
запазена скорост на провеждане > 38 m/s) и междинна форма 
CMT (с характеристики както на аксонната, така и на демиели-
низиращата форма и скорост на провеждане > 25 m/s, но < 38 
m/s) [3]. Според начина за унаследяване заболяването има три 
форми – автозомно-доминантна, автозомно-рецисивна и свър-
зана с Х-хромозома.

Модерните генетични анализи са идентифицирали над 
870 мутации в повече от 80 гена, но 4 гена са отговорни за над 
90% от случаите на CMTD – дупликация на PMP22, GJB1, 
PMZ и MFN2 [3]. Счита се, че първото съобщение за ролята 
на Cx32 при болестта на CMT е направено през 1993 година от 
Bergoffen [4].

В националния консенсус [1] е посочено, че в България 
са описани клинично и генно типизирани три нови форми на 
CMTD сред пациенти от ромски произход: тип Лом, тип Русе 
и синдром на вродена катаракта, лицев дисморфизъм и невро-
патия.

В литературата няма единно становище относно вида анес-
тезия при пациенти с CMTD. Успешно са прилагани както 
обща анестезия, така и регионални техники.

При използване на тиопентал за увод в анестезията Kotani 
[5] съобщава, че необходимата доза е сигнификантно по-ни-
ска, отколкото при пациенти без CMTD. В това проучване са 
включени 20 пациенти с CMTD и 50 здрави пациенти като кон-
тролна група. Интубацията е извършвана след релаксация с ве-
курониум 0.08 mg/kg, а анестезията е поддържана с енфлуран 
– райски газ – кислород при FiO2 = 0.3.

Информацията за употреба на мускулни релаксанти, както 
деполяризиращи, така и недеполяризиращи е противоречива.

Атанасова [2] описва случай с успешно използване на атра-
куриум както за ендотрахеална интубация, така и за поддържа-
не на мускулната релаксация при пациент, опериран по повод 
карцином на ректума.

Pogson [6] докладва за удължен блок след използване на ве-
курониум, а Baraca [7] – за нормален отговор към същия релак-
сант. В проучването на Kotani [5] не се съобщава за проблеми с 
релаксацията в CMTD-групата с изключение на един пациент, 
при който ефектът е отдаден на по-висока доза векурониум. 
Fiacchino [8] съобщава за случай с неразпознат CMTD, при 
който е имало продължително възстановяване след релаксация 
с векурониум.

Kim [9] счита, че състоянието на хронична денервация, в 
което се намират пациентите с CMTD, може да действа като 
предразполагащ фактор за хиперкалиемия след използване на 
сукцинилхолин, поради което той не трябва да се използва. По-

добно мнение, че употребата на деполяризиращи мускулни ре-
лаксанти трябва да се избягва поради риск от хиперкалиемичен 
отговор, изказва и Brian [10].

Antognini [11] прави кратък ретроспективен обзор на 161 
операции проведени при 86 пациенти с CMTD и констатира, че 
тези пациенти, независимо от хроничната денервация, поняко-
га на всички крайници, добре толерират сукцинилхолин.

В съобщение, описващо анестезия по повод лапароскопска 
холецистектомия при 58 годишен мъж с CMTD, се съобщава за 
трудности при мониторинга на нервно-мускулното предаване 
[12]. За ендотрахеална интубация и интраоперативна мускул-
на релаксация е използван рокурониум и антагонизиране със 
сугамадекс. Според авторите m. corrugator supercilii е по-под-
ходящ за оценка на релаксацията, отколкото обичайно използ-
вания n. ulnaris.

Cantarella [13] съобщава за спинална анестезия при паци-
ент с CMTD, на който е извършена остеосинтеза на тибията, 
а Ortiz [14] – за спинална анестезия по повод фрактура на аце-
табулум. Ritter [15] описва комбинация от спинална анестезия 
и блок на n. poplitealis при 19 годишен пациент, подложен на 
мекотъканна коригираща ортопедична операция.

Reah [16] докладва интересен случай за пациентка с CMTD 
и дихателна недостатъчност, на която е извършено цезарово 
сечение като е използвана продължителна спинална анестезия 
с катетър.

Barbary [17] информира за извършен под ултразвуков кон-
трол блок на n. ischiadicus с цел постоперативно обезболяване. 
Според авторите при CMTD отговорът на невростимулация е 
променен, което повишава риска от увреда на нерв при използ-
ване на невростимулатор.

ОБСЪЖДАНЕ: 
В документите на пациента, представен в първия клиничен 

случай, липсваше информация да проведен генетичен анализ. 
Пациентът от втория клиничен случай е с доказана мутация 
на гена Cx32. При правилно функциониране, генът GJB1 (Gap 
Junction Beta-1), локализиран в Х хромозома, дава инструкции 
за синтезиране на протеин Cx32 (Connexin 32, наричан още 
Gap Junction Beta 1). Протеинът конексин 32 е трансмембра-
нен протеин, който образува канали през миелиновата обвивка, 
като по този начин позволява ефективен транспорт и комуни-
кация между външните миелинови слоеве и вътрешността на 
Швановите клетки. Той е член на семейство протеини (конек-
сини), които регулират и контролират предаването на комуни-
кационни сигнали през клетъчните мембрани на периферната 
нервна система. Като краен резултат при тази мутация се на-
рушава синтеза на миелин, а от тук и предаването на сигнали 
[18]. От генетична гледна точка пациентът, представен от нас 
във втория клиничен случай е Х-свързан CMT I.

Според нас в представения по-горе първи клиничен случай, 
като се вземе под внимание коремното положение и продъл-
жителността на операцията, приложената обща анестезия с ен-
дотрахеална интубация и контролирана вентилация няма раз-
умна алтернатива. Използването на деполяризиращ мускулен 
релаксант за интубацията не беше свързано с удължен ефект 
на релаксанта. Независимо от почти пълната предоперативна 
обездвиженост на пациента с продължителност 16-17 години, 
листенонът в посочената доза не доведе до промени в ЕКГ, ха-
рактерни за хиперкалиемия.

При пациентите с CMTD са описани също и нарушения 
на белодробната функция и горните дихателни пътища [19]. 
По отношение на белите дробове са регистрирани основно 
рестриктивни белодробни промени, дължащи се на дисфунк-
ция на диафрагмата и n. phrenicus, както и на деформитети на 
гръдния кош. При горните дихателни пътища се съобщава за 
нарушена ларингеална сетивност и парези на гласните връзки 
поради засягане на ларингеалните клончета на n. vagus, което е 
свързано с повишен риск от аспирация [19].

И в двата описани от нас случая постоперативно не възник-
наха белодробни усложнения, екстубацията протече гладко, 
без инспираторен или експираторен стридор.

Tetzlaff [20] съобщава за аритмия по време на анестезия 
при дете на 9 години с CMTD, на което е извършвана двустран-
но плантарна фасциотомия. Честотата на ангажираността на 
сърцето при CMTD е неясна. В проспективно проучване на 68 
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пациенти Isner [21] констатира, че сърдечните отклонения от 
нормата при CMTD не са по-чести отколкото в общата попула-
ция. В тази група е имало едно изключение – пролапс на мит-
ралната клапа е регистиран при 20 пациенти (29%).

В представените от нас случаи възникнаха епизоди на 
брадикардия, третирани успешно с атропин. При тези двама 
пациенти предоперативно не е провеждан целенасочен карди-
ологичен консулт, който да установи има ли и ангажираност 
на сърцето в CMTD, поради което не можем да твърдим, че 
брадикардните епизоди са свързани с основното генетично за-
боляване.

ОБОБЩЕНИЕ:
Представени са два случая на наследствена моторна и се-

тивна невропатия (болест на Charcot-Marie-Tooth), при които е 
проведена обща анестезия.

Публикациите, описващи анестезията при CMTD са отно-
сително редки и понякога с противоречиви становища.

Необходима е добра комуникация между всички членове 
на екипа, ангажиран с лечението на пациентите – консултант-
генетик, анестезиолог, хирург, рехабилитатор, терапевт, служи-
тел от социалните служби.
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ВЕНОЗЕН ТРОМБЕМБОЛИЗЪМ ПРИ ПАЦИЕНТИ 
С ЕНДОМЕТРИАЛЕН КАРЦИНОМ

Йорданка Ямакова, Теодора Михалова1, Неделина Куртелова1

УСБАЛО, гр.София,1 МБАЛББ „Света София“

Резюме: При рак на ендометриума венозният тромбоембо-
лизъм (ВТЕ) е едно от основните усложнения в следоператив-
ния период.Цел: Да дискутира ВТЕ при пациенти с ендометри-
ален карцином (ЕК): честотата и времето на изява, рисковите 
фактори, диагностиката и лечението.Материал и методи: Ана-
лиз на литературните данни за проблема ВТЕ при пациенти с 
ЕК ипредставяне на клиничен случай. Резултати: Стадият и 
вида на ЕК и не провеждането на лечение са независими ри-
скови фактори за ВТЕ. Повишен риск от тромбоемболично съ-
битие има през първата година от диагностицирането на ЕК. 
Диагностичният процес при подозрение за БТЕ протича в 3 
етапа : Първи етап - оценка на клиничната вероятност за 
БТЕ. Основава се на анамнезата и клиничната симптомати-
ка. Използват се стандартизираните системи Wells и Geneva. 
Втори етап –D-димер тест. Трети етап - образни диагнос-
тични методи: КТ пулмоангиография, вентилационно/пер-
фузионна сцинтиграфия, ехокардиография, ултразвуково 
изследване на дълбоки вени, торакален ултразвук. Акцент на 
обзора е алгоритъмът на поведение при онкологични пациенти 
с БТЕ. Заключение: Високата честота на ВТЕ при пациенти с 
ЕК изисква добро познаване на проблема, своевременно диаг-
ностициране и лечение.

Ключови думи: ендометриален карцином, венозен 
тромбемболизм, ултразвуково изследване

Resume: In endometrial cancer, venous thromboembolism 
(VTE) is one of the main complications in the postoperative period. 
Aim: To discuss VTE in patients with endometrial cancer (EC): fre-
quency and timing, risk factors, diagnosis and treatment. Material 
and methods: Analysis of the literature data on the problem of VTE 
in patients with EC and presentation of a clinical case. Results: The 
stage and type of EC and non-treatment are independent risk factors 
for VTE. There is an increased risk of a thromboembolic event in 
the first year of EC diagnosis. The diagnostic process when pul-
monary embolism (PE) is suspected takes place in 3 stages: First 
stage - assessment of the clinical probability of PE. It is based on 
the anamnesis and clinical symptoms. The standardized Wells and 
Geneva score are used. Second stage - D-dimer test. Third stage 
- imaging diagnostic methods: CT pulmoangiography, ventilation 
/ perfusion scintigraphy, echocardiography, deep vein ultrasound, 
thoracic ultrasound. The focus of the review is the algorithm of be-
havior in cancer patients with PE. Conclusion: The high frequency 
of VTE in patients with EC requires good knowledge of the prob-
lem, timely diagnosis and treatment.

Key words: endometrial carcinoma, venous thromboembo-
lism, ultrasound 

Значимост на проблема
Венозният тромемболизъм (ВТЕ) включва дълбоката ве-

нозна тромбоза(ДВТ) и белодробния тромбемболизъм(БТЕ). 
При рак на ендометриума венозният тромбоемболизъм е 
едно от основните усложнения в следоперативния период 
или по време на курса на следоперативна терапия с честота 
между 9,8–57,1%. При 85% от онкогинекологични пациен-
ти тромботичния процес засяга дълбоките вените на подбе-
дриците. От тези пациенти само при 1/3 има спонтанно откъс-
ване на тромботични материи по време на следоперативното 
възстановяване. Предоперативно „тиха“безсимптомна ДВТ 
се наблюдава при 9.9% от пациентките, а ДВТ + БТЕ  - при 
4.7%. БТЕ е сериозно усложнение, като смъртността на не-
лекуван БТЕ е 30%, при адекватно лечение 4-8%. Диагноза-
та БТЕ е понякога е трудна поради неспецифичните клинични 
симптоми и често олигосимптомното протичане. При онко-
гинекологичните пациенти вените в малкия таз са най-рискови 
за БТЕ.

Пациентките с по-напреднал стадий на карцинома имат 
по-голяма вероятност да развият ВТЕ поради по-високото 
ниво на циркулиращи прокоагуланти. Честотата на ВТЕ е 
четирикратно по-висока при пациентите с нелекуван ендо-
метриален карцином спрямо лекуваните. ВТЕ е по-веро-
ятно да настъпи до втората година от диагностицирането, 
като честотата е по-висока до 6 месец. 

Рискови фактори при ВТЕ при пациенти с ендометри-
ален карцином са: 1)Възраст над 60г; 2) FIGO стадий III/IV; 
3) Светлоклетъчен карцином; 4) Увеличени ЛВ с къс диаметър 
над 10 mm; 5) туморен диаметър над 60 mm; 6)Екстраутеринен 
растеж на тумора; 7)Голям асцит; 8)Овариални метастази.

1. Патогенеза на ВТЕ при пациенти с онкологично 
заболяване

От голямо значение при патогенезата на ВТЕ при онколо-
гичните пациенти е взаимодействието между туморните клет-
ки и факторите от страна на организма. Разглеждайки „триа-

дата на Вирхов“, при тези пациенти са налице предпоставки, 
които повлияват и трите компонента:

• венозен застой - обездвижване при напреднало зло-
качествено заболяване или в следоперативния период, външна 
компресия от тумора или туморна инвазия;

• ендотелно увреждане/аномалия - механична травма 
от туморна инвазия, хирургия, постоянен венозен какетър за 
химиотерапия;

• хиперкоагулация - нарушен клиранс на коагулацион-
ните фактори – хипервискозитет и инкорпориране на тъканен 
фактор позитивни микрочастици (TF MP) върху ендотелна-
та повърхност(фиг.1)

• Фиг.1 Синтезирани от туморните клетки микрочасти-
ци (ТМР) и протеини, които могат да бъдат експресирани на 
повърхността им. ТМР се освобождават от туморите в кръво-
обращението. Прокоагулантната активност на TMP се медиира 
от експресията на TF и експозицията на фосфатидил серин (PS) 
върху повърхността на MP. Туморните маркери MUC-1 позво-
ляват идентифицирането на ТМР в циркулацията. Адхезион-
ните протеини - Р-селектинов лиганд CD24 и Е-селектинов 
лиганд CD43 участват в свързването на ТМР с ендотела.
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Нормалният ендотел в покой е по същество антикоагулант. Експресия на TF върху 

ендотела е в отговор на микрочастици (МР) с моноцитен произход и на възпалителни 
медиатори. Това води до транслокация на фосфолипиди - фосфатидилсерин (PS), който 
улеснява свързването на коагулационните фактори и индуцирането на апоптоза на 
ендотелните клетки с последващо генериране на нови MP и нарушена функция на 
плазминогенов инхибитор (TFPI), тромбомодулин и гликозаминогликани (хепаран сулфат) 
върху ендотелна повърхност [67?]. Нарушено е активирането на протеин С 
антикоагулантния път и намалена е активността на антитромбин III, която може да бъде 
отчасти което се дължи на нарушената цялост на ендотела.  

Клиничен случай: Жена на 63г, постъпва за консултация с оглед оперативно 
лечение на ендометриален карцином, диагностициран преди месец. От анамнезата: задух 
при минимално усилие, дневна сънливост, слабо генитално кървене, по-дебел десен 
крайник. Преди месец е преживяла БТЕ - субмасивна форма, лекувана с Clexan и застъпена 
със Sintrom. Придружаващи заболявания: артериална хипертония 2ст. СН 3 ФК NYHA, 
захарен диабет 2 ИНЗТ, обезитас 3ст.  

Преданестезиологичната консултация на пациентката поставя три въпроса за 
разрешаване: 1) Има ли тласък на БТЕ? 2) Необходима е оценка на кардио-респираторните 
резерви – EхоКГ, КГА, ФИД; 3) Има ли пациентката обструктивна сънна апнея, налагаща 
вентилаторно лечение по време на сън?  

TMP повърхностни протеини и 
техните функции 
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Нормалният ендотел в покой е по същество антикоагулант. 
Експресия на TF върху ендотела е в отговор на микрочастици 
(МР) с моноцитен произход и на възпалителни медиатори. Това 
води до транслокация на фосфолипиди - фосфатидилсерин 
(PS), който улеснява свързването на коагулационните фактори 
и индуцирането на апоптоза на ендотелните клетки с последва-
що генериране на нови MP и нарушена функция на плазминоге-
нов инхибитор (TFPI), тромбомодулин и гликозаминогликани 
(хепаран сулфат) върху ендотелна повърхност [67?]. Нарушено 
е активирането на протеин С антикоагулантния път и намалена 
е активността на антитромбин III, която може да бъде отчасти 
което се дължи на нарушената цялост на ендотела. 

Клиничен случай: Жена на 63г, постъпва за консултация 
с оглед оперативно лечение на ендометриален карцином, диаг-
ностициран преди месец. От анамнезата: задух при минимално 
усилие, дневна сънливост, слабо генитално кървене, по-дебел 
десен крайник. Преди месец е преживяла БТЕ - субмасивна 
форма, лекувана с Clexan и застъпена със Sintrom. Придру-
жаващи заболявания: артериална хипертония 2ст. СН 3 ФК 
NYHA, захарен диабет 2 ИНЗТ, обезитас 3ст. 

Преданестезиологичната консултация на пациентката по-
ставя три въпроса за разрешаване: 1) Има ли тласък на БТЕ? 
2) Необходима е оценка на кардио-респираторните резерви – 
EхоКГ, КГА, ФИД; 3) Има ли пациентката обструктивна сънна 
апнея, налагаща вентилаторно лечение по време на сън? 

Оценката на клиничната вероятност за белодробна ембо-
лия се основава на интегрираната оценка на информацията от 
анамнезата и клиничната симптоматика. В практиката най-
широко приложение за оценка на клиничната вероятност на-
мират стандартизираните системи Wells и Geneva (табл.1).

Табл.1 Стандартизираните системи Wells и Geneva за оцен-
ка на клиничната вероятност за БТЕ

При пациентката е налице междинна клинична вероятност 
за БТЕ (5.5 точки). Приложихме алгоритъма за поведение при 
БТЕ, показан на фиг.2

Фиг.2 Алгоритъм на поведение при БТЕ (адаптирано от 
Kostantinides SV, et al. 3)

Пациентката е хемодинамично стабилна и последващият 
подход е изследване плазмените нива на D dimer, който беше 
повишен (0.88mkg/ml). Установено е, че при 32% от жените с 
ендометриален карцином има повешени нива на D dimer. При 
пациентите с ЕК D dimer може да се използва и като предопе-
ративен скрининг за откриване на „тих” ВТЕ, чиято честота е 
около 9%. 

Следващата стъпка е потвърждаването на диагнозата БТЕ 
при нашия клиничен случай. Ангиопулмография и Мултиде-
текторното КАТ изследване ефективно диагностицира тромбо-
тичното ангажиране до сегментни ПА (Se 83%; Sp 96%) и е 
златен стандарт при диагнозата. Често не е достъпно и не може 
да се осъществи до леглото на болния. При тези случай на по-
мощ идва Мултиорганния ултразвук, включващ: 

•	 УЗИ на дълбоки вени (фиг.3) (УЗИ-ДВ) е със Se 
95% и Sp 98% за диагностициране на проксимална ДВТ 4. По-
малка е резултатността при поплитеална и безсимптомна ДВТ 
(Se 47%-62%).

Торакален ултразвук (ТУЗ, фиг.4) При установяване на 
две или повече триъгълни или окръглени лезии със субплев-
рална локализация (0.5-3 мм), при съответната клиника се счи-
тат за достатъчно потвърждение на БТЕ (Se 43%, Sp99%) 

•	 ЕхоКГ (фиг.5) e ценен метод за верифициране на 
евентуално налични пулмонална хипертония, остро деснока-
мерно (ДК) обременяване, евентуално ДК дисфункиця при па-
циенти с БТЕ. Пулмонална хипертония и ДК дилатация могат 
да се установят в до 75% от случаите. Методът е важен за ди-
агностиката на пациенти с масивен БТЕ и риск стратефикация 
на всички пациенти с диагностициран БТЕ, което е важно за 
избора на оптимална терапевтична стратегия 5. 

Фиг.3 Данни за феморопоплитеална флеботромбоза в дясно

 Фиг.4 Торакален ултразвук - периферна консолидация с 
ампутиран клон на пулмоналната артерия

Оценката на клиничната вероятност за белодробна емболия се основава на 
интегрираната оценка на информацията от анамнезата и клиничната симптоматика. В 
практиката най-широко приложение за оценка на клиничната вероятност намират 
стандартизираните системи Wells и Geneva (табл.1). 

 
Табл.1 Стандартизираните системи Wells и Geneva за оценка на клиничната вероятност за 
БТЕ 

Wells скала, критерии Точки Geneva скала 
критерии 

Точки Опростена 
Geneva  

Предходна ДВТ и/или БТЕ  1,5 Предходна ДВТ и/или 
БТЕ  

3 1 

Хирургия (≤4 седмици) или 
имобилизация (≥3 дни) 

1,5 Хирургия/травма  2 1 

Онкологично заболяване 1,0 Активна неоплазма 2 1 
Кръвохрак 1,0 Кръвохрак 2 1 
Тахикардия >100 уд/мин 1,5 Сърдечна честота 75-

94/мин 
3 1 

  
Сърдечна честота 
>95/мин 

5 2 

Клинични белези на ДВТ 3,0 Едностранна болка в 
долен крайник 

3 1 

  
Едностранен оток, 
болка при палпация на 
долен крайник 

4 1 

Отсъствие на алтернативни 
диагнози 

3 Възраст >65 г. 1 1 

 
Клинична вероятност за БТЕ - 
тристепенна оценка 

Сбор 
точки 

Процент на 
потвърден БТЕ 

Сбор 
точки 

Сбор точки 

Ниска  0-1 10% 0-3 0-1 
Междинна  2-6 30% 4-10 2-4 
Висока ≥7 ≈65% ≥11 ≥5 
Клинична вероятност за БТЕ - 
двустепенна оценка 

Сбор 
точки 

   

БТЕ е малко вероятен ≤4 12% 0-5 0-2 
БТЕ е много вероятен  >4 50% >5 >2 

 
При пациентката е налице междинна клинична вероятност за БТЕ (5.5 точки). 
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dimer може да се използва и като предоперативен скрининг за откриване на „тих” ВТЕ, чиято честота 
е около 9%.  

Следващата стъпка е потвърждаването на диагнозата БТЕ при нашия клиничен 
случай. Ангиопулмография и Мултидетекторното КАТ изследване ефективно 
диагностицира тромботичното ангажиране до сегментни ПА (Se 83%; Sp 96%) и е златен 
стандарт при диагнозата. Често не е достъпно и не може да се осъществи до леглото на 
болния. При тези случай на помощ идва Мултиорганния ултразвук, включващ:  

• УЗИ на дълбоки вени (фиг.3) (УЗИ-ДВ) е със Se 95% и Sp 98% за диагностициране 
на проксимална ДВТ 4. По-малка е резултатността при поплитеална и 
безсимптомна ДВТ (Se 47%-62%). 
Торакален ултразвук (ТУЗ, фиг.4) При установяване на две или повече триъгълни 
или окръглени лезии със субплеврална локализация (0.5-3 мм), при съответната 
клиника се считат за достатъчно потвърждение на БТЕ (Se 43%, Sp99%)  

Алгоритъм за поведение при БТЕ

•D димер
•КТПА
•V/Q (или SPECT) 
сцинтиграфия
•Компресионно 
УЗИ на ДВ

Висока 
клинична 
вероятност

Хемоди-
намичнo
нестабилни

Ниска и 
междинна 
клинична 
вероятност

Хемоди-
намично 
стабилни

(+) D 
димер

Клинична 
оценка Диагноза

Оценка на 
риска Лечение

Оценка на 
клиничен ход

Алгоритъм за висок 
риск БТЕ:

•КТПА
•ТT/ТE ЕхоКГ при 
липса на КТПА и 
неконтролирана 
хипотония
•Компресионен УЗ

Алгоритъм за не-
висок риск БТЕ:

•КТПА
•V/Q (SPECT) 
сцинтиграфия
•Компресионен УЗ

Клинична оценка:
Geneva/ Wells точкова 
оценка на риска

•PESI и sPESI
•Биохимични маркери
•ДК дисфункция 
(ЕхоКГ)
•ДК дилатация (KTPA)

ВИСОК РИСК

Хемодинамична 
нестабилност

МЕЖДИНЕН РИСК
Междинен висок
Междинен нисък 

НИСЪК РИСК

Парентерални 
антикоагуланти
Орални антикоагуланти
Фибринолитици
Катетър-насочени техники
Емболектомия
Вена кава филтри

Първична 
реперфузия 
+
Антикоагулантна 
терапия 

Антикоагулантна 
терапия 
(Животоспасяваща 
реперфузия)

Антикоагулантна 
терапия 
(Ранно изписване)

Оценка на: 
•риск от кървене
•риск от рецидив
Фокусиран скриниг 
за ХТЕПХ при 
симптомни 
пациенти

КЪРВЕНЕ
Няма валидирани 
модели за оценка 
при БТЕ

РЕЦИДИВ НА БТЕ
Стандартна терапия/ 
неопределена 
продължителност на 
лечението

ХТЕПХ
Индивидуална
програма за
проследяване

• ЕхоКГ (фиг.5) e ценен метод за верифициране на евентуално налични 
пулмонална хипертония, остро деснокамерно (ДК) обременяване, евентуално 
ДК дисфункиця при пациенти с БТЕ. Пулмонална хипертония и ДК дилатация 
могат да се установят в до 75% от случаите. Методът е важен за диагностиката на 
пациенти с масивен БТЕ и риск стратефикация на всички пациенти с 
диагностициран БТЕ, което е важно за избора на оптимална терапевтична 
стратегия 5. 
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Фиг.5 Ехокардиография. Дилатирана дясна камера.
Многоорганният ултразвук (съчетаването на УЗИ на дъл-

боки вени, торакс и ЕхоКГ) доближава по сензитивност (81%) 
и специфичност (92%) КТ пулмоангиография 6.

При нашият клиничен случай установихме: при УЗИ-ДВ 
- данни за феморопоплитеална флеботромбоза в дясно. При 
ТУЗИ - двустранно В7 интерстициални промени, малки су-
бплеврални консолидации без наличен кръвоток.  От ЕхоКГ – 
данни за дяснокамерно обременяване, РАРm 35mmHg.

Следващата стъпка от алгоритъма на поведение при дока-
зан БТЕ е да се оцени риска за пациента. Използват се Валиди-
рани скали за оценка на клиничния риск при БТЕ: Pulmonary 
embolism severity index (PESI) / Simplified pulmonary embolism 
severity index (sPESI) – табл.2. 

Поведението при клиничния случай е като при пациент с 
висок интермедиерен риск за БТЕ. Пациентите с висок ин-
термедиерен риск за БТЕ (PESI групи 3-5, с данни за ДК дис-
функция и лезия) следва да получат антикоагулантна тера-
пия с хепарин и стриктно да се мониторират поне 48-72 часа с 
оглед стартиране на животоспасяваща реперфузионна терапия 
при поява на белези на хемодинамична нестабилност. При па-
циентите с нисък интермедиерен риск и нисък риск БТЕ 
следва да се проведе антикоагулантна терапия. 

Антикоагулация:
• Нефракциониран хепарин (НФХ) i.v.: Болус 80 IU/

кг т.т. (5000-10000 IU), последваща инфузия 18 IU/кг т.т./час 
(1000 IU/час). При контрол на аPTT дозата се титрира до 1,5-
2,5 пъти контролата. Нефракционираният хепарин се пред-
почита при пациенти: при които се обсъжда първична репер-
фузия фибринолиза/интервенционален подход); при бъбречна 
недостатъчност (CrCl <30 мл/мин); при изразен обезитас. При-
чините за тази препоръка са: по-краткият полуживот на НФХ, 
лесен контрол на ефектa му (изследване на aPTT), възможност 
за бързо неутрализиране с протамин. 

• Хепарини с ниско молекулно тегло (LMWH) и ан-
ти-фактор Xa медикаменти. Показани са при всички паци-
енти с немасивен БТЕ, които нямат бъбречна недостатъчност. 
Приложението им в установените дози не се мониторира ла-
бораторно. 

Табл.2 Pulmonary embolism severity index (PESI) – оценка 
на тежестта на протичане и очаквана смъртност.

Антикоагулацията с Heparin, LMWH или Fondaparinux про-
дължава 5-10 дни. LMWH или Fondaparinux се предпочитат 
пред НФХ в острия стадий на БТЕ поради по-редки хеморагич-
ни усложнения и по-нисък риск от тромбоцитопения (хепарин-
индуцирана тромбоцитопения). 

Според насоките на поведение, определени от Европейска-
та кардиологична асоцияция: Препоръките за дозовия режим 
и продължителността на антикоагулантната терапия след БТЕ 
при пациенти с активно онкологично заболяване са:

o При онкологични пациенти с БТЕ – се препоръчва съ-
ответна на теглото доза НМХ за 6 месеца;

o Еdoxaban e алтернaтива на НМХ при пациенти с гас-
тро-интестинално онкологично заболяване;

o Rivaroxaban e алтернaтива на НМХ при пациенти без 
гастро-интестинално онкологично заболяване

o При онкологични пациенти с БТЕ – съответна на те-
глото доза НМХ за за неопределен период или до излекуването 
на заболяването

При нашия клиничен случай направихме функционално из-
следване на дишането, което показа умерен рестриктивен тип 
вентилаторни нарушения. От КГА – хипокапния с метаболитна 
компенсация - pH = 7.41, PaCO2=27.4mmHg, PaO2=69mmHg, 
HCO3=17.4mmol/l. Предвид подозренията за нарушение на ди-
шането по време на сън се направи Полиграфско изследва-
не на съня, което установи тежка обструктивна сънна апнея, 
апнея-хипопнея индекс 35/час, десатурационен индекс 32 /час 
и пациентката бе включена на СРАР терапия по време на сън. 
Предоперативно пациентката беше на 2х0.6 Fraxiparin. Извър-
шена е оперативна интервенция - тотална хистеректомия с ад-
нексектомия, лимфна дисекция. Пациентката беше екстубира-
на на 2ри час след операцията и беше поставена на неинвазивна 
вентилация. Престоят на пациетката в интензивно отделение 
беше 3 дни и престоят в гинекологична клиника в размера на 
дните на КП. Изписана  е на Xarelto 20mg/ден.

Заключение: При рак на ендометриума венозният тромбо-
емболизъм е едно от основните усложнения в следоперативния 
период или по време на курса на следоперативна терапия. ВТЕ 
е по-чест при по-напреднал стадий на карцинома и не провеж-
дането на лечение. Определянето на клинична вероятност за 
БТЕ е от значение за последващото поведение. Мултиорган-
ният ултразвук (дълбоки вени, торакален УЗ, ехоКГ) е ценен 
метод при диагнозата и проследяването на пациентите. Тера-
певтичният подход е според оценката на риска при конкретния 
пациент. При онкологични пациенти Rivaroxaban e алтернaти-
ва на НМХ.
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Фиг.5 Ехокардиография. Дилатирана дясна камера. 

Многоорганният ултразвук (съчетаването на УЗИ на дълбоки вени, торакс и ЕхоКГ) 
доближава по сензитивност (81%) и специфичност (92%) КТ пулмоангиография 6. 

При нашият клиничен случай установихме: при УЗИ-ДВ - данни за 
феморопоплитеална флеботромбоза в дясно. При ТУЗИ - двустранно В7 интерстициални 
промени, малки субплеврални консолидации без наличен кръвоток.  От ЕхоКГ – данни за 
дяснокамерно обременяване, РАРm 35mmHg. 

Следващата стъпка от алгоритъма на поведение при доказан БТЕ е да се оцени 
риска за пациента. Използват се Валидирани скали за оценка на клиничния риск при БТЕ: 
Pulmonary embolism severity index (PESI) / Simplified pulmonary embolism severity index (sPESI) 
– табл.2.  

Поведението при клиничния случай е като при пациент с висок интермедиерен 
риск за БТЕ. Пациентите с висок интермедиерен риск за БТЕ (PESI групи 3-5, с данни за ДК 
дисфункция и лезия) следва да получат антикоагулантна терапия с хепарин и стриктно да 
се мониторират поне 48-72 часа с оглед стартиране на животоспасяваща реперфузионна 
терапия при поява на белези на хемодинамична нестабилност. При пациентите с нисък 
интермедиерен риск и нисък риск БТЕ следва да се проведе антикоагулантна терапия.  

Антикоагулация: 
• Нефракциониран хепарин (НФХ) i.v.: Болус 80 IU/кг т.т. (5000-10000 IU), 

последваща инфузия 18 IU/кг т.т./час (1000 IU/час). При контрол на аPTT дозата се 
титрира до 1,5-2,5 пъти контролата. Нефракционираният хепарин се предпочита 
при пациенти: при които се обсъжда първична реперфузия 
фибринолиза/интервенционален подход); при бъбречна недостатъчност (CrCl <30 
мл/мин); при изразен обезитас. Причините за тази препоръка са: по-краткият 
полуживот на НФХ, лесен контрол на ефектa му (изследване на aPTT), възможност 
за бързо неутрализиране с протамин.  

• Хепарини с ниско молекулно тегло (LMWH) и анти-фактор Xa медикаменти. 
Показани са при всички пациенти с немасивен БТЕ, които нямат бъбречна 
недостатъчност. Приложението им в установените дози не се мониторира 
лабораторно.  
 

Табл.2 Pulmonary embolism severity index (PESI) – оценка на тежестта на протичане и 
очаквана смъртност. 

 
 

Антикоагулацията с Heparin, LMWH или Fondaparinux продължава 5-10 дни. 
LMWH или Fondaparinux се предпочитат пред НФХ в острия стадий на БТЕ поради по-

Показател PESI точки sPESI точки 
Възраст Брой години 63 1 т при >80 г 
Мъжки пол 10 т 

 

Онкологично заболяване 30 т 1 т 
Хронична сърдечна 

недостатъчност 
10 т 1 т  

Хронично белодробно 
заболяване 

10 т 

Пулсова честота ≥110 уд/мин 20 т 1 т 

Систолично АН <100 mmHg 30 т 1 т 
Дихателна честота >30/мин 20 т 

 

Температура <36 °С 20 т 
 

Нарушено съзнание  60 т 
 

Артериална 
оксихемоглобинова сатурация 
<90% 

20 т 1 т 

Стратификация на риска 
Много нисък риск Клас I: ≤ 65 т, 30-дневна 

смъртност (0-1.6%)  
0 т, 30-дневна 

смъртност 1%  
Нисък риск  Клас II: 66-85 т, смъртност 1.7-

3.5% 
Умерен риск Клас III: 86-105 т, смъртност 3.2-

7.1% 
≥ 1 т = 30-дневна 

смъртност 10.9% 
Висок риск Клас IV: 106-125 т, смъртност 

4.0-11.4% 
Много висок риск  Клас V: >125 т, смъртност 10.0-

24.5% 
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ПРИЛОЖЕНИЕ НА HAEMOCOMPLETTAN P НА ПАЦИЕНТКИ 
С ХЕМОРАГИЧЕН ШОК В АКУШЕРСТВОТО

Д-р Елена Георгиева Георгиева – Иванова, и.д. Началник КАИЛ в СБАЛАГ “Майчин дом“ - ЕАД, гр. София

   Хеморагичният шок е животозастрашаващо състояние, което 
изисква незабавни реанимационни мероприятия. Той е най-
често срещаният вид хиповолемичен шок в акушерството. 
Диагностицирането му се базира на данните от клиничната 
картина, анамнезата и гениталния статус. Изключително 
важни за проследяване са следните показатели: артериално 
налягане, централно венозно налягане, диуреза, хематокрит, 
серумни протеини, алкално-киселинно състояние, кожна 
температура. Ранното лечение на шока бързо нормализира 
патофизиологичните промени. То стартира с неотложно 
предотвратяване на задълбочаването му, като се прави точна 
и своевременна оценка на кръвозагубата във всеки етап от 
терапията. Целта на лечението на хеморагичния шок е да се 
възстанови кръвният обем, да се стабилизират функциите 
на жизненоважните органи и да се овладее кръвотечението. 
През 1987 година R. Hayashi предлага схема за лечение 
на хеморагичния шок под названието ORDER (основни 
терапевтични действия):

•	 О – oxygen

•	 R – restore circulatory volume

•	 D – drugs therapy

•	 E – evaluate

•	 R – remedy the basic problem

   Първите две от задачите на терапията целят да се прекъсне 
порочният кръг в патогенезата на шока, като се осигури 
нормално дишане, адекватен газов обмен и да се възстанови 
нормалният минутен обем на сърцето, т.е. да се компенсира 
хиповолемията. 

   По време на бременността настъпват редица физиологични 
и анатомични изменения, даващи възможност на организма 
на раждащата жена да се справи със силно повишените 
изисквания по време на самото раждане. Обемът на 
циркулиращата кръв започва прогресивно да нараства от 
6-8 седмица на бременността, достига максимум към 34 г.с., 
след което се задържа повишен до края на бременността. 
Увеличението на плазмения обем е средно с 40-50%. 
Увеличеният обем циркулираща кръв се поема от повишения 
съдов капацитет на кръвоносната система в матката, млечните 
жлези, бъбреците, напречно-набраздената мускулатура и 
кожата. Същевременно с около 20-30% нараства и обемът на 
еритроцитната маса. По време на бременност се понижават 
абсолютните и относителните стойности на концентрацията на 
серумния хемоглобин; с 35-40% се понижава и концентрацията 
на серумното желязо. При бременност концентрацията на 
серумните протеини се понижава още в началните срокове на 
ременността предимно за сметка на серумния албумин. Нивото 
на фибриногена  в серума нараства от средно 3,5 g/l на 5,5 g/l.

   Своевременното заместване на съдовия обем с кристалоидни, 

колоидни разтвори и биопшродукти е от изключителна 
важност за изхода от лечението.

Клиничен случай

   На 22.03.2020 г. в 21:42 часа в акушеро-гинекологична болница 
в гр. София постъпва 28 - годишна пациентка с диагноза gravi-
didas m.l. IX (35 г.с.), partus praematurus imminens. Настоящата 
бременност е първа. От анамнезата: алергия към Analgin, 
Spasmalgon и Doxycycline, операция от фиброаденом на дясна 
гърда през 2018 г. и фамилна обремененост за диабет (баба с 
диабет тип II). По време на настоящата бременност е хоспитали-
зирана в друга болница еднократно по повод преждевременни 
маточни контракции от 16:03. до 19.03.2020 г., по време на коя-
то е направена кортикостероидна профилактика на плода. При 
приемането: неинвазивно артериално налягане 110/70 mmHg, 
сърдечна честота 75/min; 61kg/47kg; без периферни отоци. Ро-
довата дейност стартирала на 22.03.2020 г. около 15 часа, като 
честотата и продължителността на маточните контракции 
са както следва: на 2-3 минути  за 30 секунди. Пациентката 
постъпва със следния акушерски статус: разширение 3,5 – 4 см, 
запазен околоплоден мехур, глава на плода на входа на таза; 
детски сърдечни тонове – в норма. От рутинните лабораторни 
изследвания: Hb 114g/l; Leuc. 17,3G/l; Er. 4,39T/l; Tr. 427G/l; Fi-
brinogen 3,61g/l; INR 0,93. 

   Пациентката ражда на 23.03.2020 г. в 00:05 часа плод от мъжки 
пол: 2400g; 46cm; Apgar 6 на първа и 8 на пета минута. Ражда-
нето на плацентата протича без усложнения на 23.03.2020 г. в 
00:10 минути. Кръвозагуба от раждането: 250 ml. Направената 
епизиотомия е възстановена, като е приложена инфилтрационна 
анестезия. На 23.03.2020 г.  в 02:16 часа пациентката се опла-
ква от „замайване“. Прегледана е от акушер-гинеколог, който 
назначава инфузия на кристалоиден разтвор 1000 ml, след което 
да се преведе в послеродова клиника. В 02:50 часа пациентката 
започва да кърви по-обилно ex vaginam, констатира се маточна 
субатония. Прави се инструментална ревизия на маточната ку-
хина под обща тотална венозна  анестезия и се поставя маточно-
влагалищна тампонада. Кръвозагубата е оценена на 2500 ml. 
Пациентката е реанимирана с криталоидни, колоидни разтвори, 
в това число 200 ml Alburex 20% (human albumin), биопродукти: 
еритроцитен концентрат: 899 ml, ПЗП: 430 ml. Поради данни 
за задълбочаващ се хеморагичен шок въпреки реанимационните 
мероприятия пациентката е преведена в операционната зала в 
тежко общо състояние, интубирана. Направена е laparotomia, su-
tura aa. Iliacae internae billateralis. В 05:50 часа е преведена в цен-
трална реанимация интубирана при непрекъсната трансфузия 
на биопродукти, която продължава и в интензивния сектор: 
еритроцитен концентрат: 2319 ml, ПЗП: 2410 ml, Haemocomplet-
tan P: 11 g, Alburex 20%  100 ml (human albumin): 4 fl., Protromplex 
8 fl.  Пациентката е получила също така и 6 g Cyclocapron (2g 
интарвенозен болус и 4g интравенозна инфузия). В 9.30 часа от-
ново са налице клинични и лабораторни данни за задълбочаване 
на хеморагичния шок и пациентката отново е преведена в опера-
ционния блок за оглед и шев. В 10:50 часа постъпва в централ-
на реанимация интубирана за мониториране и продължаване 

на реанимационните мероприятия. Трансфузирани са 
допълнително следните биопродукти: еритроцитен концентрат: 
2772 ml, ПЗП: 2791 ml, тромбоцитен концентрат: 200 ml, Al-
burex 20% 100 ml (human albumin): 2 fl. Пациентката остава 
интубирана до 26.03.2020 г., когато е екстубирана. На 29.03.2020 
г. в 10 часа пациентката е преведена в послеродова клиника. На 
31.03.2020 г. в 14 часа е изписана от болницата без субективни 
оплаквания и с лабораторни показатели в норма.

   Прилагането на Haemocomplettan P в случая стартира 
при стойност на фибриногена 0.69 g/l. След вливането на 
горепосочените количества Haemocomplettan P стойностите 
на фибриногена се запазват между 4 и 5 g/l до изписването на 
пациентката, когато количеството му е 3,37 g/l.

   В заключение, трябва да се отбележи, че навременното и 
адекватно заместване на обема циркулираща кръв е в основата 
на успешното лечение на хеморагичния шок в акушерството. 
Прилагането на Haemocomplettan P трябва да стартира 
едновременно с това на останалите биопродукти, за да не се 
стига до допълнителни коагулационни нарушения, причинени 
от липсата или недостига му.
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•	 Всички фигури и таблици, използвани в статиите се предават и в допълнително 

прикачени файлове като изображения с резолюция минимум 200 dpi.
4. Оформление
•	 Статиите, подадени за публикуване трябва да отговарят на академичните 

стандарти за формат, съдържание и обем. 
Оригинални статии до 10 страници
Клинични случаи до 5 страници
Обзори до 12 страници
•	 Статиите трябва да съдържат следните задължителни елементи: заглавие, авторски 

колектив, абстракт и ключови думи (на български и английски език); Основен текст, който 
е съставен от: въведение, цел, материали и методи, резултати, дискусия, заключение, 
крайни бележки;

Библиография, таблици, фигури. Адрес за кореспонденция
•	 Шрифт:
Заглавие : TIMES NEW ROMAN 14 BOLD
Авторски колектив: Times new roman 12 bold italic 
Основен текст: Times new roman 12 
Разстояние между редовете и параграфите: 1.0
5. Език
•	 Статиите да бъдат написани на български или английски език при спазване на 

всички правила за правопис, синтакс и граматика. 
•	 Съкращения и акроними да бъдат дефинирани при първо използване или в края на 

текста.
6. Цитиране и Библиография
•	 При цитиране на източници в текста се посочва пореден номер, отговарящ на 

номера в библиорафичната справка. 
•	 За библиография да се изпозва формат Elsevier – Harvard (with titles). 
Пример:
Tusman, G., Böhm, S.H., Vazquez de Anda, G.F., do Campo, J.L., Lachmann, B., 1999. 

‘Alveolar recruitment strategy’ improves arterial oxygenation during general anaesthesia. British 
Journal of Anaesthesia 82, 8–13. https://doi.org/10.1093/bja/82.1.8



Напълно адаптиран към  
плазмата кристалоиден разтвор?
Да, разбира се!

Sterofundin® ISO

Инфузионна терапия

ЗА КРАТКИ ХИРУРГИЧНИ 
ИНТЕРВЕНЦИИ  
ДО 90 МИНУТИ1

TAKIPRIL®

2% Hyperbaric Prilocaine HCI
FAST TRACK SPINAL ANESTHESIA

Тип на хирургичната процедура1 Доза на медикамента (ml) Доза на медикамента (mg)

ОРТОПЕДИЯ

Хирургия на тазобедрена става 2.5-3 50 - 60

Хирургия на колянна става и ходило 2-2.5 40 - 50

ОБЩА ХИРУРГИЯ

Ингвинална херния 2.5-3 50 - 60

Хирургия на ануса и перианалната област 1-1.5 20 - 30

ГИНЕКОЛОГИЯ

Хирургия на външните гениталии 1-1.5 20 - 30

Aбразио на матката 2 40

УРОЛОГИЯ

Трансуретрална резекция (TUR) 2.5-3 50 - 60

1.  Dosage recommendations according to Prof. Dr. Wulf, chairman of the department of anaesthesiology 
from the University Hospital of Marburg in Germany, Feb. 2018.

КЛЮЧОВИ ХАРАКТЕРИСТИКИ  
НА HYPERBARIC PRILOCAINE:

  По-бързо действие спрямо 
Hyperbaric Bupivacaine

  По-бърза регресия на моторния блок

  По-кратко време до първа 
спонтанна микция

  По-бързо възстановяване на 
пациента и изписване

  Хипербарният разтвор осигурява 
унилатерална анестезия, която има 
много по-бърз ефект в сравнение 
с билатералната анестезия

  По-малко случаи на уринарна ретенция

  Хемодинамична стабилност
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