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Резюме: 
Увод: Трахеостомия се извършва при всички случаи на ос-

три или хронични ларингеални обструкции. Успешна употреба 
на супраглотични устройства се описва от някои автори, когато 
се очаква трудна интубация. 

Целта на настоящето проучване е да се установят и харак-
теризират особеностите и усложненията при вентилацията и 
оксигенацията на пациента по време на трахеостомия. 

Материали и методи: Клинично проспективно кохортно 
проучване извършено върху 20 пациента подложени на трахео-
стомия в Клиника по УНГ болести на УМБАЛ „Царица Йоан-
на“- ИСУЛ, София, за период от 6 месеца. 

Резултати и дискусия: Средната възраст на участниците 
в проучването е 58.35 години. При разпределението по пол, 
напълно доминира мъжкия пол мъже-95%, жени-5%. Средната 
продължителност на трахеостомията е 11.36 минути. Предо-
перативно на всички 20 пациента беше определена степента 
на ларингеална обструкция. При 16 от пациентите се проведе 
трахеостомия под обща анестезия и вентилация с ларингеална 
маска, докато при 4 от тях се проведе трахеостомия под локална 
анестезия и оксигенация посредсвом лицева кислородна маска. 
Не се наблюдава десатурация при нито един от пациентите. 
Разместване на ларингеалната маска, което налага намеса от 
страна на анестезиолога се наблюдава при 5% от пациентите.

Заключение: Прецизната оценка на степента на обструк-
ция на дихателните пътища е важен фактор за определяне на 
анестезиологичното поведение.

Ключови думи: Вентилация, ларингеална обструкция, 
трахеостомия, ларингеална маска.

Abstract: 
Introduction: Tracheostomy is performed in all cases of acute 

or chronic laryngeal obstruction. Some authors report successful 
use of supraglottic devices in cases with expected difficult intuba-
tion. 

The Aim of the study is to determine and characterize the spe-
cifics and complications of ventilation and oxygenation of the pa-
tient during tracheostomy. 

Materials and methods: A prospective cohort study includ-
ing 20 patients underwent tracheostomy in the Department of Oto-
rhinolaryngology at the University Hospital “Queen Giovanna” - 
ISUL, Sofia, in a six-mount period. 

Results and discussion:  Mean age of the patients included in 
the study is 58.35 years. A predominance of male sex is observed: 
men – 95%, women – 5%. The mean duration of the tracheostomy 
was 11.36 minutes. The degree of laryngeal obstruction was as-
sessed preoperatively in all 20 patients. In 16 of the patients tra-
cheostomy was performed under general anesthesia and ventila-
tion through laryngeal mask. In 4 of the patients tracheostomy was 
performed under local anesthesia with preservation of spontaneous 
breathing and oxygen administration through face mask. None of 
the patients suffered desaturation during the tracheostomy. Laryn-
geal mask airway displacement and need for repositioning by the 
anesthesiologist was observed in 5% of the patients. 

Conclusion: Precise evaluation of the degree of laryngeal ob-
struction is an important factor when considering different anes-
thetic techniques.

Key words: Ventilation, laryngeal obstruction, tracheostomy, 
laryngeal mask airway

Увод
Трахеостомия се извършва при всички случаи на остри или 

хронични ларингеални обструкции, предизвикани от: 1. Меха-
нична обструкция на въздухоносните пътища, предизвикана от 
чужди тела, лицево-челюстни травми, вродени аномалии, кои-
то затрудняват функцията на ларинкса или трахеята, обструк-
тивни тумори, възпалителни процеси на ларинкса, трахеята, 
езика и фаринкса. 2. Обструкция на въздухоносните пътища 
от задържан секрет или неефективна вентилация вследствие 
редица заболявания и състояния (коматозни състояния, изга-
ряния на лицето, шията и дихателните органи, заболявания на 

ЦНС – инсулт, полиомиелит, тетанус и др.). Не съществуват 
абсолютни противопоказания за извършване на трахеостомия. 
Към относителните противопоказания спадат някои заболя-
вания като болест на Бехтерев, хемофилия, тромбоцитопения 
и то ако трахеостомията не се извършва в спешен порядък 1,2. 
Ларингектомията се извършва при пациенти със злокачестве-
но образувание на ларинкса или съседни, прилежащи анато-
мични структури. Тоталната ларингектомията представлява 
процедура, при която се отстранява ларинкса по оперативен 
път. Дишането се извършва чрез оперативно създадена трахе-
остома в предната долна част на шията, посредством която се 

осъществява пълно и постоянно отделяне на горните от долни-
те дихателни пътища, изразяващо се в загуба на гласа 3. Всяка 
хирургична процедура, която запазва физиологичната реч и 
гълтателната функция, без да има необходимост от постоянна 
трахеостома, бива определяна като органосъхраняваща ларин-
геална хирургия 4,5. При вертикалната парциална ларингекто-
мия (фронто-латерална резекция) се осъществява вертикален 
разрез на тироидния хрущял като целта е да се резецира част 
от тироидния хрущял заедно с тумора на глотисно ниво, като се 
запазва ларинкса и трахеостомията е само временна 6,7

Наличието на ларингеален карцином налага прецизна 
оценка за възможността за осъществяване на ендотрахеална 
интубация 8-10. Глотичните карциноми  обикновено произлизат 
от свободния ръб и горната повърхност на предните две-трети 
на истинските гласни връзки.  По-големи и по-инфилтративни 
глотични тумори могат да инвазират параглотичното и прее-
пиглотичното пространства, които оказват малка съпротива за 
по-нататъшно разпространение. Супраглотичните карциноми 
имат различен модел на растеж според анатомичната подчаст, 
от която произлизат. Супрахиоидни лезии могат често да са 
екзофитни без да дават съществена клиника, инфрахиоидни 
лезии са склонни да растат напред или циркумферентно, ту-
мори произхождащи от ариепиглотичните гънки могат да се 
разрастват във всички посоки. Субглотичните лезии се раз-
пространяват надолу към трахеята и меките тъкани или нагоре 
към глотиса 11-13.  Трудната интубация изисква изготвянето на 
предварителен план за осъществяване на вентилация ако инту-
бацията се окаже невъзможна. Необходимо е да се прецени въз-
можността за извършването на ендотрахеална интубация след 
увод в обща анестезия или провеждането на трахеостомията да 
се осъществи при будно състояние на пациента със запазване 
на спонтанното дишане като се приложи локална анестезия. 
Успешна употреба на супраглотични устройства се описва от 
някои автори, когато се очаква трудна интубация 14-16. От друга 
страна неправилната употреба на същите може да доведе до 
тежки усложнения. Предварителният оглед на ларингеалните 
структури може да спомогне за избора на правилна техника за 
осъществяване на вентилацията 17,18. При невъзможност за осъ-
ществяване на безопасна ендотрахеална интубация е уместно 
последната да не се предприема. Многократните неуспешни 
опити могат да провокират кървене от наличната туморна маса 
или оток на съседните тъкани. Като основна техника при таки-
ва пациенти се предпочита осъществяването на трахеостомия 
под локална анестезия при будно състояние на пациента със 
запазено спонтанно дишане 19.

Целта на настоящото проучване е да се установят и харак-
теризират особеностите и усложненията при вентилацията и 
оксигенацията на пациента по време на трахеостомия.

Материали и методи
Клинично проспективно кохортно проучване извършено 

върху 20 пациента подложени на трахеостомия в Клиника по 
УНГ болести на УМБАЛ „Царица Йоанна“- ИСУЛ, София, за 
период от  6 месеца.

Определяне степента на ларингеална обструкция: за 
директен оглед на ларинкса се използва фиброоптичен ла-
рингоскоп Storz 8402 ZX с възможност за видеозапис. След 
извършване на директен оглед на ларинкса посредством фи-
броларингоскопия, за определяне на степента на ларингеална 
обструкция се използва скалата на Cotton-Myer, при която се 
класифицират 4 степени на обструкция в зависимост от про-
центното стеснение просвета на ларинкса, както следва: Клас 
I (≤ 50%), Клас II (51-70%), Клас III (71-99%), Клас IV (пълна 
обструкция).

Пулсоксиметрия: Функционалната кислородна сатурация 
се мониторира стандартно непрекъснато интраоперативно, 
чрез анестезиологичен монитор DRAGER Vista 120  и щипка за 
пулсова оксиметрия. На монитора се изписва плетизмограмата 

и стойността на кислородното насищане на кръвта на върха на 
плетизмографската крива в цифров код. За десатурация се при-
ема понижение на стойността на SpO2 с над 4% от началната 
стойност в покой за повече от 3 минути 20. Изкуствената бе-
лодробна вентилация на пациентите и измерването на ETCO2 
посредством капнография  се осъществява с анестезиологичен 
апарат Drager Fabius Plus, при следните параметри поддържа-
щи нормовентилация: дихателен обем 7-8 ml/kg, дихателна 
честота 10-12/min. За норма на ETCO2 се приема 34-38 mmHg.

По отношение на методиката за провеждане на вентилация 
и оксигенация пациентите бяха разделени в две групи: група 1 
пациенти с 1-ва и 2-ра степен на ларингеална обструкция, при 
които се проведе трахеостомия под обща анестезия и вентила-
ция с ларингеална маска и група 2 пациенти с 3-та степен на 
ларингеална обструкция, при които се проведе трахеостомия 
под локална анестезия и оксигенация посредсвом лицева кис-
лородна маска с поток на 100% кислород 6 л/мин.

Резултати
Средната възраст на участниците в проучването е 58.35 го-

дини. При разпределението по пол, напълно доминира мъжкия 
пол мъже-95%, жени-5%. Средната продължителност на трахе-
остомията е 11.36 минути.

Предоперативно на всички 20 пациента беше определена 
степента на ларингеална обструкция. Установи се, че при 6 от 
тях степента е до 50% (1-ва степен), при 10 е 51-70% (2-ра сте-
пен), а при 4 – 71-99% (3-та степен) (фиг.1).

Фигура 1. Разпределение на пациентите 
според степента на ларингеална обструкция

При 16 от пациентите се проведе трахеостомия под обща 
анестезия и вентилация с ларингеална маска (група 1), докато 
при 4 от тях се проведе трахеостомия под локална анестезия и 
оксигенация посредсвом лицева кислородна маска с поток на 
100% кислород 6 л/мин (група 2) (фиг.2).

Фигурa 2. Разпределение на пациентите според 
избрания метод за вентилация/оксигенация 
по време на трахеостомията

Не се наблюдава десатурация при нито един от пациентите 
(фиг.3)
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дихателен обем 7-8 ml/kg, дихателна честота 10-12/min. За норма на ETCO2 се приема 34-
38 mmHg. 
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разпределението по пол, напълно доминира мъжкия пол мъже-95%, жени-5%. Средната 
продължителност на трахеостомията е 11.36 минути. 

Предоперативно на всички 20 пациента беше определена степента на ларингеална 
обструкция. Установи се, че при 6 от тях степента е до 50% (1-ва степен), при 10 е 51-70% 
(2-ра степен), а при 4 – 71-99% (3-та степен) (фиг.1). 

 
 

 
 
Фигура 1. Разпределение на пациентите според степента на ларингеална обструкция 
 
При 16 от пациентите се проведе трахеостомия под обща анестезия и вентилация с 

ларингеална маска (група 1), докато при 4 от тях се проведе трахеостомия под локална 
анестезия и оксигенация посредсвом лицева кислородна маска с поток на 100% кислород 6 
л/мин (група 2) (фиг.2). 

 

30%

50%

20%

Ларингеална 
обструкция 
до 50%

Ларингеална 
обструкция 
51-70%

Ларингеална 
обструкция 
71-99%

 
 
Фигурa 2. Разпределение на пациентите според избрания метод за 
вентилация/оксигенация по време на трахеостомията 
 

Не се наблюдава десатурация при нито един от пациентите (фиг.3) 
 

 
 
Фигура 3. Стойности на SpO2 

 
Повишаване на стойностите на ETCO2 над нормата се наблюдава при 2 от пациентите от 
група 1, докато при останалите 14 показателя е в границата на нормата (фиг 4). 
 

80%

20%

Група 1

Група 2

0%

10%

20%

30%

40%

SpO2
100%

SpO2
99%

SpO2
98%

SpO2
95%



6 Год. L, кн. 2/2021

АНЕСТЕЗИОЛОГИЯ И ИНТЕНЗИВНО ЛЕЧЕНИЕ

7Год. L, кн. 2/2021

ОРИГИНАЛНИ СТАТИИ

Фигура 3. Стойности на SpO2

Повишаване на стойностите на ETCO2 над нормата се на-
блюдава при 2 от пациентите от група 1, докато при останалите 
14 показателя е в границата на нормата (фиг 4).

Фигура 4. Стойности на ETCO2

Разместване на ларингеалната маска, което налага намеса 
от страна на анестезиолога се наблюдава при 5% от пациен-
тите.

Дискусия
От проведения демографски анализ се установи, че разпре-

делението на пациентите по пол и възраст корелира с резулта-
тите дадени от Boring 21 и Muir 22. Преобладават пациентите в 
активна работна възраст, определящо социалната значимост на 
проблема.

Техниката за провеждане на анестезията при всички паци-
енти от проспективния анализ се характеризира с еднаквост по 
отношение на вида и дозирането на използваните медикаменти 
за увод и поддържане на анестезията, релаксация и обезболя-
ване. 

Група 1: Интравенозна премедикация – извършва се след 
поставяне на периферен венозен път (18G) и включване на во-
дно-солеви разтвори за компенсация на обемния дефицит със 
следните медикаменти: Midazolam 0.5-1 mg, като при необхо-
димост може да се повтаря и – Fentanyl 2-6 µg/kg, като аплика-
цията продължава фракционирано по време на трахеостомия-
та. Интравенозен увод в анестезия и поставяне на ларингеална 
маска – Propofol в стандартна доза 2-2.5 mg/kg последван от 
недеполяризиращ релаксант Atracurium besilate – 0.5-0.6 mg/kg 
и поставяне на ларингеална маска. В изследването се използва 
класическа ларингеална маска. По време на трахеостомията се 
поддържа перфузия с Propofol в доза 150 µg/kg/min. След про-

веждането на трахеостомията се изважда ларингеалната маска 
от устната кухина и се осъществява ендотрахеална интубация 
през трахеостомното отвърстие. 

Група 2: Интравенозна премедикация – извършва се след 
поставяне на периферен венозен път (18G) и включване на во-
дно-солеви разтвори за компенсация на обемния дефицит със 
следните медикаменти: Midazolam 0.5-1 mg, като при необхо-
димост може да се повтаря и Fentanyl 2-6 µg/kg, като аплика-
цията продължава фракционирано по време на трахеостомията 
според дихателната компрометираност на пациента. Избира се 
лицева кислородна маска, плътно прилягаща върху лицевите 
структури на пациента, за да може да се осъществи херметич-
ност на дихателния кръг. Използват се прозрачни маски, които 
позволяват наблюдение за секрети от устната кухина. Маската 
се поставя върху лицето на пациента като пръстите на операто-
ра осигуряват през цялото време повдигната и изнесена напред 
долна челюст и положение на главата в лека дорзална флексия 
при подаване на 100% кислород с поток 6 л/мин. Трахеосто-
мията се осъществява под локална анестезия с 1% лидокаин 
като инфилтрацията на тъканите се осъществява от хирургич-
ния екип. След провеждането на трахеостомията се извършва 
увод в обща анестезия и ендотрахеална интубация през трахео-
стомното отвърстие. Интравенозен увод в анестезия – Propofol 
в стандартна доза 2-2.5 mg/kg последван от недеполяризиращ 
релаксант Atracurium besilate – 0.5-0.6 mg/kg и ендотрахеална 
интубация през трахеостомата.

Приложението на ларингеална маска при различни опе-
ративни интервенции е свързано с различни усложнения. От 
проведеното проучване се установи, че при използването й при 
пациенти с карцином на ларинкса съществуват особености по-
родени от обструкцията на дихателните пътища и спецификата 
на работа от страна на хирургичния екип. Съществува по-ви-
сок риск от разместване на ларингеална маска, поради работа-
та на хирургичния екип в близост до устройството. Размества-
не на ларингеалната маска, което налага намеса от страна на 
анестезиолога се наблюдава при 5% от пациентите. Причината 
за това се дължи на контакт на член на хирургичния екип до ус-
тройството. Поради нарушаване на параметрите на вентилация 
се налага намеса от страна на анестезиолога целяща провилно 
позициониране на устройството. След коректното позициони-
ране на ларингеалната маска се продължава с провеждането на 
трахеостомията. В проведеното проучване не се наблюдават 
случаи на регургитация и аспирация на стомашно съдържимо.

При пациенти с обструкция до 50% и при пациенти с об-
струкция от 51 до 70% проходимостта на дихателните пътища 
по време на трахеостомията може да се осъществи под обща 
анестезия и вентилация с ларингеална маска, като не се наблю-
дава десатурация, а повишаване на стойностите на ETCO2 над 
нормата се наблюдава само при 2-ма от пациентите. При паци-
енти с високостепенна обструкция на ларинкса, трахеостоми-
ята се извършва в спешен порядък под локална анестезия със 
запазване на спонтанното дишане и подаване на кислород чрез 
лицева кислородна маска. При опит за въвеждане на пациен-
та в обща анестезия с потискане на спонтанното дишане, при 
невъзможност за извършване на ендотрахеална интубация или 
вентилация с ларингеална маска, пряко се застрашава живота 
на пациента.

Заключение
Прецизната оценка на степента на обструкция на дихател-

ните пътища е важен фактор за определяне на анестезиологич-
ното поведение.
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Фигурa 2. Разпределение на пациентите според избрания метод за 
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Фигура 4. Стойности на ETCO2 
 

Разместване на ларингеалната маска, което налага намеса от страна на анестезиолога се 
наблюдава при 5% от пациентите. 

 
Дискусия 
От проведения демографски анализ се установи, че разпределението на пациентите 

по пол и възраст корелира с резултатите дадени от Boring 21 и Muir 22. Преобладават 
пациентите в активна работна възраст, определящо социалната значимост на проблема. 
Техниката за провеждане на анестезията при всички пациенти от проспективния анализ се 
характеризира с еднаквост по отношение на вида и дозирането на използваните 
медикаменти за увод и поддържане на анестезията, релаксация и обезболяване. Група 1: 
Интравенозна премедикация – извършва се след поставяне на периферен венозен път (18G) 
и включване на водно-солеви разтвори за компенсация на обемния дефицит със следните 
медикаменти: Midazolam 0.5-1 mg, като при необходимост може да се повтаря и – Fentanyl 
2-6 µg/kg, като апликацията продължава фракционирано по време на трахеостомията. 
Интравенозен увод в анестезия и поставяне на ларингеална маска – Propofol в стандартна 
доза 2-2.5 mg/kg последван от недеполяризиращ релаксант Atracurium besilate – 0.5-0.6 
mg/kg и поставяне на ларингеална маска. В изследването се използва класическа 
ларингеална маска. По време на трахеостомията се поддържа перфузия с Propofol в доза 150 
µg/kg/min. След провеждането на трахеостомията се изважда ларингеалната маска от 
устната кухина и се осъществява ендотрахеална интубация през трахеостомното отвърстие. 
Група 2: Интравенозна премедикация – извършва се след поставяне на периферен венозен 
път (18G) и включване на водно-солеви разтвори за компенсация на обемния дефицит със 
следните медикаменти: Midazolam 0.5-1 mg, като при необходимост може да се повтаря и 
Fentanyl 2-6 µg/kg, като апликацията продължава фракционирано по време на 
трахеостомията според дихателната компрометираност на пациента. Избира се лицева 
кислородна маска, плътно прилягаща върху лицевите структури на пациента, за да може да 
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Резюме 

Въведение
Дълбоките раневи инфекции представляват сериозно ус-

ложнение след отворена сърдечна хирургия и са пряко свър-
зани с преживяемостта на пациентите както в краткосрочен, 
така и в дългосрочен план. Въпреки профилактиката, изявата 
им продължава да е значима - от 0.5% до 6.8%, а свързаната с 
тях вътреболнична смъртност варира от 7% до 35%.

Цел
Да се оцени предиктивната стойност на определени био-

маркери за развитие на раневи инфекции и септични състоя-
ния.

Клиничен материал и методи
За периода юли 2017 година – февруари 2018 година из-

следвахме проспективно 137 планови коронарни пациенти, за 
да анализираме прогностичната стойност на предложен от на-
шата институция панел от лабораторни биомаркери. При прие-
мането в клиниката са измерени стойностите на тропонин, КК, 
КК-МБ, Pro-BNP и hs-CRP. 24 часа след отворената сърдечна 
операция са измерени стойностите на тропонин, КК, КК-МБ, 
АЛАТ, АСАТ, лактат, CRP и PCT. Пациентите са проследени в 
рамките на 3 месеца и са оценени следоперативните резултати.

Резултати
Прокалцитонинът се явява основен предиктивен маркер за 

развитие на SIRS, сепсис, повърхностни и дълбоки раневи ин-
фекции. Той е по-специфичен и по-чувствителен в сравнение 
с CRP. Стойности на PCT над 2 ng/ml се асоциират с изключи-
телно висок риск от развитие на раневи инфекции.

Заключение
Единичното измерване на РСТ изглежда полезен инстру-

мент за идентифициране на пациенти в риск от инфекциозни 
усложнения при пациенти с първоначално безпроблемен сле-
доперативен период.

Ключови думи: Сърдечна хирургия, медиастинит, септич-
ни усложнения, предиктивни биомаркери

Abstract

Introduction
Post sternotomy infections represent a serious complication 

after open heart surgery and are directly related to patients’ 
survival in both the short and long term. Despite prophylaxis, their 
manifestation remains significant - from 0.5% to 6.8%, and the 
associated in-hospital mortality varies from 7% to 35%.

Objective
To assess the predictive value of certain biomarkers for the 

development of wound infections and septic conditions.
Clinical material and methods
For the period July 2017 - February 2018, we examined 

prospectively 137 elective coronary patients in order to analyze 
the prognostic value of a panel of laboratory biomarkers proposed 
by our institution. Troponin, CC, CC-MB, Pro-BNP and hs-CRP 
were measured upon admission. Troponin, CC, CC-MB, ALT, AST, 
lactate, CRP and PCT were measured 24 hours after the surgical 
intervention. Patients were followed up within 3 months and 
postoperative results were evaluated.

Results
Procalcitonin is a major predictive marker for the development 

of SIRS, sepsis, superficial and deep wound infections. It is more 
specific and more sensitive than CRP. PCT values   above 2 ng/ml 
are associated with an extremely high risk of developing wound 
infections.

Conclusion
Single PCT measurement appears to be useful for identifying 

patients at risk of infectious complications in individuals with an 
initially uneventful postoperative period.

Keywords: Cardiac surgery, mediastinitis, septic complications, 
predictive biomarkers

Въведение 
Дълбоките раневи инфекции представляват сериозно ус-

ложнение след отворена сърдечна хирургия и са пряко свърза-
ни с преживяемостта на пациентите както в краткосрочен, така 
и в дългосрочен план (1). Те се асоциират с удължен болничен 
престой и употреба на скъпо-струващи лекарствени средства 
и консумативи, което води до завишаване на финансовите раз-
ходи. Въпреки профилактиката, изявата им продължава да е 
значима - от 0.5% до 6.8%, а свързаната с тях вътреболнична 
смъртност варира от 7% до 35% (2).

Идентифицирането на биомаркери, които предоставят 
конкретни доказателства в подкрепа на клиничния резултат, е 
повлияло значително развитието на медицината, като е помог-
нало на клиницистите в много специалности да прогнозират 
хода на дадено заболяване. Множество проучвания откриват 

биомаркери, които могат да се използват като предиктори за 
състоянието на пациентите след кардиоторакална хирургия и 
приложенията са многобройни. В настоящото проучване са 
анализирани предоперативните стойности на тропонин, креа-
тин-киназа (КК), КК-МБ, пронатриуретичен пептид тип Б (Pro-
BNP) и високочувствителен C- реактивен протеин (hs-CRP). 24 
часа след интервенцията са измерени стойностите на тропо-
нин, КК, КК-МБ, лактат, CRP и прокалцитонин (PCT). Целта 
е да се определи кои от тях представляват потенциални био-
маркери за развитие на повърхностни и дълбоки раневи инфек-
ции, както и други септични усложнения. Кардиохирургичните 
интервенции предизвикват възпалителен отговор, включващ 
клинични и биологични промени в организма. SIRS е резул-
тат от множество стимули – контакт на кръвта на пациента с 
нефизиологични повърхности, хирургична травма, миокардна 

исхемия/реперфузия и отделяне на ендотоксини. Заради този 
отговор конвенционалните клинични и биологични признаци 
може да се окажат заблуждаващи за диагнозата на следопера-
тивните усложнения, особено инфекциозни такива. 

В настоящото изложение ще разгледаме главно биомарке-
рите, които са свързани с развитие на усложнения при паци-
енти след отворена сърдечна хирургия – маркери за миокард-
на увреда и маркери на възпалението. Те пряко или косвено 
могат да играят роля на предиктивни фактори за развитие на 
раневи инфекции и по-специално: медиастинит. За изследване 
на предложените предиктивни биомаркери – тропонин, PCT, 
pro-BNP, С-реактивен протеин и високо-чувствителен С-реак-
тивен протеин са използвани реактиви и мултипараметричен 
имуноанализатор Mini VIDAS® (bioMérieux, Франция). Ста-
тистическата обработка на данните e извършена с помощта на 
програмния продукт SPSS  v.17.

Клиничен материал и методи 
Клиничните проучвания се провеждат в Клиниката по Кар-

диохирургия към УМБАЛ „Св. Георги“ – Пловдив, която е част 
от Катедрата по Сърдечна и съдова хирургия към Медицински 
Университет – Пловдив. Повишаването на честотата на ране-
вите инфекции в нашата институция през последните години 
наложи търсене на прогностични биомаркери и нови програми 
за профилактика.

Наблюдаваме статистически значим възходящ тренд за 
изследвания седемнадесет годишен период на относителната 
честота в % на дълбоките раневи инфекции по отношение на 
броя на отворените сърдечни операции. 

Диаграма 1: Динамика на честотата  (в %) 
на дълбоките раневи инфекции през периода 2002-2019 г.

От диаграмата е видимо постепенното повишаване на чес-
тотата на медиастинит, като тя достига своя пик през 2017 го-
дина. През 2018 година честотата намалява двойно, което коре-
лира с предприетите профилактични мерки в клиниката. 

За периода юли 2017 година – февруари 2018 година из-
следвахме проспективно 137 планови коронарни пациенти, 
за да анализираме прогностичната стойност на предложен от 
нашата институция панел от лабораторни биомаркери. Извър-
шена е предоперативна оценка на лявовентрикулната функ-
ция (ФИ) и оперативния риск (EuroSCORE). От проучването 
са изключени пациентите с клинични и лабораторни данни 
за инфекция – фебрилитет, левкоцитоза, токсикоинфекциозен 
синдром и повишени стойности на CRP. При приемането в кли-
никата са измерени стойностите на тропонин, КК, КК-МБ, Pro-
BNP и hs-CRP. 24 часа след отворената сърдечна операция са 
измерени стойностите на тропонин, КК, КК-МБ, лактат, CRP 
и PCT. Пациентите са проследени в рамките на 3 месеца и са 
оценени следоперативните резултати.

Резултати 
При статистическия анализ на данните PCT се явява осно-

вен предиктивен маркер за развитие на SIRS, сепсис, повърх-
ностни и дълбоки раневи инфекции. Той е по-специфичен и 
по-чувствителен в сравнение с CRP. Стойности на PCT над 2 
ng/ml се асоциират с изключително висок риск от развитие на 
раневи инфекции. 

Таблица 1: Анализ на предиктивната стойност на 
прокалцитонин по отношение на изследваните 
усложнения

Усложнения AUC SE 95% CI P value
Повърхностни 
раневи инфекции 0.872 0.045 [0.783; 0.961] 0.001

Дълбоки раневи 
инфекции 0.906 0.032 [0.844; 0.968] 0.001

SIRS 0.893 0.032 [0.830; 0.956] 0.0001
Сепсис 0.847 0.041 [0.767; 0.927] 0.001

Диаграма 2: ROC крива на сензитивност и специфичност 
на прокалцитонин по отношение на повърхностни 
раневи инфекции

Диаграма 3: ROC крива на сензитивност и специфичност 
на прокалцитонин по отношение на дълбоки 
раневи инфекции

Диаграма 4: ROC крива на сензитивност и специфичност 
на прокалцитонин по отношение на SIRS

 В настоящото изложение ще разгледаме главно биомаркерите, които са свързани 
с развитие на усложнения при пациенти след отворена сърдечна хирургия – маркери за 
миокардна увреда и маркери на възпалението. Те пряко или косвено могат да играят роля 
на предиктивни фактори за развитие на раневи инфекции и по-специално: медиастинит. 
За изследване на предложените предиктивни биомаркери – тропонин, PCT, pro-BNP, С-
реактивен протеин и високо-чувствителен С-реактивен протеин са използвани реактиви 
и мултипараметричен имуноанализатор Mini VIDAS® (bioMérieux, Франция). 
Статистическата обработка на данните e извършена с помощта на програмния продукт 
SPSS  v.17. 
Клиничен материал и методи  

Клиничните проучвания се провеждат в Клиниката по Кардиохирургия към 
УМБАЛ „Св. Георги“ – Пловдив, която е част от Катедрата по Сърдечна и съдова 
хирургия към Медицински Университет – Пловдив. Повишаването на честотата на 
раневите инфекции в нашата институция през последните години наложи търсене на 
прогностични биомаркери и нови програми за профилактика. 

Наблюдаваме статистически значим възходящ тренд за изследвания седемнадесет 
годишен период на относителната честота в % на дълбоките раневи инфекции по 
отношение на броя на отворените сърдечни операции.  

 

 
 
Диаграма 1: Динамика на честотата  (в %) на дълбоките раневи инфекции през периода 
2002-2019 г. 
 
    От диаграмата е видимо постепенното повишаване на честотата на медиастинит, като 
тя достига своя пик през 2017 година. През 2018 година честотата намалява двойно, което 
корелира с предприетите профилактични мерки в клиниката.  
    За периода юли 2017 година – февруари 2018 година изследвахме проспективно 137 
планови коронарни пациенти, за да анализираме прогностичната стойност на предложен 
от нашата институция панел от лабораторни биомаркери. Извършена е предоперативна 
оценка на лявовентрикулната функция (ФИ) и оперативния риск (EuroSCORE). От 
проучването са изключени пациентите с клинични и лабораторни данни за инфекция – 
фебрилитет, левкоцитоза, токсикоинфекциозен синдром и повишени стойности на CRP. 

y = 0,0011x + 0,0026
R² = 0,58

0,00%

0,50%

1,00%

1,50%

2,00%

2,50%

3,00%
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Диаграма 5: ROC крива на сензитивност и специфичност 
на прокалцитонин по отношение на сепсис/септичен шок

Останалите биомаркери се оказват статистически незначи-
ми като предиктори на раневи инфекции, но при анализиране-
то им могат да се направят интересни заключения:

- Повишените нива на KK-MB и Pro-BNP следопера-
тивно се асоциират с развитие на сърдечна недостатъчност, ми-
окардна увреда, повишена нужда от катехоламини и импланти-
ране на IABP. Тези усложнения пък се явяват рискови фактори 
за развитие на раневи инфекции;

- Предоперативното серумно ниво на Pro-BNP е добър 
прогностичен индикатор за изхода след сърдечна операция;

- Pro-BNP показва вариабилност при пациенти, под-
ложени на сърдечна хирургия. Класификация по NYHA, ФИ, 
пулмонално налягане, енддиастолния обем на лява камера, 
предсърдно мъждене, предоперативни плазмени нива на креа-
тинин и cTnT корелират с предоперативните нива на Pro-BNP;

- Серумното ниво на Pro-BNP е добър предиктор за ус-
ложнения след сърдечна хирургия и е съпоставим с euroSCORE 
и е по-добър маркер от ФИ;

- Серумното ниво на hs-CRP корелира с изявата на пе-
риоперативен миокарден инфаркт при пациенти с АКБ;

- Повишените нива на лактата са свързани пряко с 
вътреболничната преживяемост на пациентите. Концентраци-
ята му над 3 mmol/L се счита за индикатор за повишен риск 
от развитие на кардиоваскуларни и инфекциозни усложнения 
(включително медиастинит) и смъртност;

- CRP се повишава значително след EKK, като пови-
шени стойности над 100 mg/L са предикторни за развитие на 
инфекциозни усложнения. 

За разлика от 2017 година, когато е регистриран пика на 
раневите инфекции - 8,99% повърхностни инфекции и 2,80% 
ДИС, през 2018 година са намалели двойно - 4,12% за повърх-
ностните раневи инфекции и 1,28% за ДИС. 

Таблица 2: Сравнителен анализ на раневите 
инфекции за 2017 и 2018 година

Година 2017 2018 p
Общ брой оперирани пациенти 687 703
Повърхностни раневи инфекции 61 29 0.0003
Дълбоки раневи инфекции 19 9 0.0488

Обсъждане
Медиастинитът е животозастрашаващо състояние, което 

се асоциира с изключително висока смъртност, ако бъде късно 
разпознато или неправилно лекувано. Въпреки, че отдавна се 
признава за усложнение на някои инфекциозни заболявания, 
повечето случаи на медиастинит се свързват със сърдечна хи-
рургия (>500 000 кардиохирургични интервенции годишно в 
Съединените щати и над 5000 в България). Честотата на това 
усложнение е приблизително 1-4%, в зависимост от фактори, 
като популации на изследваните пациенти и методология на 

проучванията (3,4,5) Макар и малък в пропорционално отно-
шение, действителният брой на пациентите, засегнати от ме-
диастинит, е значителен.

След десетилетия на множество проучвания и различни 
опити да се анализират  възпалителните маркери след сърдеч-
на хирургия, вероятно е време да се стандартизира оценката 
на възпалителното състояние преди и след кардиохирургични 
интервенции. Прокалцитонинът може би играе такава роля. 
PCT представлява 116-аминокиселинен пептид, секретиран от 
парафоликуларните клетки на щитовидната жлеза като пред-
шественик на калцитонина. По отношение на възпалителния 
отговор, РСТ се синтезира в почти всички органи като черен 
дроб, бял дроб, бъбреци, черва и почти всички други тъкани в 
организма (6). Производството на РСТ може да бъде предизви-
кано от ендотоксини на грам-отрицателни бактерии или чрез 
възпалителни цитокини (например IL-1 и IL-6 или TNF-α). Ви-
соко ниво серумен РСТ силно корелира със степента и тежест-
та на бактериалните инфекции и в случаи на SIRS. Използва-
нето на ЕКК в сърдечната хирургия води до различна степен 
на SIRS, което се асоциира с повишаване на нивата на РСТ в 
рамките на първите 24 часа следоперативно, въпреки че един 
доклад на Boeken дава основания да се смята, че ЕКК не оказва 
влияние върху нивата на PCT (7,8) Установено е, PCT се по-
вишава при инфекциозни усложнения след отворена сърдечна 
хирургия, включително раневи инфекции и играе важна роля 
при тяхната диагностика и вземането на решения за по-ната-
тъчни терапевтични концепции (9,10). Тези проучвания обаче 
не са фокусирани върху пациенти с първоначално безпробле-
мен следоперативен курс. Предиктивната стойност на повише-
ните нива на РСТ на първия следоперативен ден при пациенти 
с първоначално безпроблемен следоперативен ход все още е 
неизвестна. В нашето проспективно проучване е анализирана 
предиктивната стойност при единично измерване на серумния 
PCT за идентифициране риска от инфекциозни усложнения, в 
частност раневи инфекции, при пациенти след отворена сър-
дечна операция с първоначално безпроблемен следоперативен 
период. Въпреки становището, че измерването на единична 
стойност на PCT няма особено прогностично значение (11), 
настояшото проучване успява да докаже обратното. Най-впе-
чатляващият извод е, че едно-единствено следоперативно из-
мерване на нивото на РСТ прогнозира късни усложнения при 
болни след кардиохирургична намеса. Анализът на данните 
показва, че 24 часа след интервенцията нивата на РСТ са зна-
чително увеличени при пациенти, които след това развиват 
инфекциозни усложнения. По отношение на следоперативните 
нива на CRP и броя на левкоцитите, те се оказаха недостатъчно 
точни показатели за разграничаване на тези пациенти, които 
биха развили късни усложнения от останалите. ROC анализът 
разкрива факта, че постоперативните серумни нива на РСТ 
имат най-силна прогностична стойност за развитие на инфек-
циозни усложнения. Може да се направи заключението, че PCT 
се явява основен предиктивен маркер за развитие на SIRS, се-
псис, повърхностни и дълбоки раневи инфекции. Той е по-спе-
цифичен и по-чувствителен в сравнение с CRP. Стойности на 
PCT над 2 ng/ml се асоциират с изключително висок риск от 
развитие на раневи инфекции. 

Заключение
В това едноцентрово кохортно проучване, единичното из-

мерване на серумния РСТ на сутринта след планова сърдечна 
операция изглежда независим предиктивен фактор за поява на 
септични усложнения при пациенти с първоначално безпро-
блемен следоперативен период. 
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Диаграма 3: ROC крива на сензитивност и специфичност на прокалцитонин по 
отношение на дълбоки раневи инфекции 

 
 
Диаграма 4: ROC крива на сензитивност и специфичност на прокалцитонин по 
отношение на SIRS 

 
 
Диаграма 5: ROC крива на сензитивност и специфичност на прокалцитонин по 
отношение на сепсис/септичен шок 
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IMPACT OF PREOPERATIVE DEPRESSION, SOCIAL ENVIRONMENT, 
AGE AND TYPE OF SURGICAL METHOD OVER THE STRENGTH OF 

POSTOPERATIVE PAIN IN PATIENTS WITH DIAGNOSIS CERVICAL CANCER

Kameliya Tsvetanova
Anesthesiology and Intensive Care Department - Medical University –Pleven

Абстракт: При редица хирургични процедури се устано-
вяват значителни психосоциални влияния върху хирургични-
те резулати. Обикновенно, те повлияват значително успеха от 
проведеното лечение. Такъв фактор е наличието на предопе-
ративна депресия при пациенти с онкологични заболявания, 
която според редица изследователи е в състояние да доведе 
до по-висок праг на изпитваната в следоперативният период 
болка, свързана от една страна с приложеният вид оперативна 
намеса, а от друга с психологичната нагласа на самия пациент. 
Широкото навлизане на минимално-инвазивните хирургични 
методи (роботизирана хирургия), дават възможност за бързо 
възстановяване, минимална болка (поради липсата на травма-
тично увреждане на тялото), кратък болничен престой, добро 
качество на живот на пациентите с онкологични заболявания и 
бързо връщане към нормален начин на живот.

Цел: Да се анализира връзката между наличието на предо-
перативна депресия, социалната среда, възрастта и вида хирур-
гичен метод (конвенционален и роботизиран) върху силата на 
следоперативната болка при пациентки с диагноза: Карцином 
на шийката на матката.

Материал и методи: Проспективно са изследвани 92 жени 
с диагноза Рак на шийката на матката за периода януари 2020 
г.- март 2021 г. в УМБАЛ „Света Марина“- гр. Плевен.

42 от тях бяха оперирани чрез минимално-инвазивна хи-
рургия посредством роботизираната система DaVinci, а оста-
налите 50 чрез конвенционален (отворен) хирургичен метод.

Резултати: При пациентките с роботизирана по вид опе-
рация се наблюдават по-висок процент на липсваща до средна 
болка и липсваща до лека депресия, докато при оперираните 
чрез конвенционална операция пациентки, сигнификантно 
по-високи относителни дялове имат тези от тях със средна до 
силна и много силна до нетърпима болка, както и умерена към 
тежка и тежка депресия. Факторът населено място не оказва 
статистически значимо влияние върху силата на изпитваната в 
следоперативния период болка (според VAS-скалата) и степен 
на депресия (според „Инвентара“ на Бек за депресия).

Заключение: Различните болести причиняват не само 
физически, но и душевни промени, които са в състояние да 
доведат до тежки кризи в личността. Това се явява сериозна 
предпоставка за задълбочаване на здравословният проблем на 
болния човек. Доброто познаване на различните кризи в хода 
на болестта са от изключително важно значение за успешно-
то провеждане на лечението, което в своята цялост трябва да 
включва не само терапевтиране на тялото, но и на „душата“  на 
отделният пациент.

Ключови думи: онкогинекология, депресия, „Инвентар на 
Бек“, роботизирана хирургия. 

.
Abstract: Significant psychosocial impacts over surgical 

results were identified in a number of surgical procedures. They 
usually affect the success of the treatment to a significant degree. 
The availability of preoperative depression in patients with cancer, 
which according to a number of researchers may result in a higher 
threshold of pain experienced in the postoperative period, associated 
on the one hand with the applied type of surgical intervention and 
on the other with the psychological attitude of the patient himself, 
is such a factor. The widespread use of minimally invasive surgical 
methods (robotic surgery) provides possibility for rapid recovery, 
minimal pain (due to the lack of traumatic injury), brief hospital 
stays, good quality of life for patients with cancer and fast return to 
normal lifestyle.

Objective: To analyze the relationship between the availability 
of preoperative depression, social environment, age and type of 
surgical method (conventional and robotic) with the strength of 
postoperative pain in patients diagnosed with cervical cancer.

Material and methods: 92 women with a diagnosis of cervical 
cancer were prospectively examined for the period January 2020 
- March 2021 at the University Multi-Profile Active Treatment 
Hospital Saint Marina – Pleven. 

42 of them were operated by minimally invasive surgery using 
the robotic system DaVinci, and the remaining 50 by conventional 
(open) surgical method. 

Results: Patients with robotic in type surgery had a higher 
percentage of missing to moderate pain and lacking to mild 
depression, while patients operated by conventional surgery had 
significantly higher relative proportions of those with moderate 
to severe and very severe unbearable pain, as well as moderate 
to severe and critical depression. The populated area factor does 
not exert a statistically significant impact over the strength of the 
pain experienced in the postoperative period (according to the VAS 
scale) and the degree of depression (according to Beck’s Depression 
Inventory). 

Conclusion: Various diseases cause not only physical but also 
mental changes that may result in severe crises in the personality. 
This is a serious prerequisite for deepening the health problem of 
the sick person. Good knowledge of the various crises in the course 
of the disease are of exceptional significance for the successful 
conduct of the treatment, which in its entirety should include not 
only therapy of the body but also of the “soul” of the individual 
patient.

Key words: Oncogynecology, depression, “Beck’s Inventory”, 
robotic surgery.

Въведение: 
Всяка болест води до нарушение на нормалната жизнена 

дейност  и функционирането на всички органи и системи в чо-
вешкия организъм. Тя е и реакция на личността спрямо тези 
нарушения.    В клиничната психология се разграничават въ-
трешна и външна картина на болестта

•	 Вътрешна картина – отразява личностната 
реакция спрямо болестта.  
•	 Външна картина – отразява телесното със-

тояние на болния човек.
Вътрешната картина на болестта като „продукт“ на собст-

вената вътрешна творческа активност на субекта се формира в 
по-голяма или по-малка степен при разгърнатите форми на по-
вечето соматични заболявания. Започва от еднократни епизоди 
на болка, дискомфорт до груби проявления на соматичната па-
тология (при тежки хронични заболявания).

Изучаването на същността на този процес е важно усло-
вие за успешното изучаване на личността и нейните промени 
в хода на болестта.

Тя (болестта), като патологичен процес в организма участ-
ва в построяването на вътрешната картина на болестта по два 
начина:
•	 Телесно усещане от местен и общ характер, водещо 

до възникване на сензорно ниво на отражение на картината на 
заболяването. Степента на участието на биологичните факто-
ри в превръщане във вътрешна картина на болестта, определя 
тежестта на клиничните прояви, астенията и болестните усе-
щания.
•	 Болестта създава за болния трудна психологиче-

ска реакция. Тя включва в себе си множество разнородни мо-
менти: медицински процедури, прием на лекарства, общуване 
с лекари, промяна в отношението към близки и колеги.

Тези и други моменти слагат отпечатък на собствената 
оценка към болестта, формират окончателното отношение към 
собственото заболяване.

В научаната литература се използват различни термини за 
описване на субективната страна на заболяването. Немският 
интернист Голдщайдер говори за „Аутопластична картина на 
болестта“, като я разделя на две взаимно свързани части: Сен-
зитивна и интелектуална (интерпретативна).

Задълбоченото познание на психичната страна на заболяв-
нето доведе до създаването на много различни концептуални 
схеми, разкриващи структурата на вътрешният свят на болния 
човек. [6]

В повечето съвременни и психологични изследвания въ-
трешната картина на болестта при различните нозологични 
форми в нейната структура се разделят на няколко взаимно 
свързани нива:
•	 Болкова страна на болестта (ниво на усещане, 

чувствено ниво)- локализация на болката и други неприятни 
усещания, тяхната интензивност и други.
•	 Емоционална страна на болестта – тя е свързана с 

различни видове емоционални реакции на отделните симпто-
ми на заболяването в цялост и неговите последствия.
•	 Интелектуална страна на болестта (рационално – 

информационно ниво). Свързано е с представата и познание-
то на болния за неговото заболяване, размисли за него и причи-
ните и последствията от него.
•	 Волева страна на болестта (мотивационно ниво), 

свързано с определено отношение на болния към собственото 
му заболяване, необходимостта от промени в поведението, ак-
туализация на дейности по възстановяването и съхранението 
на здравето.

На базата на това, в болният се създава модел на заболя-
ването, т.е. представа за неговата етиопатогенеза, клиника, ле-
чение и прогноза, което определя мащаба на преживаването и 
поведението като цяло.

Разстоянието между истинското положение за здравето и 
„модела на болестта“ може както да бъде преувеличено, така и 
да се подцени до тоталното ѝ отрицание. (Фиг.1)

Хипернозогнозия           Нормонозогнозия            Хипонозогнозия

Паника                    Адекватна реакция          Отрицание на болестта

Фигура 1: Мащаб на преживяване на болестта
Една от сериозните психотравми влияещи върху ефектив-

носта от лечението се явява психотравмата от онкологичното 
заболяване, което е в състояние да доведе пациента до състоя-
ние на остър дистрес. [1], [7]

Адаптацията на болният човек с онкологично заболяване 
се състои във възможността да живее в условията на болест.

Според съвременните научни представи, екстремалните и 
кризисни ситуации се определят като вътрешно психично със-
тояние, съпроводено с преживявания пределни (гранични) по 
своята интензивност. Общото за екстремните и кризисни ситу-
ации се явява реалната опасност за личността на човека, свър-
зана с възможна психична травма, в следствие на която могат 
да се появят различни форми на дезадаптация.

Дистреса от онкологичната диагноза често преминава в 
остро разстройство, провокиращо психични нарушения с ре-
активен характер. 

Едно от най-често срещаните онкологични заболявания 
в света, а и в България е ракът на шийката на матката. Това 
заболяване е едно от най-разпространените видове онколо-
гична патология. Съгласно данните от глобалният ресурс по 
епидемиология на рака, а именно Международната агенция за 
изучаване на рака (IARC) GLOBCAIN, през 2018 г. в света са 
регистрирани 569847 случая на рак на маточната шийка (3,2 % 
от всички злокачествени новообразования). [28]

Според IARC, ракът на шийката на матката се намира на 
четвърто място в структурата на онкологичните заболявания 
при жените (6,6 % от всички регистрирани случаи на рак сред 
жените). Това заболяване е и основната причина за смърт в Из-
точна, Западна, Средна и Южна Африка. [12], [13], [14], [16], 
[17], [18], [24], [25], [26], [31]

Обяснимо, депресията е неизменен спътник при тази група 
болни.

Според DMS V, за да бъде поставена диагнозата депресия 
е необходимо индивидът да изпитва в рамките на две седмици 
поне един от симптомите: депресивно настроение или загуба 
на интерес и удоволствие.

Очертават се 8 критерия за поставяне на диагнозата депре-
сия:

1. Депресивно настроение през по-голямата част от деня, 
почти всеки ден.

2. Значително намален интерес или удоволствие от всички 
или почти всички дейности през по-голямата част от деня, поч-
ти всеки ден.

3. Значителна загуба на тегло, когато не се спазва диета или 
повишаване на теглото, или намаляване или увеличаване на 
апетита почти всеки ден.

4. Забавяне на мисълта и намаляване на физическото дви-
жение (наблюдавано от другите, а не само субективно чувство 
на безпокойство или забавяне).

5. Умора или загуба на енергия почти всеки ден.
6. Чувство за безполезност или прекомерна или неоправда-

на вина почти всеки ден.
7. Намалена способност за мислене или концентрация, или 

нерешителност почти всеки ден.
8. Повтарящи се мисли за смърт, повтарящи се суицидни 

идеи без определен план или опит за самоубийство, или кон-
кретен план за самоубийство.

За да се постави диагнозата депресия, тези симптоми тряб-
ва да причинят индивидуално клинично значимо страдание 
или увреждане в социалната, професионалната, или други ва-
жни области на функциониране. Симптомите също не трябва 
да са резултат от злоупотреба с вещества или друго медицин-
ско състояние. [19], [20], [23], [33]

Цел:
Да се анализира връзката между наличието на предопера-

тивна депресия, социалната среда, възрастта и вида хирурги-
чен метод (конвенционален и роботизиран) върху силата на 
следоперативната болка при пациентки с диагноза Карцином 
на шийката на матката.

Материал и методи: 
Обследвани са 92 жени с диагноза Рак на шийката на мат-

ката за периода януари 2020 г.- март 2021 г. в УМБАЛ „Света 
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Марина“- гр. Плевен.
42 от тях бяха оперирани чрез минимално-инвазивна хи-

рургия посредством роботизираната система DaVinci, а оста-
налите 50 чрез конвенционален (отворен) хирургичен метод.

Бяха приложени следните методи на изследване:
1. За определяне на наличието на депресия се използва 

„Инструментариума“ на Бек.
2. VAS (Visual analogue scale) за силата на изпитваната в 

следоперативният период болка.
3. Статистически методи.
Данните са въведени и обработени със статистическите 

пакети IBM SPSS Statistics 25.0. и MedCalc Version 14.8.1. За 
ниво на значимост, при което се отхвърля нулевата хипотеза 
бе прието p<0,05. Бяха приложени следните методи: дескрип-
тивен анализ, точен тест на Фишер и тест χ2, сравняване на от-
носителни дялове, непараметричен тест на Шапиро-Уилк, t-test 
на Стюдънт и непараметричен тест на Ман-Уитни.

Изследван контингент: 
Направено е проспективно клинико-епидемиологично 

проучване обхващащо 92 пациентки на УМБАЛ „Света Мари-
на“- гр. Плевен с диагноза Карцином на шийката на матката за 
периода 2020-2021 година. Изследваният клиничен контингент 
е със средна възраст 49,92±13,11 години в диапазона 18 – 73 
години. От включените в извадката участнички в проучването 
42 (45,7%) са оперирани чрез роботизиран хирургичен метод, а 
50 (54,3%) - чрез отворена операция (фиг. 2).

Фигура 2: Честотно разпределение на изследвания кон-
тингент по вид на операцията

Резултати:
От направеното проучване се доказа, че с най-висок отно-

сителен дял (28,3%) са пациентките от възрастова група 50-59 
години, следвани от 40-49 години с 22,8%, а най-малко са от 
възрастови групи 18-29 и 70-79 години – по 7 пациентки или 
по 7,6% (Табл. 1)

Таблица 1: Честотно разпределение на пациентките по 
възрастови групи

Възрастови групи 
(години) n Относителен 

дял (%) Sp

18-29 7 7,6 2,8
30-39 15 16,3 3,9
40-49 21 22,8 4,4
50-59 26 28,3 4,7
60-69 16 17,4 4,0
70-79 7 7,6 2,8
Общо 92 100,0

По отношение на местожителството с по-голям относите-
лен дял (63%) са пациентките от град, следвани от тези от село 
с 37% (табл. 2). 

Таблица 2: Честотно разпределение на пациентките по 
местожителство

Местожителство n Относителен 
дял (%) Sp

Град 58 63,0 5,0
Село 34 37,0 5,0
Общо 92 100,0

Установи се, че с най-висок процент (50) са пациентките с 
интензитет на изпитваната в следоперативният период липсва-
ща до средна болка, следвани от тези с много силна до нетър-
пима – 32,6% (Табл. 3).

Таблица 3: Честотно разпределение на пациентките 
по интензитет на изпитваната в следоперативният период 
болка

Интензитетна 
изпитваната в 

следоперативният 
период болка

n Относителен 
дял (%) Sp

Липсваща до средна 46 50,0 5,2
Средна до силна 16 17,4 4,0
Много силна до 

нетърпима 30 32,6 4,9
Общо 92 100,0

Най-малко се оказаха оперираните жени, при които беше 
регистрирана средна до силна болка – 16 пациентки или 17,4%. 

С най-висок относителен дял (33,7%) бяха пациентките без 
депресия, следвани от тези с умерена към тежка клинична де-
пресия с 20,7%, като най-малко бяха тези с изключително теж-
ка депресивна симптоматика три пациентки или 3,3% (Табл. 4).

Таблица 4: Честотно разпределение на пациентките по 
степен на депресия

Степен на 
депресия n Относителен 

дял (%) Sp

Няма 31 33,7 4,9
Лека 9 9,8 3,1

Лека към 
умерена 12 13,0 3,5

Умерена към 
тежка 19 20,7 4,2
Тежка 18 19,6 4,1

Изключително 
тежка 3 3,3 1,9
Общо 92 100,0

Основната цел, която беше поставена, бе да се потърси на-
личието на връзка между вида оперативната намеса, възрастта, 
силата на изпитваната в следоперативният период болка  (спо-
ред VAS- скалата), степента на депресия (според „Инвентара“ 
на Бек за депресия) и местожителството (град или село).

Сравнителният анализ на пациентките от двата вида опера-
ции по количествените променливи възраст, сила на изпитва-
ната в следоперативният период болка (според VAS-скалата), 
степен на депресия (според „Инвентара“ на Бек за депресия) 
показа, че и двете сравнявани групи са статистически изравне-
ни по известния замъгляващ фактор възраст. Сигнификантно 
различие се установява и по двете скали – на болка и депресия.

Със статистически значимо по-високи средни стойности 

бяха пациентките с отворена по вид операция, (Табл. 5).  

Таблица 5: Сравнителен анализ на пациентките от два-
та вида операции по възраст, сила на изпитваната в следо-
перативният период болка (според VAS-скалата), степен на 
депресия (според „Инвентара“ на Бек за депресия)

Показател
Роботизирана 

операция
Отворена 
операция

n X SD n X SD
Възраст 42 49,05 12,70 50 50,66 13,53

VAS(интензитет 
на изпитваната 

от пациента 
болка)

42 2,62 1,13 50 7,06 1,99

„Инвентар“ на 
Бек за депресия 42 7,29 4,90 50 28,84 7,90

Търсенето на зависимост между вида на операцията и по-
казателите възраст (по възрастови групи), местожителство, 
сила на изпитваната в следоперативният период болка (според 
VAS-скалата в категориен вид) и степен на депресия (според 
„Инвентара“ на Бек за депресия в категориен вид) установи, че 
и двете изследвани групи са статистически изравнени по въз-
растови групи и местожителство.

При пациентките с роботизиран вид на операцията се на-
блюдават по-високи проценти на липсваща до средна болка и 
по-висок процент на липсваща до лека депресия, докато при 
оперираните чрез конвенционална операция сигнификантно 
по-високи относителни дялове имат пациентките със средна 
до силна и много силна до нетърпима болка, както и умерена 
към тежка и тежка депресия, (Табл. 6):

Таблица 6: Сравнителен анализ на пациентките от два-
та вида операции по възраст, местожителство, сила на из-
питваната в следоперативният период болка (според VAS-
скалата в категориен вид) и степен на депресия (според 
„Инвентара“ на Бек за депресия в категориен вид)

Показател
Роботизирана 

операция
Отворена 
операция

n % n %
Възрастови 

групи (години)
 18-29 4 9,5 3 6,0
 30-39 7 16,7 8 16,0
 40-49 8 19,0 13 26,0
 50-59 13 31,0 13 26,0
 60-69 8 19,0 8 16,0
 70-79 2 4,8 5 10,0

Местожителство
 Град 28 66,7 30 60,0
 Село 14 33,3 20 40,0
VAS(интензитет на изпитваната от пациента 

болка)
 Липсваща до средна 41 97,6 5 10,0
 Средна до силна 1 2,4 15 30,0
 Много силна до 

нетърпима 0 0,0 30 60,0

„Инвентар“ на Бек за 
депресия

 Няма 31 73,8 0 0,0
 Лека 9 21,4 0 0,0
 Лека към умерена 2 4,8 10 20,0
 Умерена към тежка 0 0,0 19 38,0
 Тежка 0 0,0 18 36,0

 Изключително тежка 0 0,0 3 6,0

От представените резултати в табл. 7 става ясно, че факто-
рът населено място не оказва статистически значимо влияние 
върху силата на изпитваната в следоперативния период болка 
(според VAS-скалата) и степен на депресия (според „Инвента-
ра“ на Бек за депресия).

Таблица 7: Сравнителен анализ на силата на изпитва-
ната в следоперативния период болка (според VAS-скалата) 
и степен на депресия (според „Инвентара“ на Бек за депре-
сия) според населеното място

Показател
Град Село

Рn X SD n X SD

VAS (интензитет 
на изпитваната от 
пациента болка)

58 4,83 2,86 34 5,38 2,61 0,301

„Инвентар“ на Бек 
за депресия 58 18,67 12,35 34 19,56 13,41 0,830

Обсъждане:
Все повече изследвания доказват, че болката и депресив-

ните разстройства имат еднакъв неврохимичен субстрат (мо-
ноаминоергичен, главно серотонинергичен и норадренергичен 
дефицит). [3]

И болката и формирането по-късно на депресия е важно 
да бъде разглеждано не само  като единен процес, но и като 
система за активиране на сензорни системи, които осигуряват 
широк спектър от функции, включително емоционални, когни-
тивни, поведенчески и автономни. [3], [4], [5]

В голямо епидемиологично проучване, проведено в Испа-
ния през 2010 г., Aguera L. и кол. оценяват болковите наруше-
ния и депресивна симптоматика при 3189 пациенти с недифе-
ренцирана хронична болка. [8], [11]

Пациентите със съпътстващи психични и соматични оп-
лаквания са една от най-трудните категории пациенти. Депре-
сията е много често срещано психично разстройство, с насто-
ящо разпространение 10–20%. [15] 

Смята се, че до 2020 г. тя ще стане най-често срещаната 
болест в света. [21]

Клинично необясними соматични симптоми и оплаквания 
са често срещани при пациенти с депресия като приблизително 
50% от пациентите с депресия се оплакват от болка. [27]

В същото време пациентите с депресия са 3 пъти по-склон-
ни да съобщават за постоянна болка от тези без симптоми на 
депресия. [30]

Възможни са и противоположни причинно-следствени 
връзки, при които депресията е основната причина за болка-
та. Това се наблюдава при соматизирана депресия, при която 
болката може да служи като клинична „маска“ на депресията. 
Според Смулевич А., постоянните идиопатични алгии са една 
от най-често срещаните „маски” на депресията в общата меди-
цинска практика. [9]

От друга страна, болката и депресията могат да имат не-
зависим произход. Във всеки от тези случаи съпътстващите 
болка и депресия винаги се изострят, образувайки типичен по-
рочен кръг от болка-депресия-болка-депресия. [9] 

Реакцията на болката може да се различава значително не 
само от отделните хора, но и от един и същ човек, в зависимост 
от условията, при които се появява. Това прави борбата с нея 
трудна, скъпа и отнемаща време задача, при която много често 
е необходимо да се обединят усилията на специалисти от раз-
лични дисциплини. [10]

Съществува редица фактори, които променят възприема-
нето на болката от пациентите. Често в симбиоза с различни 
психо-емоционални възприятия (депресия, гняв, безпокойство 
и др.), които могат да увеличат интензивността ѝ. [32]

Това се среща сравнително често при пациентите с онколо-
гични заболявания. 
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 Болничният претой, болезнените манипулации и операции 
са в състояние да засилят депресивността.

Ето защо, навлизането в хирургичната практика на мини-
мално-инвазивните хирургични методи (какъвто е роботизи-
раният метод със роботизираната система Da Vinci) дават въз-
можност за по-слаба болка, добро самочувствие, кратък болни-
чен престой и минимален риск от следоперативни усложнения.

В направеното от нас изследване доказахме, че депресив-
ните преживявания и тежка болкова симптоматика са значител-
но по-рядко срещащи се сред жените с диагноза Карцином на 
шийката на матката, които са оперирани чрез роботизирана хи-
рургия. Обратното, травматичната хирургична намеса, каквато 
е конвенционалната хирургия е свързана със сериозно наруша-
ване на целостта на телесната повърхност, удължаване на бол-
ничният престой и предизвикват силна болкова симптоматика.

Заключение: 
Различните болести причиняват не само физически, но и 

душевни промени, които са в състояние да доведат до тежки 
кризи в личността. Това се явява сериозна предпоставка за за-
дълбочаване на здравословният проблем на болния човек. За-
дълбоченото познаване на различните кризи в хода на болестта 
са от изключително важно значение за успешното провеждане 
на лечението, което в своята цялост трябва да включва не само 
терапевтиране на тялото, но и на „душата“  на отделният па-
циент.

 Прилагането на високотехнологичната медицина, каквато 
е роботизираната хирургия, създава възможност за по-добро 
качество на живот на пациентите с онкологични заболявания, 
свързани с по-слаба болка и възможност за намаляване на про-
цента на развитие на тежка клинична депресия при тази чувст-
вителна група пациенти.
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Резюме:
Ангиоедемът (АЕ) е състояние на пароксизмално увеличаваща се 

пропускливост на субдермалните и субмукозни артериоли и постка-
пилярни венули, което води до излив на течности и плазма в извънсъ-
довото пространство и образуване на оток под въздействието на вазо-
активни медиатори. През последните няколко години, Европейската 
академия по алергология и клинична имунология обединява усилията  
си заедно със Световната Алергологична Организация (WAO) и пуб-
ликуват общи препоръки за диагностика и лечение на заболяването. 
Според публикуванато през 2018 година в  World Allergy Organization 
Journal обновено  становище на WAO  и EAACI, Ангиоедемът се де-
финира като съдова реакция на дълбоки кожни/подкожни тъкани 
или лигавични/субмукозни тъкани с локализирана повишена пропуск-
ливост на кръвоносните съдове, която води до оток на тъканите. 

Ангионевротичния оток е често срещано състояние в спешните 
звена. Близо 25 % от населението на САЩ поне веднъж в годината 
посещава лекар в това число и в спешен порядък поради симтпоми на 
уртикария и/или ангиоедем. 

Ангиоедемът е медииран от няколко механизма, включително хи-
стамин и брадикинин . Диагностиката на конкретния тип ангиоедем 
е от съществено значение за  прилагане на подходящо лечение, особе-
но в условия на спешност, когато не винаги има възможност и условия 
отграничаване на  различните видове ангиоедем или разпознаване на  
по-рядко срещани клинични изяви.

Интересът към него значително се увеличи през последните годи-
ни главно поради две причини – нарастващата честота на заболяване-
то и откриването на нови патофизиологични механизми, обуславящи 
все по-широкия спектър от клинични форми на протичане. Изучава-
нето на наследствения ангиоедем (НАЕ) като рядко срещана болест, 
първичен имунен дефицит в системата на комплемента и класически 
пример за псевдоалергична реакция, също допринася за повишения 
интерес към проблема, още повече, че ларингеалните отоци са обви-
нявани за високия риск от фатален изход при 40 до 50% от пациен-
тите. 

Епидемиологичните данни сочат,  че честотата на заболяване-
то бележи възходяща тенденция на разпространение. В проучване 
от регионален характер у нас се установи, че през периода 2013-
2017г. от общо 313 хоспитализирани пациенти по клинична пътека 
за диагностика и лечение на токсоалергични реакции при пациенти 
над 18 годишна възраст, 18.2 %от тях са с диагноза ангионевроти-
чен оток. Като се има предвид и обстоятелството, че броят на случаи-
те с ангиоедем в спешните центрове ежегодно нараства, става ясно, че 
са необходими ясни и точни критерии за правилно диагностициране и 
ефективно повлияване на заболяването в спешен порядък.

Ключови думи: ангионевротичен оток, спешна медицина, класи-
фикация, клинична картина,  локализация, отключващи фактори.

Abstract:
Angioedema (AE) is a condition of paroxysmal increased permeability 

of subdermal and submucosal arterioles and postcapillary venules, lead-
ing to effusion of fluid and plasma into the extravascular space and the 
formation of edema under the influence of vasoactive mediators. Over the 
past few years, the European Academy of Allergology and Clinical Im-
munology has joined forces with the World Allergy Organization (WAO) 
to publish general recommendations for the diagnosis and treatment of the 
disease. According to an updated WAO and EAACI opinion published in 
the 2018 World Allergy Organization Journal, аangioedema is defined as a 
vascular reaction of deep skin / subcutaneous tissue or mucosal / submu-
cosal tissue with localized increased permeability of blood vessels, leading 
to tissue edema.

Angioneurotic edema is a common condition in the emergency depart-
ment. Nearly 25 percent of the U.S. population sees a doctor at least once 
a year, including as a matter of urgency because of symptoms of urticaria 
and / or angioedema.

Angioedema is mediated by several mechanisms, including histamine 
and bradykinin. The diagnosis of the specific type of angioedema is essen-
tial for the application of appropriate treatment, especially in emergencies, 
when it is not always possible and conditions to distinguish between differ-
ent types of angioedema or to recognize less common clinical manifesta-
tions.

Interest in it has increased significantly in recent years mainly for two 
reasons - the increasing incidence of the disease and the discovery of new 
pathophysiological mechanisms, leading to a wider range of clinical forms 
of the course. 

Epidemiological data indicate that the incidence of the disease is on 
the rise. Given the fact that the number of cases of angioedema in emer-
gency centers is growing every year, it is clear that distinct and precise 
criteria are needed to properly diagnose and effectively treat the disease 
urgently.

Key words: angioneurotic edema, emergency medicine, classifica-
tion, clinical picture, localization, triggers.
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Използвани съкращения:
АЕ – ангиоедем, ангионевротичен оток
АААI – Американска асоциация по алергология и имуно-

логия
ААЕ – придобит ангиоедем
АСЕИ – инхибитори на ангиоконвертиращия ензим
ACEi-индуциран от приема на инхибитори на ангиоконвер-

тиращия ензим ангиоедем 
ASCIA - Австралийското дружество по клинична имуно-

логия и алергология (Australian Society of Clinical Immunology 
and Allergy)

БДА – Българско дружество по алергология
BSACI – Британска общност/дружество по алергология и 

клинична имунология
C1 INH – С1-инхибитор
C1-INH-AAE–НАЕ от придобит дефицит на C1 INH
C1-INH-HAE – наследствен ангиодем от дефицит на 

C1 INH
EAACI- Европейска академия по алергология и клинична 

имунология▪
НАЕ – наследствен ангиоедем
HAWK - Международна работна група за Наследствен ан-

гиоедем 
НСПВС – Нестероидни противовъзпалителни средства
ОСМ/ОСП – отделения по спешна медицина/отделения за 

спешна помощ
Оn-demand treatment –лечение при „поискване“/при нужда
СМП-спешна медицинска помощ
WAO – World Allergy Organization, Световна алергологична 

организация

Цел 
Целта на настоящия обзор е да се систематизират публику-

ваните през изминалото десетилетие в специализираната меди-
цинска литература данни относно разпространението, клинич-
ната картина, критериите за отдиференциране на различните 
клинични фенотипове, и въз основа на анализирана информа-
ция, да се откроят основните критерии за диагностициране на 
ангиоедема в условията на спешната медицина.

Задачи 
▪ да се направи преглед на съвременните дефиниции на за-

боляването и най-често използваните в клиничната практика 
класификации

▪ да се проучат епидемиологията, клиничната картина и 
клинични фенотипове на ангиоедема

▪ да се разгледат в особеностите в клиничните прояви в ус-
ловията на спешност

Материал и методи
В изпълнение на поставените цел и задачи беше проучен 

огромен масив от информация по темата включващ :
▪ данни,  определения, класификации и особености на 

клиничното протичане,  публикувани в официални докумен-
ти и издания на национални и международни научни общно-
сти и организации по алергология и клинична имунология 
(EAACI,WAOАААI,ASCIA,BSACI,БДА)

▪ позиции и насоки по темата, изготвени от работни групи 
от учени и експерти(HAWK)

▪публикувани в реферирани международни бази данни ста-
тии (Scopus и Webb of Science)

▪ публикувани в национални нереферирани и реферирани 
в международни бази данни статии по проблема, и защитени 
дисертации за придобиване на научна степен „доктор“ и „док-
тор на науките“ по научната специалност „имунопатология и 
алергология“ и др.

▪ представени в редица интернет платформи и сайтове пуб-
ликации и презентации по темата(ResearchGate, Medscape и 
др.)

Въведение
Ангионевротичнияt оток е често срещано състояние в 

спешните звена. Всяка година, повече от 1 млн американци 
посещават лекар със симптоми на уртикария или ангиоедем, 

като голям % от тях попадат в спешните отделения. (1)

Ангиоедемът е медииран от няколко механизма, включи-
телно хистамин и брадикинин . Диагностика на конкретния 
тип ангиоедем е от съществено значение за  приложението на 
подходящо лечение.(2) Голяма част от работещите в спешните 
звена все още срещат значителни затруднения при отдиферин-
цирането на  различните видове ангиоедем или или ефективно-
то повлияване на случаите с редки клинични изяви. (3)

Честотата, медико-социалната значимост и икономическа 
тежест на ангионевротичния оток непрекъснато нарастват. 
Това се дължи на обстоятелството, че в клиничната практика 
случаите с придобита форма на заболяването, особено след 
приложение на АСЕИ и НСПВС, бележат тенденция към уве-
личаване. АСЕi- индуциараният АЕ съставлява около 30 % от 
всички спешни посещения по повод ангионевротичен оток в 
САЩ. (4) 

Друг безспорен факт, който предизвиква интереса на кли-
ницистите от различни медицински специалности, е многоли-
ката клинична изява на заболяването и трудното му първично 
диагностициране. Не бива да се пренебрегва и обстоятелство-
то, че наследственият ангиоедем е сред имуноалергичните 
болести свързани с висок риск от фатален изход. Преди нали-
чието на специфични средства за лечение на пациенти с HAE 
смъртността, свързана с оток на ларинкса  е била 30%. (5)

С оглед на необходимостта от терапевтично въздействие 
в спешен порядък, при овладяването на ангиоедема е важно 
раграничаването на хистамин-медиирани от брадикинин меди-
ираните форми на заболяването. Клинично е важно да се иден-
тифицира медиаторът, тъй като това е определящо за терапията 
в  спешни ситуации. Cicardi и сътр.  през 2016 представят лес-
ни  и достъпни за действащия клницист  критерий за отграни-
чаване на брадикин мадиирания АЕ от хистамин медиирания 
ангионевротичен оток. (таблица 1) (6)

Хистамин-медииран АЕ Брадикинин-медииран АЕ
Ясни  тригери като 
ужилване от инсекти, храни, 
лекарства

Не се придружава от 
уртикария

Отокът се развива бързо 
и често придружен от 
уртикария и сърбеж

Анамнеза за  повтарящи 
се отоци или необясними, 
рецидивиращи болка в корема

Локализация - всяка област 
на тялото, въпреки че 
областта на лицето, 
гърлото, и ларинкса са по-
често срещани

Фамилна анамнеза за 
ангиоедем или текущо 
лечение с  АСЕ инхибитор

Възможна е прогресия  към 
анафилаксия

Възможна е прогресия към 
анафилаксия

 
Таблица 1. Хистамин-медииран и 
Брадикинин-медииран ангиоедем

Cicardi et al. (2016). Journal of Investigational Allergology and 
Clinical Immunology

Нови данни от 2019 година, изнесени от  ASCIA, дефи-
нират три основни модела на ангиоедем според клиничните 
прояви:

- Ангиоедем и уртикария: силно сърбящи уртики и  ан-
гиоедемът е сърбящ, горещ или болезнен;

- Само ангиоедем, който се манифестира със  сърбя-
щи, горещи и червени отоци, често с големи размери и причи-
няващи неудобство за пациентите;

- Ангиоедем,  който се изразява предимно в  набъбване 
на кожата, без сърбеж или парене и често не реагира на  те-
рапията с антихистамини. (7)

Наскоро бяха въведени нови класове лекарствени проду-
кти, включително анти-брадикинин, плазмен каликреин инхи-
битор и C1 INH. Тези нови терапии, както и концепцията за до-
машна грижа, осигуряват свобода и нормализиране на начина 
на живот и подобряване качеството на живот на пациентите с 
ангиоедем.

Поради тези съображения считаме, че представеният от 

нас доклад би допринесъл за обогатяване познанията на спе-
циалистите и общопрактикуващите лекари по въпросите на 
етиологията, патогенезата, клиничната изява и диагностично-
терапевтичния алгоритъм при това заболяване.

Определение
Ангиоедемът се дължи на изтичане на плазма от постка-

пиларни венули, медиирано от нерегулираното генериране на 
брадикинин. По-съвременното разбиране определя ангиоеде-
ма като внезапно и силно изразено „подуване“ на дълбоката 
дерма и подкожната тъкан или лигавиците, с болезнено усе-
щане, слабо изразен сърбеж и по-бавна еволюция, отколкото 
при уртикариятта -  до 72 часа. Това е позицията на  WAO от  
2012 година, ратифицирана от  имащи право на глас членове 
- асоциации и организации по алергология и имунология  от 
54 страни, включително и България (от общо 84 членуващи 
организации). (8)

През 2019 година  определението за ангиоедема,  е до-
пълнено и  според Световната Алергологична Организация 
(WAO),  ангионевротичният оток е преходно подуване на ко-
жата или субмукозната повърхност поради повишена съдова 
пропускливост на малките кръвоносни съдове. Подлежащата 
кожа може да е нормална или леко еритематозна. (9) 

Епидемиология
В САЩ се счита,  че ангиоедемът е втората най-често 

срещана „алергична“ болест, която налага хоспитализация, 
надвишавана само от астма за възрастта над 13 г. (10)

В публикувано през 2019г. проучване в Румъния, е направе-
но подробно разпределение на различните типове ангиоедем. 
Според  авторите на изследването, около 20% от общата 
популация страда от ангионевротичен оток и хронична ур-
тикария. (11)

WAO също потвърждава тези данни като заявява, че за ур-
тикария и/или ангиоедем се съобщава при до 20% от общата 
популация. (8)  

Освен това 40-50% от пациентите с хронична уртикария 
имат ангиоедем. Ангиоедемът може да засегне всички възрас-
тови групи  онези с генетична обусловеност като  пиковата е  
през третото десетилетие от живота. (12)

Повечето от проучванията по отношение на еспидемио-
логията на АЕ, особено за страните в Европа са фокусирани 
предимно в НАЕ. По отношение на придобития АЕ, едно от 
най-мащабните изследвания на разпространението е прове-
дено в Дания от Madsen и сътр., което показва, че 7,4% от об-
щата популация съобщава за епизоди от бързопредходни отоци 
по устните, езика или кожата. (13)

Детайлна статистика, относно представянето на анги-
оедема в спешната медицина е публикувана за САЩ, според 
която, всяка година поради ангиоедем или алергични реакции 
повече от един милион американци посещават спешните от-
деления.

От тях почти при  110 000  е потвърдена диагнозата  ан-
гиоедем ( както наследствен, така и придобит) като при  979 
400 от случаите са диагностицирани с  алергични реакции. 
Приблизително 42,5% от посещенията, кодирани като алергич-
ни реакции, също включват и уртикария. (14) Наследствените 
форми на АЕ са причина за посещения на спешните отделения 
при между 2280 и 5000 пациенти годишно. (15,16)

Подобни данни от Италия предполагат, че 0,37% от 
всички посещения на спешните звена в здравните заведения  
са свързани с ангиоедем (17) и наскоро Канадско проучване по-
твърди, че 1: 1000  от визитите в спешните отделения са 
свързани с ангионевротичен оток. (18), а публикация от   Вели-
кобритания разкри, че  30% от пациентите с наследствен или 
придобит ангиоедем са посетили  медицинско заведение по 
спешност. (19)

Класификации
Една от най-използваните в практиката класификации на 

ангиоедема без уртикария е разработената от Cicardi и Между-
народната работна група за Наследствен ангиоедем (HAWK). 
В нея са обособени две основни групи ангиоедем: наследствен 
(НАЕ) ипридобит (ААЕ). Осъвременяването в частта отнасяща 
се към HAE с нормален С1-INH (nlC1-INH-HAE), се налага по-
ради бурното откритие на нови патогенни мутации през 2017-

2018 година.
Като принос на бългаската алергологична школа в класи-

фицирането на ангиоедемите, следва да причислим предло-
жената от А. Валериева оригинална патофизиологична кла-
сификация, която се основава на хипотезата за припокриване 
между медиаторите при не добре характеризираните форми на 
идиопатичен ангиоедем. В тази класификация се обособяват 
три основни типа ангиоедем – хистаминергичен, брадикинин-
медииран и идиопатичен ангиоедем /не-хистаминергичен, не-
брадикининов/. (20)

Клинична картина
Най-добре е проучена и описана клиничната картина на 

НАЕ. С1-INHHAE се характеризира с повтарящи се пристъ-
пи на несърбящ подкожен и/или субмукозен ангиоедем, който 
може да засегне всяка част от тялото. Публикациите за кли-
нични прояви, съчетаващи педиатрични и възрастни пациенти, 
показват, че засягането на кожата е най-честото място на отока 
(91% от пациентите), следвани по честота от коремни атаки 
(73%) и оток на горните дихателни пътища (48%). (21)

Почти всички епизоди включват оток на кожата и коремни 
атаки (96,5%). Ларингеалните отоци са по-редки (0,9%), но по-
тенциално животозастрашаващи. (22)

Една трета от пациентите могат да развият еритематозен, 
несърбящ обрив, еритема маргинатум, който може да предше-
ства или съпътства ангиоедема, въпреки, че може да се изяви 
и самостоятелно. (23)

При една четвърт от пациентите тежката коремна болка 
може да бъде първият симптом. Абдоминалните атаки могат да 
имитрат състояние на остър хирургичен корем, поради което 
могат да доведат до ненужна коремна операция. (24)

Едем, включващ субмукозата на горните дихателни пъти-
ща, може да причини острата им обструкция, която без лечение 
може да доведе до асфиксия и смърт. Ранното начало на симп-
томите е предиктор за по-тежък ход на заболяването. 

Клинично HAE и AAE са сходни и  се характеризират с  с 
повтарящи се епизоди на едем, без уртикария или сърбеж, като 
най-често  се засягат кожата или лигавичните тъкани на сто-
машно-чревния и горните дихателни пътища. (25)

Както беше споменато по-горе в публикацията, разгранича-
ването на хистамин-медиираният от брадикинин-медиираният 
АЕ има ключово значение с спешната медицинска практика. 

    
Bernstein и сътр. , през 2017, предлагат в своя пракатиче-

ски гайд за диференциална диагноза и лечение на АЕ в спешни 
отделения изключително полезен и лесно приложим подход за 
отграничаване на двата основи патогенетичти типа ангиоедем, 
на база на клиничните изяви – схематично представен на фиг.1 
(26)
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Клинична картина на наследствен ангиоедем с дефицит на 
С1-инхибитор

•	 Рецидивиращи епизоди от подкожни и/или лигавич-
ни, самоограничаващи се отоци,плътни, несърбящи, засягащи 
най-често :

- подкожна тъкан
- гастроинтестинална лигавица
- орофаринголарингеална лигавица
•	 Продължителността на всяка атака от ангиоедем ва-

рира между 1 и 5 дни
●   Честотата на рецидивите варира между пациентите и 

също в рамките на един и същ пациент от асимптоматични до 
3 атаки седмично

•	 Смъртността при наследствен ангиоедем е> 25% при 
недиагностицирани пациенти

Характеристика на симптомите, особености в протичането
При C1-INH-HAE атаките могат да настъпят във всяка въз-

раст след раждането. Съобщената възраст за настъпване на 
атаки варира от 4,4 до 18 години със средна възраст на първата 
атака на десетгодишна възраст. (27) В ранна детска възраст може 
да бъдат неразпознати симптомите на С1-INH-HAE. Ранното 
начало на симптомите може да предскаже по-тежък последващ 
ход на заболяването. Обичайните атаки обикновено стават по-
тежки при пубертета, особено при жените, а отокът може да 
се появи за първи път с въвеждането на естроген-съдържащи 
лекарства. (28,29,30,31)

Честотата и тежестта на симптомите показват значителна 
вариация между отделните индивиди. Симптомите често се 
влошават по време на пубертета, особено при жените. Ролята 
на пубертета при момчетата е по-малко очевидна. Коликите 
може да са неразпознат симптом на С1-INH-HAE в ранна дет-
ска възраст. Ранното начало на симптомите може да предскаже 
по-тежък последен ход на заболяването. (32)

Отключващи фактори
Многобройни фактори могат да предизвикат едематозни 

епизоди при C1-INH-HAE на всяка възраст. (33) При децата пове-
чето атаки се случват без ясна причина. Най-често срещаните 
атаки обаче включват механична травма, психически стрес и ин-
фекции на дихателните пътища. (34)   При подрастващите моми-
чета, менструацията и овулацията са допълнителни задейства-
ния. (35)  Някои лекарства (като естроген-съдържащи перорални 
контрацептиви, инхибитори на ангиотензин-конвертиращия 
ензим, ACEI за други цитирания) могат да предизвикат атаки . 

Локализации на ангиоедема 

• субкутанен/подкожен оток
    Подкожният едем на крайниците често е най-ранното 

и най-често срещано място на заболяването при педиатрични 
пациенти. (36,37) 

• стомашно-чревен тракт
    В популацията с педиатрични пациенти  оток на червата и 

свързаните с това симптоми на колики, коремна болка, гадене, 
повръщане и водниста диария сачесто срещани (80-90%).(36,37) 
Трябва да се има предвид широката диференциална диагноза, 
включително остър апендицит, мезентериален лимфаденит, 
инвагинация, частична малтортация с чревна торзия, Мекелов 
дивертикул, поликистозни яйчници, овариална или тестикул-
на торзия,  и др. Пациентите с ангиоедем често се приемат в 
спешни хирургични отделениия и понякога се подлагат на не-
нужни оперативни интервенции. Абдоминален ултразвук или 
CT сканиране може да се извърши, за да се изключи остро хи-
рургично коремно заболяване. (38)  Клиничните и ултразвукови 
данни, както и липсата на ефект от конвенционалната терапия, 
подпомагат отдиференцирането на брадикинин медиираните 
от не-брадикинин медиираните форма на ангиоедем протича-
щи с абдоминална симптоматика.

• оток на горните дихателни пътища 
    Първоначално се появява на възраст между 11 и 45 годи-

ни, със средна възраст 26 години. Въпреки че ОАЕ обикновено 
не е първият симптом, представящ С1-INH-HAE, това може да 
е първото събитие, което може да се представи и това първо 

събитие може да бъде фатално. (39) Смърт от асфикция може да 
настъпи при всяка възраст със средна възраст при задушаване 
от 40,6 години (диапазон: 9-78 години)

Поради тази причина, защитата на дихателните пътища е 
основната задача на спешното отделение, дори когато не е на-
лична специфична терапия за C1-INH-HAE или тя не се при-
лага незабавно.

• други, по-рядко срещани и не толкава чести локали-
зации иа ангиоедема

    Отокът може да се появи на всяко място, включително 
пикочния мехур, уретрата, гениталиите, бъбреците, мускулите, 
ставите, перикардните и плевралните пространства и може да 
се свърже с неврологични симптоми, свързани с главоболие, 
преходни зрителни нарушения и мигрена. (32)

Около 42% до 58% от пациентите с C1-INH-HAE изпит-
ват продромални симптоми, включващи еритема маргинатум 
(map-like rash).(16) Кожни лезии с подобен външен вид могат да 
се развият при вирусни и бактериални инфекции и автоимунни 
заболявания, включително ревматоидни заболявания и синд-
роми на периодична треска. Обривът може да бъде погрешно 
диагностициран като уртикария, поради което при пациентите 
с C1-INH-HAE с еритема се наблюдава закъснение при поста-
вяне на диагноза. (40,41)

Брадикинин – медииран ангиоедем
Брадикинин-медиираният ангиоедем също може да се раз-

вие по-късно в живота и е известен като придобит ангиоедем. 
Това състояние е много рядко, с приблизително разпростране-
ние от 1: 100 000 до 1: 500 000 сред общата популация. Симп-
томите на придобит ангиоедем са същите като тези при HAE; 
отличителната характеристика на придобития ангиоедем е, че 
почти всички случаи се диагностицират по време на или след 
четвъртото десетилетие от живота и често се свързват с основ-
но лимфопролиферативно разстройство и / или антитела, насо-
чени срещу C1-INH. (42) 

Един от най-често прилаганите класове медикаменти – 
АСЕ инхибиторите са другата най-разпространена причина за 
брадикинин-медииран АЕ.(43)  Симптомите на ACEi-индуциран 
ангиоедем обикновено са локализирани по лицето или  горните 
отдели на дихателните пътища и гастроинтестиналния тракт, 
като тяхната основна характеристика е  еритем, без наличието 
на сърбеж, с продължителност 24–72 часа, последван от спон-
танна ремисия (44)  и в значително по-редки случаи се наблюда-
ва засягане на корема. (45) 

Ангиоедем, свързан с други медикаменти
По-рядко, повишен риск от нехистаминергичен ангиоедем 

се  свързва  с други класове лекарства, включително нестеро-
идни противовъзпалителни лекарства (НСПВС), антибиотици 
и блокери на ангиотензиновите рецептори (ARB).(46) Пациен-
тите с основните заболявания като астма и хронична уртика-
рия са изложени на много по-висок риск, като при тях риска 
от изява на отоци се повишава до 35%  при терапия с  НСПВС. 
Съществуват множество механизми за възникването на ангио-
едем, предизвикан от  НСПВС, включително COX-1 инхиби-
тори, водещи до производството на възпалителни медиатори, 
цистеинил левкотриени и IgE-медиирана свръхчувствителност. 
(47)

Изводи
▪ ангионевротичният оток бележи възходяща тенденция на 

разпространение в световен, европейски и национален мащаб
▪ той е сред най-често срещаните в практиката алергични 

състояния изискващи спешна намеса
▪ ключът към адекватното и своевременно повлияване на 

епизодите от ангиоедем е в точното идентифициране на от-
ключващите фактори и доброто познаване на интимните пато-
физиологични механизми на заболяването

Заключение
Ангиоедемът е често срещано състояние с спешната кли-

нична практика.  В голям процент от случаите, ангионевротич-
ниято оток е животозастрашаващо състояние, поради високия 
риск от засягането на дихателните пътища.  Много често, АЕ 

може да се прояви със симптоми, имитиращи друго заболяване 
и това да доведе до грешна диагноза и подлагане на пациен-
тите на ненужни процедури и интервенции. Многообразието 
от симптоми, тяхната локализация, отключващи фактори, на-
личието на съпътстващи заболявания или генетична обремене-
ност поставя още по-високи предизвикателства пред медицин-
ските специалисти по отношение на точната диагноза, от която 
зависи изхода от заболяването и осигуряването на по-добро 
качество на живот на пациентите.
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CytoSorb® - ИНОВАТИВЕН ХЕМОАДСОРБЕР В ПРАКТИКАТА 
НА ИНТЕНЗИВНОТО ЛЕЧЕНИЕ

Л.Бакаливанов
Клиника по сърдечно-съдова анестезия и интензивно лечение

МБАЛ „Национална Кардиологична Болница“ ЕАД София

CytoSorb® - INNOVATIVE HAEMOADSORBER IN INTENSIVE CARE PRACTICE 
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Резюме:
Екстракорпоралната циркулация /ЕКЦ/ е асоциирана с 

различна по степен  активация на възпалителния отговор, ме-
дииран от различни цитокини. Дисрегулираният цитокинов 
възпалителен отговор и най-тежката му форма -  „цитокинова 
буря“ води до значителна дестабилизация в хемодинамиката, 
дихателната, бъбречната, чернодробната и нервната система 
и в крайна сметка не рядко до мултиорганна недостатъчност. 
Системната хиперинфламация е свързана със следоперативни 
компликации, повишена морбидност и морталитет. Развитието 
на технологиите  за екстракорпорално отстраняване на цито-
кини посредством високотехнологични хемофилтри, предста-
влява опит за преодоляване на тези състояния, като повлиява 
благоприятно  периоперативната и дългосрочната прогноза на 
пациентите. 

Съществуват различни техники за екстракорпорална де-
пурация на кръвта. Те включват без да се ограничават до: 
хемофилтрация, продължителна високообемна хемофилтра-
ция, хемоперфузия, плазмафереза и др. Хемоадсорбционната 
терапията е иновативна екстракорпорална терапия, предста-
вляваща  преминаването на кръв или плазма през патрон, при 
което молекулите се отстраняват в резултат на свързването с 
биосъвместим сорбент. CytoSorb® е нова, еднократна, поли-
мерна „шпула-патрон“ на основата на мъниста, съдържаща 
покрити с поливинилпиролидон полистирол дивинилбензолни 
зърна, способна да отстранява разтворените средномолекулни 
частици, създадена за хемоадсорбдионна терапия на цитоки-
ни, инфламаторни фактори и някой системни антикоагуланти 
и антиагреганти.

Ключови думи: Цитокини, екстракорпорална циркулация, 
цитокинова буря, хемоадсорбция.

Summary:
Extracorporeal circulation (ECC) is associated with varying 

degrees of activation of the inflammatory response mediated by 
different cytokines. The dysregulated cytokine inflammatory 
response and its most severe form - “cytokine storm” leads to 
significant destabilization in hemodynamics, respiratory, renal, 
hepatic and nervous systems and ultimately not infrequently to 
multiorgan failure. Systemic hyperinflammation is associated with 
postoperative complications, increased morbidity and mortality. 
The development of technologies for  extracorporeal removal 
of cytokines by means of high-tech hemofilters is an attempt 
to overcome these conditions, having a favorable effect on the 
perioperative and long-term prognosis of patients.

There are various techniques for extracorporeal blood 
depuration. These include, but are not limited to: hemofiltration, 
continuous high volume hemofiltration, hemoperfusion, 
plasmapheresis and others. Chemoadsorption therapy is an 
innovative extracorporeal therapy involving the passage of blood 
or plasma through a cartridge, in which the molecules are removed 
as a result of binding to a biocompatible sorbent. CytoSorb® 
is a new, disposable, bead-based polymer cartridge containing 
polyvinylpyrrolidone-coated polystyrene divinylbenzene beads, 
capable of removing dissolved medium molecular weight particles 
designed for chemoadsorption therapy of cytokines, anticoagulants 
and inflammatory agents.

Key words: Cytokines, extracorporeal circulation, cytokine 
storm, hemoadsorption.

Въведение:
Cytosorb® е одобрен в Европа от 2011 г. и може да се из-

ползва  самостоятелно или в комбинация с бъбречнозамести-
телна терапия /БЗТ/, машини за екстракорпорална циркулация 
/ЕКЦ/ или екстракорпорална мембранна оксигенация /ЕКМО/.

Адсорберът CytoSorbR е медицинско изделие, специално 
одобрено за отстраняване на цитокини, билирубин и миогло-
бин. Той е съвместно приложим с апаратура за хемодиализа, 
хемофилтрация, екстракорпорална мембранна оксигенация /
EКMO/ и сърдечно-белодробни системи за провеждане на 
операции на „отворено сърце“- екстракорпорална циркулация 
/ЕКЦ/12.CytoSorb® се състои от няколко важни елемента: усъ-
вършенствана биосъвместима и хемосъвместима технология 
на порест полимерен сорбент с изключително висок капаци-
тет на свързване, документирана способност за намаляване на 
широк спектър от цитокини и други възпалителни медиатори, 
билирубин и миоглобин, с добри данни за безопасност при 
употреба16,17. Що се отнася до отстраняването на цитокини, 
целта е да се намалят до нива, които вече не са токсични, като 
същевременно се запазва отговора на имунната система. Уни-
калният дизайн на касетата CytoSorb® и нейните адсорберни 

перли формират основата за нейната функционалност и висока 
биосъвместимост. Съдържанието им се състои от порест висо-
котехнологичен полимер. Малките зърна могат да се свържат 
с широк спектър от възпалителни медиатори като цитокини, 
хемокини и анафилотоксини, поради тяхната структура, при 
условие, че има съответен градиент между преминаващата 
пълноценна кръв и полимера.

Въпреки значителния напредък в перфузионните техноло-
гии и използването на биосъвместими материали приложени в 
ЕКЦ, пациенти, подложени на сложни процедури в сърдечната 
хирургия (напр. повторни операции, многократни интервен-
ции, аортна хирургия, протезиране на сърдечна клапа, поради 
остър ендокардит или хипотермичен циркулаторен арест), все 
още имат висок риск от усложнения, вариращи от преходна 
органна дисфункция до тежка полиорганна недостатъчност 
и смърт5. Фактори като оперативната травма, непулсативния 
кръвоток в хода на ЕКЦ, исхемично-реперфузионните увреди 
и кръвен контакт с въздуха и изкуствената материя на систе-
мата за ЕКЦ,  могат да доведат до активиране на комплемент-
ната система и стимулиране производството на възпалителни 
цитокини. Концентрацията на тези медиатори на възпалението 

директно корелира със сложността, продължителността и ин-
вазивността на процедурата и може да доведе до следопера-
тивен системен хиперинфламаторен отговор и асоциираните с 
него усложнения  като остра бъбречна недостатъчност /ОБН/, 
дихателна и циркулаторна недостатъчност, както и различна 
по степен и тежест неврологична дисфункция4,5. Развитието 
на хемолиза в хода на продължително перфузионно време на 
ЕКЦ /над 180-240 мин./ водещо до натрупването на свободен 
хемоглобин е самостоятелен рисков фактор за следоперативна 
бъбречна недостатъчност5. Свободният хемоглобин е мощен 
инактиватор на азотния оксид (NO) и може да доведе до на-
мален бъбречен кръвоток, белодробна хипертония и повишено 
системно съдово съпротивление, което от своя страна води до 
хемодинамична дестабилизация и влошена помпена функция 
на сърцето. В допълнение, желязото от свободния хемоглобин 
също е мощен генератор на кислородни радикали, които могат 
да увредят клетъчните мембрани и да причинят допълнително 
увреждане на бъбречните каналчета. Острата бъбречна увреда 
/ОБУ/ се среща при до 30% от пациентите подложени на сър-
дечна хирургия  и е свързана със смъртност, варираща от 7% 
до 38%5. Между 1 и 5%  от тези пациенти стигат до необходи-
мост от екстракорпорални методи за депурация и филтрация 
със смъртност от 50% до 90%4,5. В допълнение към увеличения 
риск от смъртност, постоперативната ОБУ увеличава преките 
разходи за болнична помощ. Следователно, намаляването на 
възпалителните медиатори като цитокини и свободен хемо-
глобин от CytoSorb® представлява подход за намаляване на 
следоперативните усложнения и разходи. Наличните данни 
от in vivo и in vitro изследванията демонстрират способността 
на CytoSorb® да премахва широк спектър от цитокини, C3a и 
C5a, както и свободен хемоглобин18. Към момента CytoSorb® се 
използва в хода на ЕКЦ при сърдечни операции, както и  за ле-
чение на следоперативна системна хиперинфламация, възник-
нала в резултат на кардиохирургични интервенции17. Клинич-
ното поведение при последното състояние характеризиращо 
се със системен дисконтролиран отговор най-често към ЕКЦ 
и тежкия оперативен стрес, включва приложение на продъл-
жителна бъбречнозаместителна терапия, към която се добавя 
и  CytoSorb®4. Това гъвкаво и ширикообхватно приложение на 
CytoSorb® позволява лечението на голямо разнообразие от но-
зологични единици в периоперативния период, които са или с 
висок риск (интраоперативна употреба), или които вече са раз-
вили следоперативни хиперинфламаторни усложнения (следо-
перативна употреба)14. Следните терапевтични цели са в полза 
на периоперативното приложение на CytoSorb® в сърдечната 
хирургия: 
	 Ефективно намалява излишните цитокини и активи-

ране системата на комплемента.
	 Намалява свободния хемоглобин.
	 Избягване или намаляване на синдрома на капиляр-

но изтичане /намалява коефициента на отражение кръвоносни 
съдове-тъкани/.
	 Подобряване на хемодинамиката (макро- и микро-

циркулация) с намалена нужда от вазопресори и/или катехола-
мини, както и необходимостта от следоперативна екстракорпо-
рална мембранна оксигенация (EКMO).
	  Избягване или намаляване плазменото ниво на цито-

кини и причиненото от медиаторите възпаление14.
	 Други потенциални ползи включват подобрена ми-

окардна и чернодробна функция, редукция на когнитивната 
дисфункция описана след ЕКЦ при по-възрастни пациенти.

    Изразеното пери- и следоперативно кървене в кардио-
хирургията е сериозен проблем, който занимава големи интер-
дисциплинарни екипи от хирурзи, анестезиолози, кардиоло-
зи, хемостазеолози и трансфузионни хематолози. Масивната 
хеморагия в периоперативния период е самостоятелен рисков 
фактор за развитие на множество постоперативни усложнения 
водещи до продължителен престой в интензивните структури, 

сериозни компликации, инвалидизация и смърт на пациенти-
те5,7,15,21. 

    В последната декада в кардиологичната практика навля-
зоха множество мощни антиагреганти със силно въздействие  
върху тромбоцитната агрегация и нови орални антикоагулан-
ти с възможности за амбулаторен прием, но и с висок риск от 
неконтролирано кървене при необходимост от спешна интер-
венционална или оперативна процедура. Широко разпростра-
нение вече има оралният антикоагулант Ривароксабан – ди-
ректен инхибитор но фактор Xа,  често изписван за превенция 
на тромбоемболични инциденти, например при пациенти със 
съпътстващо предсърдно мъждене /ПМ/13,19. Съвременният и 
придобил също широко приложение антиагрегант Тикагрелор  
с мощен инхибиращ тромбоцитната адхезия и агрегация ефект 
е препоръчан за лечение на пациенти с коронарна сърдечна 
болест8. Тикагрелор е съединение от групата на циклопентил-
триазолопиримидините, директен антагонист на P2Y12 рецеп-
торите върху тромбоцитите, като се свързва с тях селективно 
и предотвратява АДФ-медиираната тромбоцитна активация и 
агрегация. Приемът на тези медикаменти обикновенно се пре-
кратява колкото се може по-рано преди предстояща планова 
сърдечна операция с цел намаляване риска от неконтролирано 
периоперативно кървене. 

    Изключително сериозно клинично предизвикателство 
представляват обаче пациенти получили споменатата анти-
агрегантна и/или антикоагулантна терапия и реферирани за 
спешна сърдечна хирургия. Именно в тези случай е препоръчи-
телно приложението на иновативния хемоабсорбентCytoSorbR, 
поставен още в  хода на ЕКЦ1,2. Същият се позиционира в 
системата на екстракорпоралния кръг между оксигенатора и 
венозния резервоар. Приемът на медикаменти потенциращи 
антикоагулацията и антиагрегацията в условията на спешна 
сърдечна хирургия повишава значително риска от постопера-
тивно кървене, морбидността и морталитета след подобни ин-
тервенции20. Пациентите подложени на спешна хирургия без 
приложение на абсорбер по време на оперативната процедура 
имат значителна следоперативна кръвозагуба в първите 24 сле-
доперативни часа, повишена честота на ранните оперативни 
ревизии, повишени нужди от хемотрансфузии и значителен 
престой в интензивните структури 6,9,20. Кървенето от своя стра-
на е самостоятелен рисков фактор за компликации в сърдечна-
та хирургия5. 

    Не на последно място приложението на CytoSorb® нама-
лява значително разходите по лечението и престоя на пациен-
тите подложени на спешна сърдечна хирургия. Според някой 
автори приложението на CytoSorb® в екстракорпоралния кръг 
снижава интраоперативния престой с около 1 час и намалява 
значително нуждите от хемотрансфузия в интра- и постопе-
ративния период3.  Остава отворен въпросът кои хемостазео-
логични тестове биха валидирали ефективността от приложе-
нието на CytoSorb®.  Директният анализ на метаболитите на 
Тикагрелор и Ривароксабан, вероятно имат  най-висока степен 
на достоверност, но биха  могли  да се извършват  в твърде 
малко болнични лаборатории. Метод със сравнително ниска 
себестойност, но по-широко достъпен и ефективен би бил  из-
следване нивата на анти-фактор Xа преди и след приложението 
на CytoSorb®. 

Заключение:
CytoSorb® е иновативен медицински продукт – хемадсор-

бер използван за ефективно намаляване на цитокините в цир-
кулацията, редукция активацията на системата на комплемен-
та, намаляване на хиперинфламаторния отговор и подобряване 
прогнозата и реконвалесценцията на пациентите подложени 
на оперативни процедури в областта на сърдечната хирургия 
с ЕКЦ16. 

    Не на последно място иновативната изработка на  
CytoSorb® позволява екстракция от кръвната циркулация на 
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медикаменти с мощен антикоагулантен и антиагрегантен ефект 
като Ривароксабан и Тикагрелор в условията на спешна и неот-
ложна оперативна сърдечна интервенция2,3,10. 

В материала са ползвани данни от  https://cytosorb-therapy.
com/en/. 

Библиография:
1. Angheloiu GO, Gugiu GB, Ruse C, etal. Ticagrelor removal
From human blood. J AmColl Cardiol Basic Trans Sci 2017;2:
135–45.
2. Angheloiu, G.O.; Gugiu, G.B.; Ruse, C.; Pandey, R.; Dasari, 

R.R.; Whatling, C. Ticagrelor Removal from Human Blood. JACC 
Basic

Transl. Sci. 2017, 2, 135–145. [CrossRef] [PubMed]
3. Bernardi, M.H.; Rinoesl, H.; Dragosits, K.; Ristl, R.; 

Hoffelner, F.; Opfermann, P.; Lamm, C.; Preissing, F.; Wiedemann, 
D.;

Hiesmayr, M.J.; etal.
Effect of hemoadsorption during cardiopulmonary bypass 

surgery—A blinded, randomized, controlled pilot study using a 
novel adsorbent. Crit. Care 2016, 20, 96. [CrossRef]

4. Coraim, F.I.;Wolner, E. Continuous hemofiltration for the 
failing heart. New Horiz. 1995, 3, 725–731. [PubMed]

5. Crawford, T.C.; Magruder, J.T.; Grimm, J.C.; Suarez-Pierre, 
A.; Sciortino, C.M.; Mandal, K.; Zehr, K.J.; Conte, J.V.; Higgins, 
R.S.;

Cameron, D.E.; et al. Complications After Cardiac Operations: 
All Are Not Created Equal. Ann. Thorac. Surg. 2017, 103, 32–40.

[CrossRef]
6. Dixon B, Santamaria JD, Reid D, etal. The association of
Blood transfusion with mortality after cardiac surgery: cause
оr confounding? (CME). Transfusion 2013;53:19–27.
7. Dyke C, Aronson S, Dietrich W, et al. Universal definition of
Perioperative bleeding in adult cardiac surgery. J Thorac
Cardiovasc Surg 2014;147:1458–63.
8. Ferraris V, Saha SP, Oestreich JH, etal. 2012 Update toThe
Society of Thoracic Surgeons guideline on use of antiplatelet
Drugs in patients having cardiac and non cardiac operations.
AnnThoracSurg 2012;94:1761–81.
9. Frеojd V, Jeppsson A. Reexploration for bleeding and its 

association
With mortality after cardiac surgery. Ann Thorac
Surg 2016;102:109–17.
 10.   Hassan K, Bayer N, Schlingloff F, et al. Bleeding 

complications
After use of novel oral anticoagulants in patients undergoing
Cardiac surgery. Ann Thorac Surg 2018;105:702–8.
11. Hassan, K.; Kannmacher, J.; Wohlmuth, P.; Budde, U.; 

Schmoeckel, M.; Geidel, S. Cytosorb Adsorption During Emergency
Cardiac Operations in Patients at High Risk of Bleeding. Ann. 

Thorac. Surg. 2019, 108, 45–51. [CrossRef] [PubMed]
12. Hsu, L.C. Biocompatibility in cardiopulmonary bypass. J. 

Cardiothorac. Vasc. Anesth. 1997, 11, 376–382. [CrossRef]
13. Koertge A, Wasserkort R, Wild T. Extracorporeal 

hemoperfusion
as a potential the rapeuticoption for critical accumulation
of rivaroxaban. Blood Purif 2018;45:126–8.
14. MacCallum, N.S.; Finney, S.J.; Gordon, S.E.; Quinlan, 

G.J.; Evans, T.W. Modified criteria for the systemic inflammatory 
response

Syndrome improves the irutility following cardiac surgery. 
Chest 2014, 145, 1197–1203. [CrossRef] [PubMed]

15. Moulton MJ, Creswell LL, Mackey ME, etal. Reexploration
For bleeding is a risk factor for adverse outcome safter cardiac
operations. J Thorac Cardiovasc Surg 1996;111:1037–46.
16. Poli, E.C.; Alberio, L.; Bauer-Doerries, A.; Marcucci, C.; 

Roumy, A.; Kirsch, M.; De Stefano, E.; Liaudet, L.; Schneider, A.G.

Cytokine clearance with Cyto Sorb(R) duringcardiac surgery: 
A pilot randomized controlled trial. Crit. Care 2019, 23, 108.

[CrossRef]
17. Schadler, D.; Pausch, C.; Heise, D.; Meier-Hellmann, A.; 

Brederlau, J.; Weiler, N.; Marx, G.; Putensen, C.; Spies, C.; Jorres, 
A.;

Et al. The effect of a novel extracorporeal cytokine 
hemoadsorption device on IL-6 elimination in septic patients: A 
randomized

Controlled trial. PLoS ONE 2017, 12, e0187015. [CrossRef] 
[PubMed]

18. Song, M.;Winchester, J.; Albright, R.L.; Capponi, V.J.; 
Choquette, M.D.; Kellum, J.A. Cytokine removal with a novel 
adsorbent

polymer. Blood Purif. 2004, 22, 428–434. [CrossRef]
19. Schlingloff F, Oberhoffer M, Quasdorff I, etal. Oral 

anticoagulation
After successful atrial fibrillation ablation surgery:
Is it necessary? Ann Thorac Surg 2016;101:1471–6.
20. Stone GW, Clayton TC, Mehran R, etal. Impact of major
Bleeding and blood transfusions after cardiac surgery: analysis
From the Acute Catheterization and Urgent Intervention
Triage Strategy (ACUITY) trial. Am Heart J 2012;163:522–9.
21. Vivacqua A, Koch CG, Yousuf AM, etal. Morbidity of
Bleeding after cardiac surgery:  is it blood transfusion, 

reoperation
For bleeding, or both? Ann Thorac Surg 2011;91:
1780–90.

Адрес за коренспонденция:

Доц. д-р Любомир Бакаливанов д.м.
КССАИЛ – МБАЛ НКБ – ЕАД

e-mail: ossail@abv.bg

ИНСТРУМЕНТИ ЗА ОЦЕНКА НА ФУНКЦИОНАЛНОТО СЪСТОЯНИЕ 
В ОТДЕЛЕНИЯТА ЗА ИНТЕНЗИВНО ЛЕЧЕНИЕ 

ЛИТЕРАТУРЕН ОБЗОР

 И. Такева1,3, М. Секуловски2,3

1Отделение по физикална и рехабилитационна медицина, МБАЛ „Лозенец”, София
2Клиника по анестезиология и интензивно лечение, МБАЛ „Лозенец“, София

3Медицински факултет при Софийски Университет „Св. Климент Охридски“, България

FUNCTIONAL ASSESSMENT SCALES IN THE INTENSIVE CARE UNIT
LITERATURE REVIEW

Takeva I.1,3, Sekulovski, M. 2,3

1Department of physical and rehabilitation medicine, Lozenetz Hospital, Sofia, Bulgaria
2Clinic of anesthesiology and intensive care, Lozenetz Hospital, Sofia, Bulgaria
3Faculty of medicine, Sofia University “St. Kliment Ohridski”, Sofia, Bulgaria

АБСТРАКТ:
Пациентите в отделенията за интензивно лечение (ОИЛ) 

са хетерогенна група, с различни заболявания и различна про-
дължителност на престоя. Интензивното лечение е свързано с 
продължително обездвижване и води до многобройни неблаго-
приятни ефекти които се определят като част от синдрома на 
след интензивните грижи. Ранната рехабилитация е доказано 
ефективна за предотвратяването му и възвръщането на паци-
ентите към нормалните ежедневни активности. След стабили-
зиране на състоянието на пациента и прецизна функционална 
оценка се преминава към ранна рехабилитация. 

Целта на този обзор е да разгледа инструменти, използвани 
за оценка на психичното състояние на пациента, способността 
му да сътрудничи, обема на движение в ставите и мускулната 
функция, сетивността, ограниченията на функционалните спо-
собности, дейностите от ежедневието и усилието по време на 
активност на пациентите в ОИЛ.

Като заключение, важно е да се подчертае, че мултидис-
циплинарният екипен подход е от първостепенно значение за 
успешното включване на ранната рехабилитация в рутинна 
практика в ОИЛ.

Ключови думи: интензивно лечение, критично заболява-
не, функционална оценка, ранна рехабилитация

АBSTRACT:
Patients in intensive care units (ICUs) are a complex group with 

a various types of disease as well as different length of stay. In-
tensive care is associated with prolonged immobilization and leads 
to numerous adverse effects that are defined as part of the post-
intensive care syndrome. Early rehabilitation has been shown to 
be effective in preventing it and returning patients to normal daily 
activities. After stabilizing the patient’s condition and precise func-
tional assessment early rehabilitation could start.

The aim of this review is to examine the tools used to assess 
the patient’s mental state, their ability to cooperate, the range of 
movement in the joints and muscle function, sensibility, limitations 
of functional abilities, daily activities and effort during activity in 
ICU.

As a conclusion, it is important to underline that multidisci-
plinary team approach is essential for the successful inclusion of 
early rehabilitation in routine practice in ICU. 

Key words: intensive care, critical illness, functional assess-
ment, early rehabilitation

ВЪВЕДЕНИЕ
Пациентите в отделенията за интензивно лечение (ОИЛ) са 

хетерогенна група, с различни заболявания и различна продъл-
жителност на престоя. Неблагоприятните ефекти свързани с 
продължителното обездвижване и интензивното лечение, което 
често включва и механична вентилация, са многобройни и се 
определят като част от синдрома на след интензивните грижи. 
Следователно е необходим мултидисциплинарен екип, който 
да притежава квалификация да оцени и управлява дихателните 
усложнения, физическото декондициониране, нервно-мускул-
ните и скелетните, а също и психическите усложнения. Към 
пациентите в ОИЛ се осъществява холестичен подход, като 
физикалната и рехабилитационна медицина помага за нама-
ляване на честотата на възможните усложнения, ускорявайки 
възстановяването и възвръщането към нормалните ежедневни 
активности, както и ранното дехоспитализиране от интензив-
ното отделение.

Ранното включване на рехабилитационни мероприятия е 
доказано ефективно. Като ранна се определя рехабилитацията, 
която започва при стабилизирано състояние, още в периода ко-
гато пациентите са на механична вентилация и/или вазопресор-
ни инфузии (< 72 ч.). Като „стабилно състояние“ обикновено 

се има предвид неврологична, респираторна и сърдечно-съдо-
ва стабилност [1, 2]. Решението за започване на рехабилита-
ционни активности се определя екипно след прецизна функ-
ционална оценка. В определени случаи, поради състоянието на 
пациента съществуват трудности в оценката им. Един от при-
мерите за това е при пациентите в безсъзнание, при които е не-
възможно да бъдат приложени голяма част от функционалните 
тестове. Ежедневното използване на пасивни ставни движения 
определя наличието на ставни контрактури чрез обхватът на 
движение и определянето на мускулния тонус.

Ранното мобилизиране на пациентите с интензивно лече-
ние представлява предизвикателство, поради влошеното бе-
лодробно и хемодинамично състояние, налагащо специфично 
медикаментозно лечение и инвазивно мониториране. В допъл-
нение, поради тежестта на заболяването, състоянието им може 
бързо да се промени. Следователно проследяването на крите-
риите за безопасност преди и по време на рехабилитацията е от 
жизнено важно значение [3].

Sommers, J., et al. разработват препоръки, основани на 
най-добрите налични доказателства и включват методи за ди-
агностична оценка на състоянието,  критерии за започване на 
безопасно лечение и стратегия за физиотерапевтични подходи,. 
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Тези препоръки са част и от протокола за интензивно лечение 
на пациентите в ОИЛ [3]. 

ИНСТРУМЕНТИ ЗА ОЦЕНКА НА ПАЦИЕНТИТЕ 
В ОИЛ
Препоръчаните инструменти се използват за оценка на 

психичното състояние на пациента, способността му да съ-
трудничи, обема на движение в ставите и мускулната функция 
(мускулна сила, слабост, наличие на спастичност), оценка на 
сетивността, ограниченията на функционалните способности, 
дейностите от ежедневието и усилията по време на активност. 
Тези клинични показатели имат умерени до добри психоме-
трични свойства. Те могат да се използват, когато състоянието 
на пациента позволява диагностика и индивидуални интервен-
ции до леглото, да оценяват увреждания и ограничения на ак-
тивността в рамките на Международната класификацията на 
функционирането [3].

 
•	 Richmond Agitation Sedation Scale (RASS) 
Скалата на Ричмънд е инструмент, разработен от лекари-

те в ОИЛ и е предназначен да оцени нивото на седация или 
възбуда при критично болни пациенти. Представлява десет 
степенна скала, варираща от -5 до +4 (табл. 1). Нивата от -1 
до -5 съответстват на пет нива на седация. Нивата от +1 до 
+4 описват нарастващите нива на възбуда [3, 4].

Таблица 1. Скала на Ричмънд (RASS)
Резултат от 
RASS Описание

+4 Явно борбен, агресивен, опасен за персонала

+3 Издърпва или премахва тръби или 
катетри; агресивен

+2 Често извършва нецелесъобразни движениея, 
бори се с апарата за вентилиране

+1 Тревожен, но не и силно агресивен
0 Буден и спокоен

-1
Не напълно буден, но се събужда се при 
гласов стимул (отваряне на очите / контакт)> 
10 секунди

-2
Лека седация; за кратко се събужда 
при гласов сигнал (отваряне на очите / 
постоянно) <10 секунди

-3 Умерена седация: движение или отваряне на 
очите, без контакт с очите

-4
Дълбока седация: няма отговор на гласова, 
но има движение или отваряне на очите при 
физическа стимулация

-5 Невъзбудим: липса на отговор на гласова 
или физическа стимулация

RASS се прилага най-вече при пациенти на инвазивна 
белодробна вентилация, но може да се използва и при други 
хоспитализирани пациенти. Редовното оценяване с тази ска-
ла е особено полезно при пациентите в ОИЛ, които получа-
ват седативи или демонстрират променливи нива на съзнание. 
Скалата е приложима при множество нозологични единици и 
се определя като ключов инструмент за оценка на клинични 
състояния свързани с болка, възбуда и делириум. Установена 
е добра до отлична надеждност при възрастни пациенти с хи-
рургични, коронарни, кардиохирургични и неврологични със-
тояния [5], както и при деца в критично състояние в ОИЛ [6]. 
От специалистите по интензивно лечение и клиницистите по 
физикална и рехабилитационна медицина може да се използва 
при вземането на решение за започване на мобилизация, относ-
но целесъобразността на физиотерапевтичните интервенции и 

приоритетите на лечението. Скалата може също да идентифи-
цира пациентите, които се нуждаят от допълнителна оценка и 
управление на болка, възбуда и делириум. Точкуването се ос-
новава на наблюдение на  отговорите при слухова и физическа 
стимулация [7].

•	 Standardized five questions (S5Q)
Скалата S5Q оценява способността на пациентите да съ-

трудничат [3] чрез задаване на 5 въпроса, които могат да се 
приложат при пациенти извън дълбока седация: 

•	 „отворете / затворете очи“, 
•	 „погледнете ме“, 
•	 „отворете устата си и извадете езика си“, 
•	 „кимнете с глава“,
•	 „повдигнете вежди, когато преброя до пет“.

•	 Гониометрия
Гониометрията е стандартна методика, при която с помощта 

на ъгломер се измерва обема на движение в ставите. Измерва 
се лакътна, колянна и глезена става Намалената подвижност е 
пряко свързана с ежедневните дейности, функционалния спад 
и нарушения в качеството на живот. Установена е висока на-
деждност и валидност на измерването, както и значението му 
при критично болни пациенти в ОИЛ [8]. 

•	 Medical Research Council Sum Score (MRC – SS)
Придобитата в ОИЛ мускулна слабост е често усложнение 

на критичното заболяване. Среща се при около 50% от паци-
ентите в ОИЛ и е силно свързана с повишена краткосрочна и 
дългосрочна заболеваемост, физически увреждания и висока 
смъртност [9, 10]. 

Предвид ограниченията в специализираната диагностика 
(трудно осъществима в ОИЛ и възпрепятствана от наличието 
на оток на тъканите), за оценка на мускулната слабост в ОИЛ 
повечето изследователи използват MRC-SS. Тестът предста-
влява стандартизиран валидиран метод за количествена оценка 
на общата мускулната слабост. Извършва се ръчно от физиоте-
рапевта, който специално е обучен за това.  Разработен и ва-
лидиран е при пациенти със синдрома на Guillain-Barre, като в 
последно време е открита отлична надеждност и при пациенти, 
които се възстановяват след критично състояние в ОИЛ. Из-
следват се три мускулни групи във всеки от четирите крайника 
(Табл.2). 

Таблица 2. Мускулни групи изследвани при MRC-SS
Мускулни групи 
Горни крайници Долни крайници
абдукция в раменната 
става

флексия в тазобедрена става

флексия в лакетната става екстензия в колянна става
екстензия в китката дорзална флексия в глезенна 

става
 

Оценката варира от 0 (без видимо или осезаемо свиване на 
мускулите) до 5 (движение през целия диапазон на движение 
срещу гравитацията и максималното съпротивление) (Табл. 3). 
Сумарният резултат на MRC-SS е от 0 (пълна парализа) до 60 
(нормална сила), тъй като включва 12 мускулни групи (дясно 
и ляво отвличане на ръката, огъване на предмишницата, удъл-
жаване на китката, сгъване на крак, удължаване на коляното и 
гръбна флексия на стъпалото). Оценка от MRC-SS < 48 говори 
за „значителна слабост”, а при < 36 – за „тежка слабост“. При-
добита в ОИЛ  мускулна слабост се диагностицира при 80% от 
MRC-SS или < 48 [11, 12]. 

Прилагането на теста има няколко ограничения. Необходи-

мо е участието на пациента,  трудно осъществим в началото 
на критичното заболяване-при наличието на кома, делириум 
и при пациенти с травматични увреждания. Вариациите в ин-
терпретирането налага изследващите да са добре обучени [13]. 
Въпреки ограниченията, MRC-SS е клинично приемлив за 
оценка на придобитата в ОИЛ мускулна слабост [14].

Пациентите се подлагат на серийни оценки. При наличие 
на устойчив дефицит, са оправдани провежданията на електро-
физиологично изследване, мускулната биопсия или и комбина-
цията от двете.

Таблица 3. Скала за оценка на мускулната слабост
точки движение
0 Няма видима контракция
1 Потрепване или следа от движение
2 Движение при елиминирана гравитация
3 Движение срещу гравитацията, но без 

съпротивление
4 Движение срещу гравитацията и непълно 

съпротивление
5 Нормална мускулна контракция срещу пълно 

съпротивление

•	 Ръчна динамометрия
Алтернативна мярка за глобалната мускулна сила е дина-

мометрията. Nordon-Craft, A., et al. цитират резултати според 
които силата на хващане по-малка от 7 кг за мъжете и 11 кг 
за жените е показателна за наличие на придобита в ОИЛ мус-
кулна слабост [15]. Намерена е значителна независима връзка 
между ниската сила на горните крайници и смъртността. Из-
следванията в тази насока обаче са ограничени [9].

•	 Modified Ashworth Scale (MAS)
Скалата на Ashworth е прост инструмент, разработен през 

1964 г. за оценка ефективността на лекарството carisoprodal 
при спастичност на пациенти с мултиплена склероза. Bohannon 
и Smith модифицират скалата до днешния вариант, който се из-
ползва като „златен стандарт“ в клиничната практика.  Позво-
лява директно измерване на спастичността, чрез степенуване 
на тонуса  от 0 до 4, с 6 възможности за избор (табл. 4). Дви-
женията се извършват пасивно в посока флексия и екстензия. 
Стойността 0 показва липса на спастичност, а 4, че засегнатите 
части са ригидни. В модифицираната скала е добавена оценка 
1+, която отразява наличие на съпротивление през по-малко от 
половината от движението [16].

Таблица 4. Скала на Ashworth
Оценка Измерване
0 Липса на спастичност.

1 Леко повишаване на тонуса, което се изразява в 
“закачане” и “освобождаване” или  минимално 
съпротивление в края на обема на движение при 
флексия или екстензия.

1+ Леко повишаване на тонуса, което се изразява в 
“закачане” и “освобождаване” и през останалата 
част (по-малко от половината) от обема на 
движение,.

2 По-изразено повишаване на мускулния тонус 
през по-голямата част от обема на движение, но 
засегнатите части се движат лесно.

3  Значително повишаване на тонуса при пасивни 
движения.

4 Ригидност при флексия и екстензия.

•	  Modified Nottingham Sensory Assessment (NSA)
 Модифицирана сензорна оценка представлява надеж-

ден инструмент за скрининг насочен към определяне на пър-
вични сомато-сензорни увреждания. Използва се обикновено 
при неврологични и неврохирургични увреждания. Има 4 под-
скали и 20 елемента. Подскалите са за тактилно усещане, про-
приоцепция, стереогнозис и дискриминация в дветочки [17].

•	 de Morton Mobility Index ( DEMMI)
 Индекс за мобилност на De Morton е разработен за 

оценка на мобилността при пациенти в старческа възраст. Из-
ползва се за измерване мобилността при хоспитализирани па-
циенти, като се оказва обещаваща и при пациенти в критично 
състояние. Счита се за предпочитан инструмент по време и 
след престоя им в ОИЛ. Оценяват се функционални способ-
ности като например трансфер в и извън леглото, баланс при 
изправяне и ходене [18].

•	 Functional Status Score for the Intensive Care Unit 
(FSS-ICU) 

 Скалата за оценка на функционалния статус в ОИЛ 
(FSS-ICU) оценява функционалната мобилност на пациен-
тите, които имат индикация за започване на активност извън 
леглото. Тази скала отчита 5 елемента (дейности, свързани с 
мобилността): търкаляне; преместване от легнало в седнало 
положение; седеж на края на леглото; прехвърляне от седнало 
в изправено положение и ходене.

 Всяка категория се оценява от 0 до 7 (табл.5).  Общи-
ят обхват на FSS-ICU е от 0 до 35 точки [19, 20].

Таблица 5. Скала за оценка на функционалния статус в 
ОИЛ ( FSS-ICU)
точки дефиниция
0

1
2

3

4

5
6
7

Не може да се опита или да се изпълни задача 
поради слабост
Пълна зависимост
Максимална помощ (пациент, изпълняващ ≤25% от 
работата)
Умерена помощ (пациент, изпълняващ 26% - 74% от 
работата)
Минимална помощ (пациент, изпълняващ ≥75% от 
работата)
Само надзор
Модифицирана независимост
Пълна независимост

•	 Скала на Borg
 Скалата е разработена от Gunnar Borg за оценка на 

натоварването и задуха по време на физическа активност. Кол-
кото по-висока е активността, толкова по-високи са хемодина-
мичните показатели-сърдечна и дихателна честота, както и из-
потяването и мускулното натоварване. Представлява надежден 
тест за оценяване на натоварването. Извършването на изслед-
ването, според скалата на  Borg, отнема само няколко секунди. 
Резултатите са от 0 до 10, като по-високите стойности показват 
по-добро възприемане на усилието [21].

ДИСКУСИЯ
Всички инструменти (клинични тестове), които могат да 

бъдат използвани при пациентите в ОИЛ, за оценка на  функ-
ционалното състояние са представени в таблица 6.
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Таблица 6. Инструменти за оценка на функционалното 
състояние на пациентите, използвани в ОИЛ

Оценявана 
функция Клиничен тест Клинично 

приложение

Съзнание
Richmond 
Agitation Sedation 
Scale (RASS)

Скрининг на 
глобалните психични 
функции – седация, 
възбуца

Сътрудничество Standardized Five 
Questions (S5Q)

Оценява 
способността на 
пациентите да 
сътрудничат

Обем на 
движение Гониометрия

Оценява активните 
и пасивните 
ограничения в 
обема на движение в 
ставите

Мускулна 
функция - 
слабост

Medical Research 
Council Sum Score 
(MRC – SS)

Оценява общата  
мускулна слабост

Мускулна 
функция - сила

Ръчен 
динамометър 
или сила на 
ръкохватката 
(Jamar)

измерване локално на 
мускулната сила на 
мускули с MRC > 3

Мускулен тонус
Модифицирана 
скала на Ashworth 
(MAS) 

Оценява мускулния 
тонус - наличие на 
спастичност

Сетивност
Модифицирана 
сензорна оценка на 
Notthingham (NSA) 

Оценява сомато-
сензорната функция

Оценка на активността

Функционална 
мобилност

o de Morton 
Mobility Index 
(DEMMI) 

o Functional 
Status Score for 
the Intensive 
Care Unit (FSS-
ICU) 

Трансфери в и извън 
леглото, баланс при 
изправяне и ходене

Индикация за 
започване мобилност 
извън леглото

Натоварване Скала на Borg

Мониторинг на 
усилията по време 
на тренировка 
(при пациенти в 
съзнание).

 
Относно използването на инструменти за функционална 

оценка на опорно-двигателния апарат и кардиопулмоналната 
система все още липсва консенсус или единни препоръки [22]. 
В научната литература са предлагани и много други тестове. 
Някои от тях са по- трудно осъществими или не толкова на-
деждни за разнородната група пациенти в ОИЛ. Например за 
оценка на мускулната слабост се прилагат мускулната биопсия 
и ултразвуковата диагностика, които са по-трудно осъществи-
ми в сравнение с мануалното изследване. При ултразвуково-
то изследване на мускулно-костното разстояние и оценка на 
Heckmatt (за мускулна ехогенност) диференцира полуколи-
чествена ехогенност в четири степени на мускула. [23, 24, 25]. 
Тестът Katz за оценка на дейностите от ежедневието съдържа 
твърде трудни елементи за пациентите, които са в критично 
състояние и би могъл да се приложи за оценка при дехоспи-
тализация, докато Functional Status Score for the Intensive Care 
Unit (FSS-ICU) е предназначен предимно за измерване на дей-
ностите на ниско ниво, например търкаляне, трансфери в лег-

нало положение, седеж без подкрепа, трансфер в седнало по-
ложение, вертикализация [3]. Скалата de Morton Mobility Index 
(DEMMI) в сравнение с Индексът на Barthel отчита по-добре 
промените при преминаване на друг етап в програмата но па-
циентите [26].

При оценката на опорно-двигателния апарат се определя 
също наличието на оток, мускулна атрофия, контрактури, де-
формации, състоянието на кожата - декубитални рани. Решение 
за започване на рехабилитационни мероприятия се взима при 
пациенти, които са хемодинамично стабилни като се просле-
дяват лабораторните изследвания, и постоянен хемодинамичен 
мониторинг (електрокардиограма, кръвно налягане, дихателна 
и сърдечна честота и сатурация).

Извършването на функционална оценка с тестовете, които 
разгледахме дава възможност за определяне на рехабилита-
ционния потенциал на пациента и поставянето на реални крат-
косрочни и дългосрочни цели. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Разгледаните инструменти за функционална оценка са 

достъпни и лесни за приложение. Въз основа на извършеното 
изследване и определения рехабилитационен потенциал на па-
циентите се изготвя индивидуална рехабилитационна програ-
ма. Мултидисциплинарният екипен подход е от първостепенно 
значение за успешното включване на ранната рехабилитация в 
рутинна практика в ОИЛ. Това води до по-бързо възстановява-
не и дехоспитализация на критичните пациенти в ОИЛ, нама-
ляване на смъртността и финансовите разходи на болничните 
заведения.  
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РЕЗЮМЕ: 
Острите инсулти на гръбначния мозък са сравнително 

редки. Възстановяването от тях често е непълно и пациентите 
имат трайни неврологични нарушения. Представен е клиничен 
случай на спинална анестезия при пациент, претърпял в 
миналото инсулт на гръбначния мозък, и е направен преглед 
на литературата.

КЛЮЧОВИ ДУМИ: инсулт на гръбначния мозък, 
неврологични нарушения, спинална анестезия, ядрен магнитен 

резонанс, 
SUMMARY: 
Acute spinal cord infarcts are relatively rare. Recovery from 

them is often incomplete and patients have persistent neurologic 
disorders. A clinical case of spinal anesthesia in patient who has 
suffered a spinal cord infarction in the past is presented, and the 
literature is reviewed.

KEY WORDS: spinal cord infarction, neurologic disorders, 
spinal anaesthesia, magnetic resonance imaging.

УВОД:
Исхемичните инсулти на гръбначния мозък са сравнително 

редки. Счита се, че те са около 1% - 2% от всички исхемични 
инсулти [1, 2]. Етиологичните причини са разнообразни: исхе-
мия и хипоперфузия при операции на аортата, атеросклероза, 
коагулопатии, васкулити, емболизация, системна хипотония и 
др. [2, 3].

Тази публикация има за цел да представи един случай на 
спинална анестезия, проведена при пациент с долна парапаре-
за, който четири години по-рано е преживял спонтанен исхе-
мичен инсулт на гръбначния мозък. В допълнение е направен 
преглед на литературата.

ОПИСАНИЕ НА СЛУЧАЯ:
Мъж на 75 години, ръст 168 см, тегло 65 кг, постъпва в отде-

лението по съдова хирургия с оплаквания от постоянни болки в 
левия крак, започнали преди около един месец. При огледа се 
виждат рана и були по лявата подбедрица. По време на консул-
та с анестезиолог пациентът представя експертно решение за 
определяне на група инвалидност поради исхемичен спинален 
мозъчен инсулт, настъпил четири години по-рано – през 2017 
година. Заболяването е започнало с внезапни силни болки в 
кръста, придружени с изтръпване на долните крайници. Малко 
по-късно пациентът не можел да движи краката и не ги усещал. 
Направеното в деня на хоспитализацията изследване с ядрен 
магнитен резонанс (ЯМР) е без данни за патологични лезии на 
гръбначния мозък. Контролното изследване, проведено девет 
дни по-късно, регистрира на сагиталните T2W и TIRM измер-
вания хиперинтенсен сигнал интрамедуларно по протежение 
на дисталния торакален гръбначен мозък (фигура 1). Тялото на 
12-ти гръден прешлен е с променена сигнална характеристика 
на едем – вертебрален инфаркт (фигура 2). Заключението от 
изследването е, че находката отговаря на спинален инфаркт. 

Изследвани са антинуклеарни антитела, анти-кардиолипинови 
антитела, анти-неутрофилоцитоплазмени антитела, анти-мие-
лопероксидаза и анти-протеиназа 3, като всички стойности са 
в референтните граници на лабораторията. При изписване от 
неврологично отделение пациентът е бил с тежка долна пара-
пареза и ниво на сетивност L1. С течение на времето невро-
логичното състояние частично се е подобрило и пациентът е 
можел, макар и трудно, да се придвижва самостоятелно с по-
мощни средства. Придружаващо заболяване – добре контро-
лирана медикаментозно хипертония. Предоперативната ЕКГ 
показва синусов ритъм и единични камерни екстрасистоли. 
Всички лабораторни изследвания са в границите на нормата на 
нашата лаборатория. След преценка, че липсват възможности 
за съдова реконструкция, пациентът е представен за ампута-
ция на левия крак на ниво бедро. В ляво странично положение 
на ниво L3-L4 е извършена спинална анестезия с 1.5 ml (30 
mg) хипербарен прилокаин, пациентът е престоял в това поло-
жение 10 минути, след което е поставен по гръб и опериран. 

По време на операцията, продължила 
75 минути, не са регистрирани хемо-
динамични нарушения. Пациентът е 
изписан от болницата на седмия ден 
след операцията със спокоен ампута-
ционен чукан и без нова неврологич-
на симптоматика в долните крайници.

Фигура 1. Хиперинтенсен сигнал 
интрамедуларно по протежение на 

дисталния 
торакален гръбначен мозък 

(зоната, обозначена със стрелки)

Фигура 2. Вертебрален инфаркт 
в тялото на 

12-ти гръден прешлен

ПРЕГЛЕД НА ЛИТЕРАТУРАТА И ОБСЪЖДАНЕ:
Alblas [4] разглежда промените в ЯМР находките при ос-

тра исхемия на гръбначния мозък и констатира, че те вероятно 
имат типичен ход – обикновено са в норма в острата фаза и се 
проявяват няколко дни по-късно. Авторите предлагат да се пра-
вят повтарящи се ЯМР-изследвания при пациенти, при които 
се подозира остра гръбначно-мозъчна исхемия.

Faig [5] счита, че инфаркт в тялото на гръбначен прешлен 
е единствения потвърдителен признак за исхемичен инсулт на 
гръбначния мозък и трябва да се търси като ключов елемент от 
диагностицирането при повторни ЯМР изследвания.

Zalewski [6] анализира при 133 пациенти клиничните ха-
рактеристики и диагностичните критерии на спонтанния спи-
нален инфаркт. Авторите подчертават три основни компонен-
та: клиничен – бързо, в рамките на 12 часа, развитие на тежък 
неврологичен дефицит; ЯМР – за изключване на компресия и 
търсене на специфични находки; и ликвор – за потвърждаване 
на невъзпалителни причини. Според това изследване най-ва-
жният компонент е бързото развитие на неврологичен дефи-
цит, защото по-бавното постепенно влошаване говори за алтер-
нативна причина.

Представеният от нас клиничен случай съответства на ли-
тературните данни – бързо начало с тежък неврологичен де-
фицит, нормална находка при ЯМР-изследване в острата фаза, 
която девет дни по-късно се позитивира и липса на възпалите-
лен автоимунен компонент.

Kumral [7] представя краткосрочните резултати (към мо-
мента на изписване от болницата) при 36 пациенти с остър 
спинален инфаркт. Пълно или частично възстановяване на мо-
торния и сетивен дефицит е имало при две трети от пациен-
тите, докато 25% не са показали никакво възстановяване при 
напускане на болницата.

Robertson [8] анализира дългосрочни резултати от възста-
новяване след спинален инфаркт при 115 пациенти. Авторите 
констатират, че пациентите могат да се възстановят функцио-
нално с течение на времето. Прогнозата е по-добра при паци-
енти с по-лек неврологичен дефицит в началото, но дори и тези 
с пълна параплегия и сетивна загуба може да се подобрят.

Пациентът от нашия клиничен случай е пролежал в болни-
цата след исхемичния мозъчен инсулт 18 дни и е изписан с час-
тично подобрение – от пълна параплегия и загуба на сетивност 
при хоспитализацията – с тежка долна парапареза и сетивност 
на ниво L1 при напускане на болницата. Четири години по-къс-
но той контролира тазовите резервоари и е в състояние да се 
придвижва сам с помощни средства, но няма медицинска доку-
ментация, от която да се види кога е настъпило подобрението. 
В болничната информационна система няма данни за престой в 
отделението по физикална и рехабилитационна медицина.

Helb [9] анализира 139 пациенти с различни неврологични 
заболявания, получили невроаксиална анестезия или аналге-
зия. Изводът е, че рисковете, свързани с регионална анестезия 
при тези пациенти не са толкова чести, колкото се е смятало и, 
че невроаксиална блокада не е абсолютно противопоказана при 
тази група пациенти. Решението за извършване на регионална 
анестезия при пациенти със съществуващ неврологичен дефи-
цит трябва да е индивидуално за всеки отделен случай след 
оценка на потенциалните рискове и ползи.

McSwain [10] също счита, че регионална анестезия може 
безопасно да се използва при пациенти със съществуващо не-

врологично заболяване. Авторите обръщат внимание на факта, 
че при хронични увреди на гръбначния мозък поради налични 
сетивни и моторни дефицити е трудно да се определи ефектив-
ността на блока.

Takatsuki [11] съобщава за интересен подход за оценка на 
ефекта на спинална анестезия, провеждана с хипербарен бу-
пивакаин 0.5%, при пациенти с шиен инфаркт на гръбначния 
мозък. Авторите са използвали загубата на пателарен рефлекс 
(L2-L4), загуба на рефлекса на Бабински (L5-S1) и намаляване 
на спастичността (предварително оценена по 5-степенна ска-
ла чрез флексия/екстензия на тазобедрена, колянна и глезенна 
става) като критерии за успешна спинална анестезия. При част 
от пациентите е определян палпаторно и тонусът на правите 
коремни мускули. Рефлексите и спастичността са оценявани 
преди анестезията и преди началото на операцията. Същите 
изследвания са извършвани и на първия ден след операцията, 
а резултатите са сравнявани с предоперативните. Според авто-
рите загубата на пателарен рефлекс, на рефлекса на Бабински 
и на спастичността, може да се използват за оценка на ефекта 
на спинална анестезия при пациенти с цервикален инфаркт на 
гръбначния мозък.

ОБОБЩЕНИЕ:
Представен е пациент с периферна артериална болест, пре-

живял в миналото спонтанен исхемичен инсулт на гръбначния 
мозък, на който е извършена спинална анестезия по повод 
надколянна ампутация. Наличната остатъчна неврологична 
симптоматика не е абсолютно противопоказание за спинална 
анестезия, но затруднява оценката на нивото на сетивния блок 
и степента на моторен блок чрез обичайните техники. Опре-
делянето и документирането на неврологичния статус преди и 
след регионалната анестезия при тази специфична група паци-
енти е от полза както за анестезиолога, така също и за пациента 
и неговите близки.
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T2W и TIRM измервания хиперинтенсен сигнал интрамедуларно по протежение на 
дисталния торакален гръбначен мозък (фигура 1). Тялото на 12-ти гръден прешлен е с 
променена сигнална характеристика на едем – вертебрален инфаркт (фигура 2). 
Заключението от изследването е, че находката отговаря на спинален инфаркт. 
Изследвани са антинуклеарни антитела, анти-кардиолипинови антитела, анти-
неутрофилоцитоплазмени антитела, анти-миелопероксидаза и анти-протеиназа 3, като 
всички стойности са в референтните граници на лабораторията. При изписване от 
неврологично отделение пациентът е бил с тежка долна парапареза и ниво на сетивност 
L1. С течение на времето неврологичното състояние частично се е подобрило и 
пациентът е можел, макар и трудно, да се придвижва самостоятелно с помощни средства. 
Придружаващо заболяване – добре контролирана медикаментозно хипертония. 
Предоперативната ЕКГ показва синусов ритъм и единични камерни екстрасистоли. 
Всички лабораторни изследвания са в границите на нормата на нашата лаборатория. 
След преценка, че липсват възможности за съдова реконструкция, пациентът е 
представен за ампутация на левия крак на ниво бедро. В ляво странично положение на 
ниво L3-L4 е извършена спинална анестезия с 1.5 ml (30 mg) хипербарен прилокаин, 
пациентът е престоял в това положение 10 минути, след което е поставен по гръб и 
опериран. По време на операцията, продължила 75 минути, не са регистрирани 
хемодинамични нарушения. Пациентът е изписан от болницата на седмия ден след 
операцията със спокоен ампутационен чукан и без нова неврологична симптоматика в 
долните крайници. 

 

 
 

Фигура 1. Хиперинтенсен сигнал интрамедуларно по протежение на дисталния 
торакален гръбначен мозък (зоната, обозначена със стрелки) 

 

 
 

Фигура 2. Вертебрален инфаркт в тялото на 12-ти гръден прешлен 
 
ПРЕГЛЕД НА ЛИТЕРАТУРАТА И ОБСЪЖДАНЕ: 
Alblas [4] разглежда промените в ЯМР находките при остра исхемия на 

гръбначния мозък и констатира, че те вероятно имат типичен ход – обикновено са в 
норма в острата фаза и се проявяват няколко дни по-късно. Авторите предлагат да се 
правят повтарящи се ЯМР-изследвания при пациенти, при които се подозира остра 
гръбначно-мозъчна исхемия. 

Faig [5] счита, че инфаркт в тялото на гръбначен прешлен е единствения 
потвърдителен признак за исхемичен инсулт на гръбначния мозък и трябва да се търси 
като ключов елемент от диагностицирането при повторни ЯМР изследвания. 

Zalewski [6] анализира при 133 пациенти клиничните характеристики и 
диагностичните критерии на спонтанния спинален инфаркт. Авторите подчертават три 
основни компонента: клиничен – бързо, в рамките на 12 часа, развитие на тежък 
неврологичен дефицит; ЯМР – за изключване на компресия и търсене на специфични 
находки; и ликвор – за потвърждаване на невъзпалителни причини. Според това 
изследване най-важният компонент е бързото развитие на неврологичен дефицит, 
защото по-бавното постепенно влошаване говори за алтернативна причина. 

Представеният от нас клиничен случай съответства на литературните данни – 
бързо начало с тежък неврологичен дефицит, нормална находка при ЯМР-изследване в 
острата фаза, която девет дни по-късно се позитивира и липса на възпалителен 
автоимунен компонент. 

Kumral [7] представя краткосрочните резултати (към момента на изписване от 
болницата) при 36 пациенти с остър спинален инфаркт. Пълно или частично 
възстановяване на моторния и сетивен дефицит е имало при две трети от пациентите, 
докато 25% не са показали никакво възстановяване при напускане на болницата. 

Robertson [8] анализира дългосрочни резултати от възстановяване след 
спинален инфаркт при 115 пациенти. Авторите констатират, че пациентите могат да се 
възстановят функционално с течение на времето. Прогнозата е по-добра при пациенти с 
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Резюме
Значителното пери-и следоперативно кървене в сърдечната 

хирургия е сериозен проблем, ангажиращ мултидисциплинар-
ни екипи от анестезиолози, кардиохирурзи, хемостазеолози и 
трансфузионни хематолози. В контекста на остър дефицит на 
кръв и кръвни компоненти, както и сериозните и продължител-
ни постоперативни компликации водещи до значителна мор-
бидност и морталитет, методите и техниките за редукция на 
периоперативното кървене са актуална и интересна изследова-
телска тема3. Представен е клиничен случай на пациент обект 
на кардиохирургична интервенция в спешен порядък, на фона 
на терапевтичен прием на комбинирана многокомпонентна ан-
тиагрегантна и антикоагулантна терапия.

Ключови думи: периоперативно кървене, сърдечна хирур-
гия, антиагрегация, антикоагулация. 

Summary
Significant peri- and postoperative bleeding in cardiac surgery 

is a serious problem involving multidisciplinary teams of anesthe-
siologists, cardiac surgeons, hemostasiologists, and transfusion 
hematologists. In the context of acute deficiency of blood and 
blood components, as well as serious and prolonged postoperative 
complications leading to significant morbidity and mortality, meth-
ods and techniques for reduction of perioperative bleeding are a  
interesting research topic. A clinical case of a patient undergoing 
emergency cardiac surgery is presented against the background of 
therapeutic intake of combined multicomponent antiplatelet and 
anticoagulant therapy.

Key words: perioperative bleeding, cardiac surgery, antiaggre-
gation, anticoagulation.

Клиничен случай:
Представяме клиничен случай на пациент на 73 г. постъп-

ващ в отделението по спешна кардиология на НКБ с клини-
ко-лабораторна констелация за нетрансмурален /NSTEMI/ 
миокарден инфаркт и декомпенсационни прояви на остра 
левостранна сърдечна недостатъчност /ОЛСН/ с белодробен 
едем. Проведената ехокардиографска /ЕхоКГ/ оценка обекти-
визира тежка левокамерна /ЛК/ систолна дисфункция, дифузна 
ЛК хипокинезия, умерена митрална инсуфициенция и суспек-
ция за върхова ЛК-тромбоза. От проведеното електрокардио-
графско изследване /ЕКГ/ с данни за десен бедрен блок /ДББ/ 
и AV-бл. I ст. с неизвестна давност, позитивиране на Т-вълни-
те в прекордиалната серия, които в динамика негативират. От 
лабораторните изследвания силно завишен високоспецифичен 
Тропонин /Troponin HS/ 2622,1 ng/L, в последствие достигащ 
до 3066,6 ng/L. при референтна стойност до 19,6 ng/L при мъже 
и 11,6 ng/L при жени.

Пациентът се презентира със следната придружаваща 
патология: давностна артериална хипертония с оптимална 
комбинирана антихипертензивна терапия, известна генерали-
зирана атеросклероза – исхемична болест на сърцето /ИБС/, 
по повод на която проведени неколкократни инвазивни ин-
тервенции. Периферна съдова болест с проведени множество 
интервенционални процедури на двата долни крайника, както 
и стентиране на лява вътрешна каротидна артерия по повод 
мозъчно-съдова болест. Пациентът е и с хронична бъбречна 
недостатъчност /ХБН IIIАст./, ренална остеодистрофия и хро-
ничен пиелонефрит. Максималните стойности на серумния 
креатинин са между 160-230 ммол/л. Установява се и вторичен 
анемичен синдром. 

При много висок риск е проведено инвазивно корона-
рографско изследване, обективизиращо инстент рестенози на 
имплантираните при предходните процедури стентове на лява 

предна десцендентна артерия, дясна коронарна артерия и цир-
кумферентния клон на лявата коронарна артерия. От проведе-
ната левокамерна вентрикулография /ЛВГ/ с данни за изразена 
ЛК-дилатация, тежка систолна дисфункция с фракция на из-
тласкване /ФИ/ 27%, обширна латеро-апикална аневризма и 
вероятна пристенна апикална ЛК тромбоза. 

На проведеното кардио-хирургично обсъждане е взето ре-
шение за оптимална оперативна коронарна реваскуларизация 
и пластика на оформената ЛК-аневризма в ускорен порядък 
при много висок оперативен риск. Изчисленият при пациен-
та GRACE score, характеризиращ риска от смърт при пациент 
с остър коронарен синдром /ОКС/ в следващите 6 месеца е 
144т./17%. 

При пациента е започната оптимална комплексна терапия, 
включваща двойно катехоламиново подпомагане, нитрат, ди-
уретик и водно-електролитно заместване на фона на която се 
постига оптимална стабилизация на състоянието, редукция на 
белодробния едем, без нужда от изкуствена белодробна венти-
лация /ИБВ/, задоволителна диуреза и липса на стенокардна 
симптоматика. Поради високия тромботичен риск, както по 
отношение коронарната анатомия, така също и във връзка с 
множеството интервенции и стентове в периферната и мозъч-
но-съдовата циркулация е започната  антикоагулантна и анти-
агрегантна терапия включваща хепарин, аспирин и Ticagrelor  в 
оптимални дозировки7. 

Антитромботичните средства са критична част от лечение-
то при пациенти с NSTEMI и трансмурални /STEMI/ миокардни 
инфаркти, но големите усложнения свързани с перипроцедур-
но и периоперативно кървене, причинено от антиагрегантната/
антикоагулантната терапия се асоциират с по-лоши резултати 
при пациенти с остър коронарен синдром /ОКС/4,8,12. Скалата  
CRUSADE е разработена, за да стратифицира изходния риск 
от значимо кървене при пациенти с NSTEMI и да улесни оп-

тималното терапевтично поведение. При пациента изчисле-
ния CRUSADE score е 43т. или 10,1% риск от сигнификантно 
перипроцедурно кървене. За обективизиране терапевтичния 
ефект от приложената антиагрегантна терапия предоперативно 
са проведени тестове за специфично рецепторно инхибиране 
на тромбоцитната агрегация към аспирин – ASPI-тест и към 
тикагрелор – ADP-тест. Преди въвеждане на пациента в опера-
ционната зала ADP-теста е със стойност 16U /рефер.стойност 
за инхибиция 15-45U/, а ASPI-теста е със стойност 78U /рефер.
стойност за инхибиция 4-20U/.

 При тези условия е извършена оперативна реваскулари-
зация в спешен порядък – четворен аорто-коронарен байпас и 
реинфорсиране на ЛК-аневризма. Рискът по ASA е оценен като  
IVЕ ст. Проведен е венозен увод за извършване на обща ин-
тубационна анестезия с Пропофол 2мг./кг., опиатна аналгезия 
с Фентанил и стандартна мускулна релаксация с миорелаксин 
1мг./кг. По време на оперативната интервенция се поддържа 
балансирана анестезия в комбинация от инхалационен анесте-
тик Севофлуран, опиатен аналгетик и мускулен релаксант с 
продължително действие – панкурониум бромид. След увода 
в анестезия с цел адекватен мониторинг на хемодинамиката 
се канюлират последователно централна вена, артерия с оглед 
перманентен инвазивен мониторинг на артериалното наляга-
не и проби от артериална кръв за следене на кръвно-газовия 
и алкално-киселинен статус, балон-плаващ термодилуционен 
катетър в белодробната артерия с оглед разширен хемодинами-
чен мониторинг в периоперативния период. При извършените 
измервания след въвеждането на последния се презентира не-
задоволителна хемодинамика с очаквано високи леви пълнещи 
налягания, повишено периферно съдово съпротивление и гра-
ничен към нисък сърдечен индекс. Стартирана е инфузия на 
Допамин в ниска инотропна доза. След тотална хепаринизация 
на пациента /300 IU/кг.т.м./ и типично канюлиране се включва 
система за екстракорпорална циркулация /ЕКЦ/. Поради висо-
кия риск от кървене в присъствието на двойна антиагрегантна 
терапия се пристъпва към включване в ЕКЦ на високотехно-
логичен хемоадсорбер /CytosorbR//,  с насочено действие към 
инактивиране антиагрегантния ефект на тикагрелор5. Хемо-
адсорберът CytosorbR е високотехнологичен продукт, създаден 
за екстракорпорална депурация на антиагреганта Ticagrelor 
и оралния антикоагулант Rivaroxaban1,2.  Хемоадсорберът се 
състои от порест високотехнологичен полимер. Последният 
се монтира след артериалната помпа към венозния резерво-
ар, с оглед преминаване на обема циркулиращата кръв и през 
него /фиг.1/. ЕКЦ е стартирана в 10.46 ч., а хемоадсорбера е 
поставен и функционира от 11.00ч. Краят на ЕКЦ, респ. ра-
ботата с хемодсорбера е в 12.35ч. Общото перфузионно време 
е 109мин., а това на хемоадсорбера е 95мин. Клампажното /
исхемично/ време на миокарда е 73мин. Миокардната протек-
ция е проведена с антеградна кристалоидна кардиоплегия. За 
хемодинамична поддръжка при отвикване и спирана на ЕКЦ е 
приложено двойно катехоламиново подпомагане /Добутамин и 
Допамин/, вазопресорна терапия от Норадреналин и е имплан-
тирана интраортна балонна помпа с оглед механично подпома-
гане на циркулацията в ранния следоперативен период.  

При постъпването в структурата за интензивно лечение 
към гореизброената медикаментозна поддръжка на хемодина-
миката е добавен и калциев сензитизатор /Левосимендан/, с ог-
лед тежката ЛК-дисфункция и голямата оперативна корекция. 
Изчисленият APACHE score на пациента при приема в интен-
зивната структура е 19т./12%. 

Извършен е пълен лабораторен контрол, включително от-
ново ASPI и ADP тестове, обективизиращи 15U за ASPI и 57U 
за ADP тест. Останалите хематологични и хемостазни показа-
тели са без съществени отклонения и са в норма след проведе-
на ЕКЦ. Пациентът е екстубиран на 2-ри следоперативен ден, 
със стабилни показатели на дишане и хемодинамика /трайно 

нормализиран хемодинамичен клас/, постепенно редуциране 
на медикаментозното подпомагане, задоволителна часова и 
денонощна диуреза и водно-електролитен баланс. За 1-ви сле-
доперативен ден кръвозагубата от оперативните дренажи е 
910мл., съответно за 2-ри и 3-ти следоперативни дни е с нисхо-
дяща тенденция. При пациента не се налага реексплорация, 
поради значимо неконтролирано следоперативно кървене /
предвид значителната антиагрегантна и антикоагулантна тера-
пия/9.Оперативните дренажи са свалени на 4-ти следоперативен 
ден сутринта. По време на престоя в интензивната структура са 
прелети общо 3 единици еритроцитен концентрат, 3 единици 
тромбоцитен концентрат и 2 единици прясно замразена плаз-
ма. Пациентът е преведен в отделението по кардиохирургия на 
6-ти следоперативен ден със стабилна хемодинамика на фона на 
ниска доза Допамин, без данни за перикарден или плеврални 
изливи, подобрена помпена функция с ИФ около 40%, без нови 
промени в ЕКГ или данни за завишени миокардни цитолитич-
ни ензими периоперативно и в последствие дехоспитализиран.

Заключение и обсъждане:
От извършените контролно-лабораторни изследвания от-

носно специфичния ефект на Ticagrelor върху тромбоцитната 
агрегация, а именно стойността на ADP е видна ефективността 
на хемоадсорбера CytosorbR при неутрализиране на послед-
ния6. Активността на тромбоцитната агрегация по отношение 
подтискането и от Ticagrelor нараства почти 4 пъти след прило-
жението на хемоадсорбера в хода на ЕКЦ11. Прави впечатление 
значимото подтискане на тромбоцитната антиагрегационна 
функция по отношение на другия лабораторен тест ASPI, което 
е често срещан ефект след приложението на ЕКЦ и ефекта на 
последната върху броя и качеството на тромбоцитите. 

Хемоадсорберът CytosorbR е единстевния към момента ви-
сокотехнологичен медицински продукт одобрен и наличен за 
употреба при необходимост от бърза инактивация ефектите на 
Ticagrelor, в условията на  спешна оперативна интервенция в 
областта на кардиохирургията1,5,6. 

Употребата на хемоадсорбер CytosorbR при пациенти при-
емали Ticagrelor и подложени на спешно кардиохирургично 
лечение е сигурно и ефективно средство за намаляване на сиг-
нификантното интра- и следоперативното кървене, както и за 
подобряване прогнозата и изхода от лечението10. 

Фигури и схеми към текста

Фиг. 1: Схема за свързване на CytosorbR към системата 
за ЕКЦ 
 /използвани са данни от 
https://cytosorb-therapy.com/en/the-adsorber/setup-of-

cytosorb/  
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Фиг. 2: Шпула-патрон CytosorbR прилагана 
за екстракорпорална терапия 
/по материали от google.com/
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трябва да са публикувани или към този момент да чакат одобрение за публикуване в други 
списания. 

2. Съдържанието на всички подадени статии се проверява за плагиатство. При 
установяване на такова същите няма да бъдат публикувани. 

3. Как да подадете статия за публикуване
•	 Материалът се изпраща по електронен път на : ccbulg@abv.bg
•	 Файлът трябва да бъде във формат Word (2000-2010) и копие във формат *.pdf.
•	 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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