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Резюме: Повишените нива на лактат се срещат често при 
пациенти претърпели операция, както и при тежко болни па-
циенти, като неговите серумни стойности показват корелация 
с тежестта на заболяването и вида на приложеният хирургичен 
метод. 

Поради своята прогностична роля, лактатът се използва ши-
роко като биомаркер за скрининг, диагностика, стратификация 
на риска и мониторинг при пациентите в интензивните отделе-
ние.

Цел: Да се проследят динамичните промени в серумните 
нива на лактата в пет последователни етапа в периоперативния 
период (преди анестезията, в края на оперативната намеса, през 
първият следоперативен ден-при постъпване в интензивно от-
деление на втори следоперативен ден, на трети следоперативен 
ден), при пациенти с онкологични заболявания, оперирани чрез 
роботизиран и конвенционелен хирургичен метод.

Материал и методи: Направено е проспективно клинико-
епидемиологично проучване обхващащо 60 пациентки на УМ-
БАЛ „Света Марина“- гр. Плевен с диагнози Карцином на ший-
ката на матката и Карцином на ендометриума за периода 2020 
година. Изследваният клиничен контингент е със средна възраст 
55,48±13,00 години в диапазона 28 – 78 години. Пациентките са 
оперирани посредством роботизирана или отворена хирургия.

Резултати: Серумните нива на лактат в двете групи (ро-
ботизирана и конвенционална) се различават в почти всич-
ки етапи на изследването (с изключение на времето преди 
анестезията). Установихме по-високи нива в групата на отво-
рената хирургия.

Заключение: Нивата на лактата в кръвта в качеството си на 
маркер за сложни метаболитни нарушения е важен предиктор за 
изхода от лечението в следоперативния период.

Измерването му се използва за оценка на системната перфу-
зия и мониториране на терапията.

Прилагането на минимално-инвазивните хирургични техни-
ки позволява да се постигне добър клиничен резултат при мини-
мални следоперативни усложнения свързани с хиперлактатеми-
ята развиваща се при големи по обем оперативни интервенции.

Ключови думи: лактат, роботизирани операции, конвенцио-
нална хирургия.

„Abstract: Elevated lactate levels are common in patients who 
have undergone surgery and in severely ill patients, and its serum 
values show a correlation with the severity of the disease and the 
type of the surgical method used.

Due to its prognostic role, lactate is widely used as a biomarker 
for screening, diagnostics, risk stratification and monitoring in inten-
sive care patients.

Objective: To monitor the dynamic changes in serum lactate 
levels in five consecutive stages in the perioperative period (prior 
to anesthesia, at the end of the surgery, during the first postoperative 
day - on admission to the intensive care unit on the second postopera-
tive day, on the third postoperative day), in patients with oncological 
diseases operated by robotic and conventional surgical method.

Material and methods: A prospective clinical and epidemio-
logical study was conducted covering 60 patients of the University 
Multi-Profile Active Treatment Hospital Saint Marina – city of Plev-
en with diagnoses of cervical carcinoma and endometrial carcinoma 
for the period 2020. The investigated clinical contingent is with an 
average age of 55.48±13.00 years within the range of 28 - 78 years of 
age. Patients are operated by robotic or open surgery.

Results: Serum lactate levels in the two groups (robotic and con-
ventional) differed in almost all stages of the study (excluding the 
time prior to anesthesia). We established higher levels in the open 
surgery group.

Conclusion: Blood lactate levels as a marker for complex meta-
bolic disorders are an important predictor of treatment outcome in 
the postoperative period.

Its measurement is used to assess systemic perfusion and moni-
tor therapy.

The application of minimally invasive surgical techniques allows 
to achieve a good clinical result with minimal postoperative com-
plications associated with hyperlactatemia developing in large-scale 
surgical interventions.

Key words: lactate, robotized operations, conventional sur-
gery.



4 Год. L, кн. 3/2021

АНЕСТЕЗИОЛОГИЯ И ИНТЕНЗИВНО ЛЕЧЕНИЕ

5Год. L, кн. 3/2021

ОРИГИНАЛНИ СТАТИИ

Въведение: 
През последните години броят на тежките и големи по обем 

и сложност оперативни намеси предприети в световен мащаб, 
се изчисляват на стотици милиони годишно. (43) 

Въпреки напредъка в хирургичните и анестезиологични 
техники, както и  напредъка в периоперативната грижа за паци-
ентите, постоперативните усложнения (POCs) остават водеща 
причина за следоперативна заболеваемост и смъртност и сери-
озна икономическа тежест за здравната система. (13), (15), (16) 

За да се намали заболяваемостта и да се подобри кратко-
срочната и дългосрочна преживяемост на пациентите, използ-
ването на минимално-инвазивните хирургични методи (ро-
ботизирана хирургия) и ранното разпознаване на POCs са от 
решаващо значение. (39) 

Доказано е, че нарушаването на микросъдовия кръвен по-
ток както преди, така и след големи коремни операции води до 
по-висок процент на POCs. (15) 

Установено е също, че ефектът на мащабната хирургия вър-
ху тъканната перфузия може индиректно да бъде оценен чрез 
измерване на нивата на лактат в края на операцията. (28) 

Повишените нива на лактат се срещат често при критично 
болни пациенти и показват корелация с тежестта на заболява-
нето. Поради своята прогностична роля, лактатът се използва 
широко като биомаркер за скрининг, диагностика, стратифи-
кация на риска и мониторинг при пациентите в интензивните 
отделение. (19),  (20), (24), (28) (29), (30), (31), (32), (33), (36), 
(37), (41), ()

Хиперлактатемията след тежки операции се открива в мно-
го проучвания, като според повечето учени, тя се дължи на раз-
вилият се кислороден дълг в резултат на тъканната хипоксия. 
(1), (14), (38)

Други причини, които създават предпоставка за хиперлак-
татемия са нарушеният глюкозен метаболизъм, микроциркула-
торните нарушения и ефекта на циркулиращите катехоламини. 
(17), (35), (42)

Приема се, че нормалните серумни нива на лактата са меж-
ду 0,5- 2,2 mmol/ l, като всяко повишаване  над референтните 
стойности увеличава риска от неблагоприятен изход за паци-
ента. (5), (18)  

През 2013 г. Li S.и кол. проучват 114 пациента подложени 
на големи по обем коремни операции. (23)

Изследвайки серумния лактат на всеки 6 часа в първите 24 
следоперативни часа, установяват 88 усложнения регистрира-
ни при 51 пациента (44, 7%). (23) 

Доказват разлика в серумните нива на лактата при различ-
ните пациенти с несъщественни, съществени и незначителни 
по вид усложнения. (23)

Стигат до извода, че нивата на лактата през първите 24 часа 
в следоперативният период са в значителна степен свързани с 
наблюдаваните усложнения при коремни операции. Получени-
те резултати гарантират перспектива за „златен час и сребърен 
ден“ за провеждането на ранно реанимационно лечение при 
тази група болни. (23) 

В друго изследване на 1278 пациента приети с инфекция, 
Shapiro и кол. установяват, че нивата на лактата могат точно да 
стратифицират пациентите според смъртността. (34)

Нива на лактата от 0-2,4 mmol/ l, 2,5-3,9 mmol/ l и 4 mmol/l 
се свързват със смъртност от 4, 9% (95 % CI: 3,5 %-6,3 %), 9% 
(95 % CI:5,6 %-12, 4 %) и 28,4% (95 % CI: 21%-36%). (34) 

Bakker и кол. стигат до заключението, че оценката на лак-
татния клирънс чрез серийни измервания е полезен предиктор 
за заболяваемост и смъртност. (3)

Пациенти, които изчистват първоначално повишеното ниво 
на лактата до < 2,5 mmol/ l или < 4,0 mmol/l (в зависимост от 
дизайна на проучването) в рамките на 24 часа имат значително 
добри резултати от пациентите, чийто повишен лактат се за-
пазва. (2), (3), (26), (27) 

Важно е да се подчертае, че едно от често срещаните в кон-

венционалната хирургична практика усложнения водещо до 
повишаване нивото на серумният лактат е рабдомиолизата. (7)

Рабдомиолизата на скелетните мускули се развива в ре-
зултат на прилагани медикаменти, оперативната травма, ток-
сичните агенти, инфекциите и компресията на тъканите, кое-
то води до лизис на мускулните клетки с освобождаването 
на токсични вътреклетъчни компоненти в системната цирку-
лация, което причинява електролитни нарушения, промени в 
серумните стойности на лактата, хиповолемия, метаболитна 
ацидоза, коагулационни нарушения и остра бъбречна недоста-
тъчност поради миоглобулинемията. (8), (9), (112)  

Рисковите фактори за нейното развитие включват възраст 
(между 40–50 години), мъжки пол, висок индекс на телесна 
маса (ИТМ), предоперативна прехидратация, продължителна 
хирургия и хирургично позициониране на пациентите върху 
операционната маса. (10), (21), (25), (31), (39)       

В условията на генерализирана исхемия и хипоксемия при 
оперативна травма, артериална тромбоза, продължителна съ-
дова оклузия, продължително обездвижване при големи опе-
ративни намеси, литотомично положение на пациентите върху 
операционната маса, шок и др., също водят до развитието на 
лизис на мускулните клетки. (40) 

В условията на исхемия, клетъчните енергийни запаси по-
степенно намаляват, като исхемия продължаваща повече от 4 
часа може да предизвика необратимо увреждане на скелетната 
мускулатура. (22) 

Установено е, че рабдомиолизата се проявява главно след 
големи травми (напр. оперативни травми), при възникваща 
реперфузия. В областта на реперфузията възниква реактивна 
хиперемия, която се опитва да намали нуждите от кислород от 
исхемизираните мускули. (31)

Повишената проницаемост на капилярите води до излизане 
на течност от съдовата система, което причинява интраваску-
ларна хиповолемия и локализиран тъканен оток. (39)

Всичко казано по-горе поставя въпроса за необходимостта 
от прилагането на все по-малко инвазивни хирургични методи, 
с които се цели по-нисък процент на развилите се се интра- и/ 
или следоперативни усложнения при постигнат отличен кли-
ничен резултат. (26)

През последните десет години, до това в най-голяма степен 
се доближават роботизираните хирургични операции, които са 
свързани с по-малка до незначителна травма на пациентите, 
по-малко усложнения, свързани и с по-нисък процент смърт-
ност. (27)

Според някои учени обаче, роботизираната хирургия сама 
по себе си може да окаже влияние върху развитието на рабдо-
миолиза. (21), (39)

Gelpi-Hammerschmidt и кол. извършват проучване сравня-
ващо роботизираната, лапароскопската и отворената хирургия 
по отношение на възникването на рабдомиолиза. Те откриват, 
че роботизираната хирургия е свързана с по-висок риск от раз-
витието ѝ. Авторите постулират, че липсата на тактилна обра-
тна връзка при работа с роботизираната система Da Vinci, може 
да причини излишно напрежение или мускулна компресия от 
инструментите прикрепени към робота, фактор, който не при-
съства при конвенционалната (отворена) или лапароскопка хи-
рургия. (11)

Това повдига редица въпроси, като например, дали роботи-
зираните оперативни интервенции са наистина щадящи или те, 
подобно на конвенционалната  хирургия могат да доведат до 
някои неблагоприятни за организма промени, което налага да 
бъдат разпознати навреме и съответно корегирани, с което да 
се намалят рисковете за пациента и по този начин да могат се 
използват всички останали предимства на този вид хирургия. 
(4)

Цел: Да се проследят динамичните промени в серумните 
нива на лактата в пет последователни етапа в периоперативни-
ят период (преди анестезията, в края на оперативната намеса, 

през първият следоперативен ден-при постъпване в реанима-
ция, на втори следоперативен ден, на трети следоперативен 
ден), при пациенти с онкологични заболявания, оперирани 
чрез роботизиран и конвенционелен хирургичен метод.

Материал и методи:
1. Статистически метод за обработка на получените ре-

зултати.
Данните са въведени и обработени със статистическия па-

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

Бяха приложени следните методи:
1. Вариационен анализ – представени са оценките 

на централната тенденция и статистическо разсейване.
2. Графичен анализ – за визуализация на получе-

ните резултати.
3. Тест на Маучли – за проверка на честотни раз-

пределения за мултинормалност.
4. Непараметричен тест на Фридман – за проверка 

на хипотези за различие между няколко зависими извадки.
5. Непараметричен тест на Уилкоксон – за провер-

ка на хипотези за различие между две зависими извадки.
6. Непараметричен тест на Колмогоров-Смирнов 

и Шапиро-Уилк – за проверка на честотни разпределения 
за нормалност. 

7. Т-критерий на Стюдънт – за проверка на хипо-
тези за различие между средните аритметични на две неза-
висими извадки.

8. Непараметричен тест на Ман-Уитни – за про-
верка на хипотези за различие между две независими из-
вадки.

2. Лабораторен метод за изследване на серумния лактат:
Във всеки един етап на проучването, от пациентите се взе 

по 3 мл. венозна кръв като се изследва и серумното ниво на 
лактат.

Приложи се ензимен колориметричен принцип за опреде-
ляне на лактат в плазма с антикоагулант флуорид, на биохими-
чен анализатор AU480, намиращ се на територията на Клинич-
на лаборатория в УМБАЛ „Света Марина“ Плевен.

Изследван контингент:
Направено е проспективно клинико-епидемиологично про-

учване на базата на научно-изследователски проект № 6/ 2020 
г. към МУ-гр. Плевен,  обхващащо 60 пациентки на УМБАЛ 
„Света Марина“- гр. Плевен с диагнози Карцином на шийката 
на матката и Карцином на ендометриума за периода 2020 го-
дина. Изследваният клиничен контингент е със средна възраст 
55,48±13,00 години в диапазона 28 – 78 години. Пациентките са 
оперирани посредством роботизирана или отворена хирургия.

Възрастовата група с най-голяма численост (10) при паци-
ентките с роботизирана хирургия е 50-59 години, следвана от 
60-69 години с 6, а с най-малка (0) – 20-29 години. При па-
циентките с отворена хирургия с най-голяма численост (8) е 
възрастова група 60-69 години, следвана от 50-59 години със 
7, а с най-малка (1) – 20-29 години (фиг. 1). Пациентките от 
двете групи са статистически изравнени (p=0,852) по показате-
ля възраст – средната възраст на оперираните роботизирано е 
55,17±12,98, а на тези с отворена хирургия – 55,80±13,23.

Фигура 1: Разпределение на участниците в проучването 
по вид на хирургията и възрастови групи

Резултати:
На фиг. 2 се вижда, че честотно разпределение на въз-

растта е нормално (One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 
p=0,200).

Половината от пациентките са оперирани чрез роботи-
зирана хирургия, а останалите – чрез отворена, Фиг. 3.

Разпределението по диагноза е същото – 50% с Карци-
ном на шийката на матката и 50% с Карцином на ендометриума 
(фиг. 4). 

Възрастовите групи с най-голяма численост (8) при паци-
ентките с Карцином на шийката на матката са 30-39 и 50-59 
години, следвани от 40-49 години със 7, а с най-малка (0) – 70-
79 години;

При пациентките с Карцином на ендометриума с най-голя-
ма численост (10) е възрастова група 70-79 години, следвана 
от 50-59 години с 9, а с най-малка (0) – 20-29 и 30-39 години;

Средната възраст (63,10±9,59) на пациентките с Карцином 
на ендометриума е сигнификантно (p<0,001) по-висока от тази 
на имащите Карцином на шийката на матката (47,87±11,48).

Фигура 2: Честотно разпределение на възрастта (One-
Sample Kolmogorov-Smirnov Test p=0,200)

Фигура 3: Разпределение на участниците в проучването 
по вид на хирургията 

Фигура 4: Разпределение на участниците в проучването 
по диагноза

Фигура 5: Разпределение на участниците в проучването 
по вид на хирургията и възрастови групи
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Фигура 2: Честотно разпределение на възрастта (One-Sample 
Kolmogorov-Smirnov Test p=0,200)
 

 

Роботизирана 
хирургия; 30; 50,0%

Отворена хирургия; 
30; 50,0%
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Фигура 3: Разпределение на участниците в проучването по вид на 
хирургията 
 

 

Фигура 4: Разпределение на участниците в проучването по 
диагноза
 

Карцином на шийката 
на матката; 30; 50,0%

Карцином на 
ендометриума; 30; 

50,0%
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ОРИГИНАЛНИ СТАТИИ

Приложеният тест за мултинормалност на честотното 
разпределение на петте измервания на серумните нива на 
лактата в двете групи показа липса на такова, поради кое-
то динамиката бе оценена с тестовете на Фридман и Уил-
коксон (табл. 1):

При оперираните чрез роботизиран хирургичен метод, 
първите три етапа на измерване не се различават статисти-
чески, след което се доказва понижение на серумния лактат 
на втория и третия следоперативен ден.

При пациентките с извършена отворена оперативна 
намеса се наблюдава значитерно понижение на серумния 
лактат преди анестезията спрямо нивото му при постъпва-
не в интензивното отделение, след което има значимо пови-
шение на лактата в края на оперативната намеса и втория 
следоперативен ден. На третия следоперативен ден нивото 
остава статистически еднакво с измереното на втория ден 
и чувствително по-високи от предишните етапи на изслед-
ването.

Серумните нива на лактата при двете групи се разли-
чават в почти всички моменти на измерване (с изключение 
на времето преди анестезията). Установихме по-високи нива 
в групата с отворена хирургия.

Описаните в табл. 1 резултати са представени графично 
на фиг. 6.

Таблица 1: Сравнителен анализ на динамиката на лак-
тата вътрегрупово и междугрупово

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

Фигура 6: Сравнителен анализ на динамиката на лак-
тата вътрегрупово и междугрупово

Дискусия: 
Получените от нас резултати потвърждават резултатите на 

редица учени.
В изследване на Jelena Veličković и кол. върху 212 пациенти 

приети в интензивно отделение след тежки коремни операции 
се установява, че при 76 (38,97%) се развиват 18 усложнения, а 
18 от тях умират. (14)

Creagh-Brown B. и кол. изследват следоперативните про-
мени  в серумните нива на лактат и също потвърждават ви-
соките му нива след големи отворени коремни операции. Те 

доказват най-високи нива на серумния лактат през първият 
следоперативен ден и стигат до извода, че всяко увеличение 
на следоперативния лактат след високорискови операции на 
стомашно-чревният тракт е независимо свързано с повишена 
заболяваемост и болнична смъртност. (6)  

Заключение:
Измерването на нивото на лактата в кръвта трябва да бъде 

част от оценката както на болните в тежко състояние, така и на 
оперираните пациенти. Повишеното ниво на серумният лактат 
може да бъде следствие от увеличената му продукция в усло-
вията на хипоперфузия и хипоксия (лактоацидоза тип А) или в 
резултат на повишена продукция или понижен клирънс, нес-
вързан с хипоперфузия и хипоксия (лактоацидоза тип В). 

Установяването на причините за хиперлактатемия имат ре-
шаващо значение за избора на стратегия за лечение.

Нивата на лактата в кръвта в качеството си на маркер за 
сложни метаболитни нарушения  са  предиктор за изхода от 
лечението в интензивните звена.

Измерването му се използва за оценка на системната пер-
фузия и мониториране на терапията.

Той може да бъде полезен маркер за определяне на разви-
тието на дисфункция на органите, особено при сепсис.

Серумните нива на лактат над 4 mmol / L при възрастни са 
показателни за началото на интензивна реанимация, независи-
мо от кръвното налягане. Децата с ниво на лактат> 2 mmol / L 
се нуждаят от спешен медицински преглед и лечение.

Независимо от избраната тактика на лечение, намаляването 
на нивата на лактат може да се интерпретира като адекватен 
отговор на терапията. Измерването на лактата трябва да се из-
вършва на всеки 2 часа през първите 8 часа на реанимация при 
пациенти с лактатна ацидоза тип А. Получените данни е необ-
ходимо да се интерпретират в съответствие със стойностите на 
лактатния клирънс (най-малко 10%, но за предпочитане 20%). 
При пациенти с шок нормализирането на нивата на лактат е 
добър прогностичен признак.

Прилагането на минимално-инвазивните хирургични тех-
ники позволява да се постигне добър клиничен резултат при 
минимални следоперативни усложнения свързани с хиперлак-
татемията развиваща се при големи по обем оперативни ин-
тервенции.
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Таблица 1: Сравнителен анализ на динамиката на лактата вътрегрупово и междугрупово

Вид 
хирургия n

Време на измерване

При постъпване Преди 
анестезията

В края на 
оперативната 

намеса

На втори 
следоперативен 

ден

На трети 
следоперативен 

ден

X SD X SD X SD X SD X SD
Роботизирана 30 1,74a 0,39 1,79a 0,66 1,71a 0,43 1,47b 0,43 1,16c 0,40
Отворена 30 3,74a 1,21 1,54b 0,50 2,47c 0,71 4,50d 1,70 4,65d 1,84

P= <0,001 P= 0,097 P= <0,001 P= <0,001 P= <0,001
* - еднаквите букви по хоризонталите означават липса на сигнификантна разлика, а различните – наличие на такава 
(p<0,05) 

 

  
 

17 
 

 

Фигура 6: Сравнителен анализ на динамиката на лактата 
вътрегрупово и междугрупово
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THE ROLE OF NEUTROPHIL GELATINASE-ASSOCIATED LIPOCALIN AS A 
MARKER OF ACUTE KIDNEY INJURY / ACUTE RENAL FAILURE AND DEATH IN 

SEPTIC PATIENTS.
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Резюме: Сепсисът е глобален здравен проблем, характе-
ризиращ се със системен инфламаторен процес, в отговор на 
микробна инфекция. Честа компликация при хоспитализирани 
пациенти,  все още със висока честота на смъртност и инвали-
дизация, с тежка органна увреда (ОБН и др). Цел на настоя-
щето проучване е да се въведе и оцени ролята на  NGAL, като 
ключов биомаркер, като предиктор на остра бъбречна увреда, 
ОБН, токсичност от антибиотично лечение и смърт при паци-
енти със сепсис.

Ключови думи: сепсис, NGAL, остра бъбречна увреда, 
ОБН, смъртност

Abstract: Sepsis is a life-threatening organ dysfunction caused 
by dysregulated host response to infection. Sepsis is a common 
and increasingly frequent medical problem that consumes huge 
amounts of resources. Mortality rates remain high, and the long-
term effects severe, including acute renal failure. The purpose of 
this study was to assess the ability of plasma neutrophil gelatinase-
associated lipocalin (pNGAL) to predict AKI / acute renal failure 
and death in septic patients. 

Key words: sepsis, NGAL, AKI,  acute renal failure, death

Въведение: Сепсисът е глобален здравен проблем, харак-
теризиращ се със системен инфламаторен процес, в отговор на 
микробна инфекция. Честа компликация при хоспитализирани 
пациенти. В световен мащаб 30% смъртност при пациенти със 
сепсис, 50% при тежък сепсис и 80% при пациенти със септи-
чен шок.Честота 0,2 до 3/ 1000 пациента се поразяват годиш-
но, 48,9 млн. случая в света за 2017г, 11 млн. смъртни случая 
от сепсис или сепсис- свързани състояния за същата година.  
Най-много похарчени средства за дадено медицинско със-
тояние – 23,6 билиона долара за 2017г. Ранната диагностика, 
правилното лечение и оптималната антибиотична експозиция 
при тези пациенти е от изключителна важност за подобряване 
морталитета и морбидитета (инвалидизация на пациентите) , 
икономически предимства – намален болничен престой, по-
кратък период на антибиотично лечение, превенция на анти-
биотична резистентност и селектиране на мултирезистентни 
вътреболнични щамове. [18] Фармакокинетичният и фармако-
динамичният профил на лекарствата, при критично болните е 
сериозно променен. Септичните пациенти са често хиповоле-
мични или релативно хиповолемични.Често наблюдаваме се-
риозни отклонения на плазмените нива на антиобиотика при 
стардантен дозов режим. При тези пациенти имаме повишени 
екстрацелуларни течности и тъканни отоци, които нарушават 
антибиотичната пенетрация. За септично болният е характер-
на хипердинамичният тип циркулация ( ↑МОС, ↓ПСС), което 
може да увеличи реналният клирънс на хидрофилните АБ до 
три пъти над обичайното и да наблюдаваме незадоволителен 
клиничен отговор при пациент с инфекция, чувствителна на 
приложеният антибиотик. Увеличен клирънс наблюдаваме и 
при хипоалбуминемия и приложение на меддикаменти, които 
в голям процент се свързват с плазмените протеини. Обема на 
дистрибуция е също нестабилен при септични пациенти и за-
виси от тяхната адекватна флуидна ресуститация. За разлика от 
хидрофилните, при липофилните АБ, обема на разпределение 

включва и интрацелуларната компонента и са предимно с чер-
нодробен механизъм на елиминация. Тези АБ ( флурхиноло-
ни, глицилциклини, макролиди, метронидазол, линкозамиди, 
тетрациклини) изискват натоварваща доза, която при критично 
болен се препоръчва да не се прилага. Всички тези патофизио-
логични отклонения, характерни за септично болният обуслвят 
честата разпозната или не, остра бъбречна увреда и ОБН от 
преренален (хиповолемия, хипотензия, като увреждащи факто-
ри) или ренален (директна токсичност от микроорганими или 
техни токсини, медиатори на сепсиса – Il- 1, 6 ; TNF, токсич-
ност от антибиотици и др. медикаменти). [15]

ОБН е острата невъзможност на бъбреците да осигуряват 
нормалните си функции: поддържане на водно-електролитен 
и киселинно-алкален баланс, ендокринна, отношение към хе-
мопоеза и др. функции. [8,9] ОБН и/или остра бъбречна увреда 
(AKI) самостоятелно, като усложнение се среща 0,2 -20% от 
хоспитализираните пациенти, а при тези в интензивни кли-
ники 17-78%. Критично болните пациенти, развили AKI имат 
влошена прогноза и висока смъртност. Сепсисът е основна 
причина за развитие на AKI и ОБН, проучвания твърдят, че 
сепсисът е отговорен за 30-50% от всички случай на остра бъ-
бречна увреда и ОБН. [1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 13]

През последните няколко декади серумният креатинин 
(SCr) се използва за диагностиката на остра бъбречна увреда 
и ОБН, но той е функционален показател и не е „идеалният 
биомаркер“ за органна увреда. Стойността на SCr се влияе 
от неренални фактори, като: възраст, пол, мускулна маса, ди-
етични навици, медикаменти, хидратация. [1,8] В покачването 
на стойността му се наблюдава закъснение и не кореспонди-
ра с актуалното нарушение на гломерулна филтрация (GFR). 
Серумният креатинин може да не се повиши при загуба на 50 
% от бъбречната функция. Закъсняванe в диагнозата и непра-
вилен подход и управление на такъв болен, може да доведе до 
необратими трайни увреждания на бъбреците (ХБН, хрониоди-

ализа) и смърт. RIFLE (R-risk, I-injury , F-failure , L-loss  and E-
end-Stage) критериите са предложени от ADQI (Acute Dialysis 
Outcome Initiative group), като метод за класификация и оценя-
ване тежестта на острата бъбречна увреда. [8, 16]   Те се базират 
на двукратно увеличаване на базовите стойности на серумният 
креатинин, намаляване на GFR с 50% или диуреза < 0,5мл/кг 
за 12ч. [8, 16]  В клиничната практика е необходим надежден био-
маркер, който да е достатъчно сензитивен и чувствителен, кой-
то достатъчно да отразява най-раните промени при настъпваща 
бъбречна увреда, който е възможен за измерване и не изисква 
инжектиране на екзогенна субстанция. Много проучвания со-
чат, че NGAL (неутрофил-желатиназа асоцииран липокалин) 
отговаря на горепосочените изисквания. [8, 10]

NGAL (неутрофил-желатиназа асоцииран липокалин) е ра-
нен специфичен маркер, корелиращ с тежестта на сепсиса, кой-
то е с предиктивна стойност за настъпваща остра бъбречна ув-
реда (AKI) и ОБН. Ранното разпознаване на пациенти с AKI и 
избягването на допълнителни увреждащи фактори ( нефроток-
сични АБ, неадекватна флуидна ресуститация, НСПВС, сим-
патикомиметици и др.). Серумният креатинин е ненадежден 
маркер за ранно разпознаване на AKI, проучвания сочат, че се 
пропускат около 40 % от пациентите с AKI. Някой автори твър-
дят, че стойността на NGAL, корелира с продължителността на 
престоя на пациента в интензивна клиника и общият болничен 
престой, както и потвърждават пряката корелация между стой-
ностите на този показател и смъртността на пациенти с тежък 
сепсис. Изследването на плазменият неутрофил-желатиназа 
асоцииран липокалин дава възможност с 48ч. по-ранна диаг-
ностика на остра бъбречна увреда, в сравнение използването 
на RIFLE критериите. [8, 19]

Все още в клиничната практика няма единно мнение, при 
коя стойност NGAL да се приеме, че е налична бъбречна ув-
реда, но водещи клиницисти, с научни интереси в областта са 
възприели 150 ng/ml. [4, 8,12, 17]

Въвеждането в ежедневната клинична практика на лабора-
торни маркери със скринингова и сигнификантна диагностич-
на стойност, като  NGAL би довел до оптимизация диагности-
ката и лечението на сепсиса, до ранна диагностика, превенция 
и лечениена остра бъбречна увреда и недостатъчност, по малка 
честота на смъртност, инвалидизация и по-кратък болничен и 
реанимационен престой. Тоест социално-икономически ползи 
за обществото.

Макар, че резултатите на  метаанализ на An Zhang и колеги 
от 2016г. за ролята NGAL за ранна диагностика на бъбречна ув-
реда остават дискутабилни. Това и причината за провеждането 
на настоящето проучване. [8, 19]

Цел: Да се въведе и оцени ролята на  NGAL, като ключов 
биомаркер, като предиктор на остра бъбречна увреда, ОБН, 
токсичност от антибиотично лечение и смърт при пациенти 
със сепсис.

Материал и методи: Проучването беше проспективно, 
проведено в КАИЛ – УМБАЛ „ Св. Марина“, в периода от март 
2020г. до август 2021г.  Бяха рандомизирани 20 пациента. Ни-
вото на NGAL  беше проследявано двукратно (при инициализа-
ране, на 48-72ч.). Измерванията бяха  извършени в „Клинична 
лаборатория -  УМБАЛ „Св. Марина“. Биологичният материал, 
използван за целта на проучването беше  серум и плазма от 
рандомизирани пациенти, метод за определяне - латекс усилен 
имунотурбидиметричен анализ. Обект на изследването бяха 
възрастни пациенти 18+ години, без значение на пол. Всич-
ки с клиника на тежък сепсис, обект на интензивно лечение. 
Пациентите, включени в наблюдението бяха преморбидно 
до ASA III, без органна недостатъчност > от I –ва (лека сте-
пен). За поставянето на сепсис, като диагноза бяха използвани 
SIRS критериите: T > 38 °C  или  < 36 °C , СЧ > 90/ мин, ДЧ > 20/ 
мин,  (PaCO 2) < 32 mmHg, левкоцити > 12,000/μL или  < 4000/

μL или > 10% незрели в периферията; или qSOFA: ДЧ ≥22/min, 
влошен ментален статус, систолно налягане ≤100 mm Hg

 Табл. 1 Критерии за включване/изключване 
от клиничното проучване

Включващи критерии Изключващи критерии
Пациенти, с клинични данни 
за сепсис Пациенти, с политравма

Възраст >18+години < 70 
години

Пациенти, до 14 дни след 
кардиохирургично лечение

ASA< или = III Пациенти < 18 години, 
бременни

Пациенти, подписали 
информирано съгласие

Преморбидна напреднала 
органна недостатъчност, > от 
I –ва (лека степен)

Резултати: Използвана е дескриптивна статистика за оп-
исване на групата по възраст, пол, смъртност и стойности на 
NGAL. Където е нужно, данните са представени чрез средна 
аритметична ± SD (стандартно отклонение) Изследваната гру-
па съответно беше представена от 11 мъже, 9 жени, на възраст 
от 22г. до 69г., средна възраст на рандомизираната група 48,7г. 
(SD). (Фиг.1 и Фиг.2)

Фиг. 1 Разпределение на изследваната група по пол

Фиг.2 Разпределение по възраст на изследваната група

Фиг. 3 Разпределение по възраст в групата на 
непреживели / починали

Общата смъртност в групата в рамките на 30дни беше 40%, 
38% при жени и 62% при мъжете, тоест мъжкият пол демон-

Фиг. 1 Разпределение на изследваната група по пол

Фиг.2 Разпределение по възраст на изследваната група

Мъже
55%

Жени
45%

Средна възраст на изследваната популация - 48.7 години

Фиг. 1 Разпределение на изследваната група по пол

Фиг.2 Разпределение по възраст на изследваната група

Мъже
55%

Жени
45%

Средна възраст на изследваната популация - 48.7 години

Фиг. 3 Разпределение по възраст в групата на непреживели / починали

Общата смъртност в групата в рамките на 30дни беше 40%, 38% при жени и 
62% при мъжете, тоест мъжкият пол демонстрира по-висока смъртност; 
средна възраст на починалите 52,4г (SD). (Фиг.3, Фиг.4 и Фиг.5)

Фиг.4 Представяне на обща смъртност

Починали
40%

Преживели
60%

Средна възраст на починалите - 52.4 години
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стрира по-висока смъртност; средна възраст на починалите 
52,4г (SD). (Фиг.3, Фиг.4 и Фиг.5)

Фиг.4 Представяне на обща смъртност

Фиг.5 Разпределение на смъртност по пол

Остра бъбречна недостатъчност (по RIFLE критериите), 
като усложнение регистрирахме при 6 пациента (30%), с нуж-
да от извънбъбречни методи на очистване – хемодиализа или 
вено-венозна хемодиафилтрация. ( Фиг. 6)

При 5 пациента с клиника на тежък сепсис, стойностите на 
NGAL бяха в нормални стойности (реф.ст-сти: 26-97 ng/ml), 
при останалите 15 с патологични изменения. Всички пациенти, 
развили ОБН бяха с екстремно високи стойности на NGAL. 

Фиг.6 Пациенти развили ОБН (по RIFLE критерии)

Средната сойност на NGAL в групата на преживелите е 
275,3 ng/ml (SD), а в групата на починалите е 522,8 ng/ml (SD), 
тоест установи се корелация между високите стойности на 
NGAL и рискът от смърт. (Фиг.7 и Фиг.8)

 
Табл. 2 Дескриптивна статистика

 N Min 
NGAL

Max 
NGAL

Mean 
NGAL

Std. 
Deviation

Преживели 12 31.1 1083.5 271.5 316.4291534

Починали 8 60.5 2036 522.8 598.0217877

Фиг.7 Стойности на NGAL в групата на преживелите

Фиг.8 Стойности на NGAL в групата на починалите

Най-висока стойност на NGAL - 2036 ng/ml, беше реги-
стрирана при пациент с клиника на септичен шок, който загина 
в рамките на 24ч. В група на пациенти с нормални стойности 
на NGAL – 5пациента, 4 от тах имаха престой до 7 дни в интен-
зивна клиника и само един пациент реализира 30 дни, поради 
тежка белодробна увреда. Установи се правопропорционална 
зависимост между стойностите на изследваният биомаркер и 
броят пролежани дни в интензивна клиника и обратнопропор-
ционална зависимост, в групата на починалите, колкото по-ви-
соки стойности, по-малък брой дни преживели. (Фиг. 9 и Фиг. 
10)

Фиг.9 Корелация между стойности на NGAL / 
брой пролежани дни в интензивна клиника 
в групата на преживелите

Фиг.10 Корелация между стойности на 
NGAL / брой пролежани дни в групата на починалите.

Фиг. 3 Разпределение по възраст в групата на непреживели / починали

Общата смъртност в групата в рамките на 30дни беше 40%, 38% при жени и 
62% при мъжете, тоест мъжкият пол демонстрира по-висока смъртност; 
средна възраст на починалите 52,4г (SD). (Фиг.3, Фиг.4 и Фиг.5)

Фиг.4 Представяне на обща смъртност

Починали
40%

Преживели
60%

Средна възраст на починалите - 52.4 години

Фиг.5 Разпределение на смъртност по пол

Остра бъбречна недостатъчност (по RIFLE критериите), като усложнение 
регистрирахме при 6 пациента (30%), с нужда от извънбъбречни методи на 
очистване – хемодиализа или вено-венозна хемодиафилтрация. ( Фиг. 6)

При 5 пациента с клиника на тежък сепсис, стойностите на NGAL бяха в 
нормални стойности (реф.ст-сти: 26-97 ng/ml), при останалите 15 с 
патологични изменения. Всички пациенти, развили ОБН бяха с екстремно 
високи стойности на NGAL.

Мъже
62%

Жени
38%

Фиг.6 Пациенти развили ОБН (по RIFLE критерии)

Средната сойност на NGAL в групата на преживелите е 275,3 ng/ml (SD), а в 
групата на починалите е 522,8 ng/ml (SD), тоест установи се корелация между 
високите стойности на NGAL и рискът от смърт. (Фиг.7 и Фиг.8)

Табл. 2 Дескриптивна статистика

N Min NGAL Max NGAL
Mean 

NGAL Std. Deviation
Преживели 12 31.1 1083.5 271.5 316.4291534
Починали 8 60.5 2036 522.8 598.0217877

ОБН
30%

Нормална
70%

Фиг.7 Стойности на NGAL в групата на преживелите

Фиг.8 Стойности на NGAL в групата на починалите

Средна стойност на NGAL - 271.5

Средна стойност на NGAL - 522.8

Фиг.7 Стойности на NGAL в групата на преживелите

Фиг.8 Стойности на NGAL в групата на починалите

Средна стойност на NGAL - 271.5

Средна стойност на NGAL - 522.8

Най-висока стойност на NGAL - 2036 ng/ml, беше регистрирана при пациент 
с клиника на септичен шок, който загина в рамките на 24ч. В група на 
пациенти с нормални стойности на NGAL – 5пациента, 4 от тах имаха 
престой до 7 дни в интензивна клиника и само един пациент реализира 30 
дни, поради тежка белодробна увреда. Установи се правопропорционална 
зависимост между стойностите на изследваният биомаркер и броят 
пролежани дни в интензивна клиника и обратнопропорционална зависимост, 
в групата на починалите, колкото по-високи стойности, по-малък брой дни 
преживели. (Фиг. 9 и Фиг. 10)

Фиг.9 Корелация между стойности на NGAL / брой пролежани дни в 
интензивна клиника в групата на преживелите
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Фиг.10 Корелация между стойности на NGAL / брой пролежани дни в 
групата на починалите.

Заключение: Въпреки значителните недостатъци ( проведено в един център, 
малка група пациенти n=20) на представното от нас проучване, резултатите 
сочат, че плазменият NGAL е надежден биомаркер, за разпознаване на ранна 
остра бъбречна увреда, преди SCr и също така е предиктор за тежко 
протичане и смърт при септични пациенти. Наблюдавахме и корелация 
между стойностите на NGAL и пролежаните дни в интензивна клиника.
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Заключение: Въпреки значителните недостатъци ( про-
ведено в един център, малка група пациенти n=20) на пред-
ставното от нас проучване, резултатите сочат, че плазменият  
NGAL е надежден биомаркер, за разпознаване на ранна остра 
бъбречна увреда, преди SCr и също така е предиктор за тежко 
протичане и смърт при септични пациенти. Наблюдавахме и 
корелация между стойностите на NGAL и пролежаните дни в 
интензивна клиника.
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ПРИЛАГАНЕТО НА НОРЕПИНЕФРИН ЗА ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ НА 
ЯТРОГЕНЕН ИНТРАКРАНИАЛЕН ВАЗОСПАЗЪМ 

СЛЕД ЕНДОВАСКУЛАРНА ЕМБОЛИЗАЦИЯ ЗА МОЗЪЧНИ АНЕВРИЗМИ 
В ИНТЕНЗИВНО ОТДЕЛЕНИЕ.

 Димитър Монов
Катедра по анестезиология и интензивно лечение, Университетска болница „Св. Иван Рилски ”

София, България, Медицински университет София

THE APPLICATION OF NOREPINEPHRINE FOR THE PREVENTION OF 
IATROGENIC INTRACRANIAL VASOSPASM AFTER ENDOVASCULAR 

EMBOLIZATION FOR CEREBRAL ANEURYSMS IN ICU.

Dimitar Monov
Department of Anaesthesiology and Intensive Care, University Hospital “St. Ivan Rilski” Sofia, Bulgaria, Medical University Sofia

Резюме:
Целта на проучването е да се анализира и установи връзката 

между средното артериално налягане (САН) и вътремозъчното 
кръвоснабдяване, съответно, ятрогенен церебрален вазоспазъм 
при пациенти след ендоваскуларна емболизация при нерупту-
рили мозъчни аневризми в ранния следоперативен период чрез 
измерване на Lindegaard съотношение. Не са използвани други 
методи за предотвратяване на ятрогенен интракраниален ваз-
оспазъм освен инфузия на норепинефрин.

Материали и методи:
Изследването включва 48 пациенти, лекувани от неруп-

турили  мозъчни аневризми за периода от май 2018 г. до юни 
2020 г. Пациентите са разделени на две групи, в зависимост от 
стойностите на САН и употребата на норепинефрин чрез по-
стоянна инфузия в ранния следоперативен период, с Lindegaard 
съотношение, измерено чрез транскраниален доплеров ултраз-
вук.

Резултати:
В зависимост от стойностите на САН, пациентите се разде-

лиха на две групи: първа група със САН 70-90 mmHg и втора 
група със САН над 90 mmHg. По -добра мозъчна перфузия е 
докладвана в групата с 90 mmHg със съответно 23,23%, по -ни-
ско съотношение на Lindegaard. В зависимост от употребата 
на норепинефрин 2-4mcg/мин венозно  в ранния следоперати-
вен период, ние разделяме пациентите на две групи: със и без 
инфузията на норепинефрин 2-4mcg/мин венозно. В групата, 
третирана с норепинефрин 2-4mcg/мин венозно , мозъчната 
перфузия се подобрява с 32,14%. 

Заключение:
Теоретично е допустимо да се приеме, че употребата на 

норепинефрин в доза 2-4mcg/мин венозно  и поддържане на 
MAP над 90 mmHg води до по-добра мозъчна перфузия и пре-
дотвратяване на ятрогенен цереброваскуларен вазоспазъм при 
пациенти, лекувани по повод неруптурили мозъчни аневризми 
.Необходимо е допълнително да се обхване по -голяма група 
пациенти, за да се демонстрира статистическа значимост в по-
лучените резултати.

Ключови думи: САН, съотношение на Линдегаард, тран-
скраниален доплеров ултразвук, ятрогенен цереброваскуларен 
вазоспазъм, норепинефрин.

Summary:
The aim of the study is to analyse and establish the relation 

between mean arterial pressure (MAP) by infusion of norepineph-
rine 2-4mcg/min and cerebral blood flow, respectively, iatrogenic 
cerebral vasospasm, in patients after endovascular embolization for 
non-ruptured cerebral aneurysms in the early postoperative period 
by measuring the Lindegaard  ratio. No other methods were used in 
order to prevent iatrogenic intracranial vasospasm except norepi-
nephrine infusion.

Materials and methods:
The study includes 48 patients treated for non-ruptured brain 

aneurysms for the period from May 2018 until June 2020. The pa-
tients were divided into two groups, depending on the MAP values 
and the use of norepinephrine infusion in the early postoperative 
period, with the Lindegaard ratio measured by transcranial Doppler 
ultrasound.

Results:
Depending on the values of MAP, patients are divided into two 

groups: first group with MAP 70-90 mmHg and second group with 
MAP above 90 mmHg. Better brain perfusion was reported in the 
90 mmHg group with 23.23%, respectively, a lower Lindegaard 
ratio. Depending on the use of norepinephrine 2-4mcg/min in the 
early postoperative period, we divide patients into two groups: with 
and without infusion of norepinephrine 2-4mcg/min. In the norepi-
nephrine - treated group, brain perfusion was reported to be better 
by 32.14%.

Conclusion:
It is  permissible to assume that the use of norepinephrine in 

dose 2-4mcg/min and maintaining MAP above 90 mmHg leads to 
better brain perfusion and prevention of iatrogenic cerebrovascular 
vasospasm in patients treated for non-ruptured cerebral aneurysms. 
It is necessary further to cover a larger cohort of patients in order to 
demonstrate statistical significance in the obtained results.

Keywords: MAP, Lindegaard ratio, transcranial Doppler ultra-
sound, iatrogenic cerebrovascular vasospasm, norepinephrine

Въведение:
Ендоваскуларната емболизация за интракраниални аневри-

зми се е превърнала в прието лечение с добри клинични резул-
тати и осигурява адекватна защита срещу повторно кървене и 
разкъсване на аневризмите. Въпреки опита, подготовката или 
уменията на лекаря, усложненията по време на ендоваскулар-
ното лечение все още се появяват. Основните усложнения на 

ендоваскуларното навиване са: процедурни аневризматични 
перфорации от микрокатетъра,  тромбоемболични събития и 
ятрогенен цероваскуларен вазоспазъм.

Съотношението на Линдегаард  показва разликата между 
средното артериално налягане на вътрешната каротидна арте-
рия отнесено към средното артериално налягане на средната 
мозъчна артерия. По -високият индекс предполага по -висок 

вътречерепен вазоспазъм.
Вътречерепните аневризми са придобити лезии, които най 

-често се намират в областта на бифуркациите на мозъчната 
артерия в техните цистернни сегменти, където има и максимум 
хемодинамичен стрес. Повечето от аневризмите са разположе-
ни в предната част на кръга на Уилис (85-90%).

Най-честата клинична проява при интракраниални аневри-
зми е разкъсване, което причинява субарахноидален кръвоиз-
лив (SAH), който се свързва с интрапаренхимни, субдурални 
и/или интравентрикуларни кръвоизливи. Субарахноидалният 
кръвоизлив е остро неврологично състояние, водещо до тежко 
увреждане и смъртност при значителна част от пациентите.

Внезапното главоболие без кръвоизлив е много честа кли-
нична проява, известна още като предупредителни течове, като 
главоболието често се облекчава след употреба на наркоти-
ци [1]. Пациентите го описват като „най -тежкото главоболие 
в живота“ [2]. Това се дължи на аневризмално разширяване, 
тромбоза или интрамурално кървене без разкъсване [3].

По-рядко мозъчните аневризми се проявяват чрез процес 
на заемане на пространство, също и в симптоми на компресия 
на оптичните нерви и пътища, както и симптоми на компресия 
на някои от другите , компресия на мозъчния ствол, хипота-
ламус -хипофизна недостатъчност, нарушение в дренажа на 
цереброспиналната течност (дренаж на CSF), церебрална исхе-
мия, които са резултат от дистална тромбоемболия.

Случайни аневризми (асимптоматични) са тези, които са 
открити случайно по време на ангиография, компютърна то-
мография (КТ) или магнитно -резонансна томография (ЯМР), 
извършена при друг случай. Случайно откритите аневризми в 
популацията са между 5-10% [4].

Церебрален вазоспазъм е състояние, което най -често се 
наблюдава след субарахноиден кръвоизлив ( САХ) , свърза-
но с аневризмална руптура, но може да се появи и при други 
вътречерепни кръвоизливи (напр. Интравентрикуларен кръво-
излив от артериовенозни малформации [5] и САХ с неизвестна 
етиология), травма (със или без САХ [ 6]), мозъчна хирургия 
(ендоваскуларна емболизация, т. нар. ятрогенен вазоспазъм, 
който възниква при затруднена навигация през изменена съдо-
ва анатомия). Терминът вазоспазъм е възникнал през 1951 г. от 
Екер [7], като вазоспазмът може да бъде клиничен и рентгено-
графски.

Клиничният вазоспазъм се нарича забавен исхемичен не-
врологичен дефицит (ЗИНД) или симптоматичен вазоспазъм. 
Забавените исхемични неврологични дефицити след САХ се 
характеризират клинично с понижено ниво на съзнание, поня-
кога с фокални неврологични дефицити (говорни или двига-
телни).

Рентгенографският вазоспазъм (ангиографски вазоспазъм) 
е стеноза на артериите, демонстрирана чрез конвенционална 
ангиография, често със забавено изпълнение на контраста. 
Диагнозата се потвърждава от предишни или последващи ан-
гиографи, показващи същия съд с нормален калибър. В някои 
случаи ЗИНД съответства на област на вазоспазъм. Честотата 
на ангиографски вазоспазъм след САХ е около 50% (диапазон: 
20-100%) [8].

Конвенционалната ангиография е най -точният и надежден 
метод за откриване на вазоспазъм, но е инвазивен и носи риско-
ве при серийни тестове [9]. Транскраниален доплер (ТКД) е не-
инвазивен метод, който използва доплерова ултрасонография с 
импулсни вълни за измерване на скоростта на кръвния поток 
в основните клони на предния кръг на Уилис. Въвеждането на 
ТКД през 1982 г. от Aaslid [10] осигурява неинвазивен метод за 
оценка на церебралния вазоспазъм, особено ценен при скри-
нинга на церебрален спазъм на средната мозъчна артерия и за 
наблюдение на развитието и разрешаването на това състояние 
[11] , 12, 13, 14]. Стенозата на артериалния лумен, възникваща 
при вазоспазъм, увеличава скоростта на кръвния поток, което 
може да бъде открито чрез ТКД [15, 16, 17]. Откриваемите про-

мени могат да предхождат клиничните симптоми до 24-48 часа. 
Констатациите често са по -полезни, когато са налице изходни 
изследвания, проведени преди появата на вазоспазъм. Няколко 
проучвания показват, че степента на церебрален вазоспазъм и 
клиничното развитие на забавен исхемичен неврологичен де-
фицит не могат да бъдат оценени, като се използват само абсо-
лютните скорости на потока през мозъчните съдове, измерени 
чрез ТКД [18, 19, 20]. Въпреки това метода се оказва меродаван 
и приложим в съвременната медицина.

Типичните стойности на средната мозъчна артерия (MCA) 
са показани в таблица. 1. По същия начин дневните увеличе-
ния с> 50 cm/sec сигнализират вазоспазъм [21]. Има по -малка 
корелация между скоростта и вазоспазма в предните мозъчни 
артерии (ACA). Разграничаването на вазоспазма от хиперемия 
(при която скоростта на кръвния поток се увеличава както в 
MCA, така и във вътрешната каротидна артерия (ICA) се уле-
снява чрез използване на съотношението на тези скорости, така 
нареченото съотношение на Lindegaard.

Таблица 1. Интерпретация на резултатите от TCD.

Average speed
through MСА см/sec

MСА:ICА 
(Lindegaard) 
ratio

Interpretation of 
cerebral blood flow

<120 <3 Normal blood flow
120-200 3-6 Moderate vasospasm

>200
>6 

                               
Severe vasospasm     

Материали и методи
Изследването включва 48 пациенти, лекувани от нерупту-

рирали мозъчни аневризми за периода от май 2018 г. до юни 
2019 г. Средният престой в отделението за интензивно лечение 
(интензивно отделение) е 17,5 часа. Пациентите са разделени 
на две групи, в зависимост от стойностите на MAP и употреба-
та на инфузия на норепинефрин 2-4mcg/min в ранния следопе-
ративен период, като съотношението на Lindegaard е измерено 
чрез транскраниален доплеров ултразвук. Всички пациенти 
бяха последвани от усъвършенстван хемодинамичен монито-
ринг, транскраниално измерване на Доплер и Линдегаард на 
6-ия и 12-ия следоперативен час.

Резултати:
Според локализацията при 41 от пациентите (85,4%) ане-

вризмите са били разположени в предната част на кръга на Уи-
лис, докато при 7 (14,6%) те са били разположени в задната 
му част. При 29 пациенти (60,4%) те са били локализирани в 
областта на ICA, а 11 пациенти (22,9%) са в областта на MCA.

Следоперативната оценка на пациентите беше съгласно мо-
дифицирана скала за класиране (mRS), като 40 от пациентите 
бяха оценени mRS = 0; 6 от пациентите с mRS = 1; 2 от паци-
ентите с mRS = 2.

В зависимост от прилагането на норепинефрин, пациенти-
те бяха разделени на две групи. Първата група включва 19 па-
циенти, на които е включена инфузия с норепинефрин 0,05-0,1 
mmg/kg/min инфузия. Втората група се състои от 29 пациенти 
(60,4%), лекувани без инфузия на норепинефрин.

При 2 пациенти от първата група, които са получили лекар-
ствена терапия с норепинефрин, се съобщава за тежък мозъчно 
-съдов спазъм със съотношение на Линдегаард по -голямо от 3, 
интересно е, че и при двамата пациенти САН е по -висок от 90 
mmHg (Фигура 1.)
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Фигура 1. Връзка между средната кръвна стойност 
(MAP) и съотношението Lindegaard при пациенти, които 
са получавали лекарствена терапия с катехоламини.

Във втората група от 29 пациенти (60,4%) без инфузия на 

катехоламин, 3 пациенти са имали данни за тежък церебрален 
вазоспазъм. (Фигура 2.)

Фигура 2. Връзка между средната кръвна стойност 
(MAP) и дажбата на Lindegaard при пациенти без лекар-
ствена терапия с катехоламини.

Дискусия:
Оперативното лечение на интракраниални аневризми (из-

рязване, навиване или стентиране) не предотвратява възмож-
ността за вазоспазъм. Ендоваскуларна намеса и манипулиране 
на вътречерепни съдове може да увеличи риска от т. нар. ятро-
генен вазоспазъм. Профилактичната хипердинамична терапия 
- тройна „Х“ терапия, не е показана и дори може да доведе до 
усложнения без резултати24.

Най -често използваните лекарства за лечение на церебра-
лен вазоспазъм са блокери на калциевите канали (Нимодипин, 
Никардипин), вазодилататори (Папаверин) и магнезиеви ле-
карства.

След анализ на резултатите от нашето проучване (Табли-
ца 2) и при двете групи пациенти беше установено, че тези с 
инфузия на норепинефрин имат САН от 95,63 mmHg и средно 
съотношение на Lindegaard 1,4, докато тези без инфузия на но-
репинефрин  имат САН от 93,62 mmHg и средно съотношение 
на Lindegaard от 1,85.

Таблица 2. MAP и използване на катехоламини и в двете 
групи пациенти.

MAP groups catheholamines
<=90 >90 no yes
Mean Mean Mean Mean

MAP 83,63 99,81* 93,62 95,63
Lindegaard 
ratio

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

* означава статистическа значимост на ниво р <0,05

От статистическия анализ става ясно, че пациентите с 
норепинефрин имат по -ниско съотношение на Линдегаард и 

32,14% по -добра мозъчна перфузия. При изследването на дру-
гите важни критерии (САН) и съответно при разделянето на 
пациентите на две групи - с САН по -висока или по -ниска от 
90 mmHg, първата група от 16 пациенти е имала САН 83,63 
mmHg, а 32 от пациентите във втора група имат САН от 99,81 
mmHg. Средното съотношение на Lindegaard при пациенти 
с САН по -малко от 90 mmHg е 1,91, а при пациенти с САН 
над 90 mmHg е 1,55. Това показва съответно 23,23% по -добра 
мозъчна перфузия, по -ниско съотношение на Lindegaard при 
пациенти с по -високо САН. Трябва да се има предвид рискът 
от сърдечно -съдови и белодробни усложнения при пациенти 
с по -висок САН. От описаните 48 случая, всички са преве-
дени от интензивното отделение в добро общо състояние, без 
патологични аномалии в сърдечния и белодробния статус и не 
се наблюдава влошаване на предоперативните неврологични 
симптоми в изследваната група пациенти.

Заключение:
Може да се предположи, че при пациенти, оперирани по 

поеод неруптурирали мозъчни аневризми, използването на 
норепинефрин и поддържане на САН над 90 mmHg води до 
подобрена мозъчна перфузия и предотвратяване на ятрогенен 
цереброваскуларен вазоспазъм. В бъдеще е необходимо да се 
обхване по -голяма група пациенти, за да се докаже статисти-
ческата значимост на получените резултати и да се включи ка-
техоламиновата терапия като стандартно лечение при такива 
пациенти.

Конфликт на интереси: Всички автори декларират, че нямат 
конфликт на интереси.

Етично одобрение: Всички процедури, проведени в про-
учвания с участието на хора, бяха в съответствие с етичните 
стандарти на институционалния и/или националния изследо-
вателски комитет и с декларацията от Хелзинки от 1964 г. и 
нейните по -късни изменения или сравними етични стандарти.
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задната му част. При 29 пациенти (60,4%) те са били локализирани в областта на ICA, а 
11 пациенти (22,9%) са в областта на MCA.

Следоперативната оценка на пациентите беше съгласно модифицирана скала за 
класиране (mRS), като 40 от пациентите бяха оценени mRS = 0; 6 от пациентите с mRS 
= 1; 2 от пациентите с mRS = 2.

В зависимост от прилагането на норепинефрин, пациентите бяха разделени на две 
групи. Първата група включва 19 пациенти, на които е включена инфузия с
норепинефрин 0,05-0,1 mmg/kg/min инфузия. Втората група се състои от 29 пациенти 
(60,4%), лекувани без инфузия на норепинефрин.

При 2 пациенти от първата група, които са получили лекарствена терапия с 
норепинефрин, се съобщава за тежък мозъчно -съдов спазъм със съотношение на 
Линдегаард по -голямо от 3, интересно е, че и при двамата пациенти САН е по -висок 
от 90 mmHg (Фигура 1.)

Фигура 1. Връзка между средната кръвна стойност (MAP) и съотношението Lindegaard 
при пациенти, които са получавали лекарствена терапия с катехоламини.
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ANAESTHESIA APPROACH IN DEEP BRAIN STIMULATION PROCEDURE: 
IS IT A CHALENGE OR A ROUTINE?
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Резюме: Дълбоката мозъчна стимулация е неврохирургич-
на процедура, включваща поставяне невростимулатор, който 
изпраща електрически импулси чрез имплантирани електроди 
към специфични центрове в мозъка за лечение на двигателни 
разстройства,  болестта на Паркинсон, есенциален тремор пси-
хиатрични заболявания и др. Правилният анестетичен подход 
е от ключово значение за осъществяване на баланса: комфорт 
на пациента, оптимални условия за работа на неврохирурга и 
минимално интерфериране на медикаментите върху неврофи-
зиологията (неврокогнитивни тестове и записи MER)  

Ключови думи: Анестезия, дълбока мозъчна стимулация, 
будна седация

Summary: 
Deep brain stimulation (DBS) is well tolerated and efficacious 

surgical treatment for growing number of neurological disorders 
– movement disorders, Parkinson’s disease, essential tremor and 
etc. DBS procedure involving the placement of a medical device 
called a neurostimulator (brainpacemaker), wich sends impulses to 
specific brain nuclei. Proper anesthetic management is paramount 
to balance patient comfort without interfering with neurophysiology 
(MER).

Key words: Anesthesia, deep brain stimulation (DBS), 
conscious sedation

Въведение: Дълбоката мозъчна стимулация е неврохи-
рургична процедура, включваща поставяне невростимулатор, 
който изпраща електрически импулси чрез имплантирани 
електроди към специфични центрове в мозъка за лечение на 
двигателни разстройства, болест на Паркинсон (БП), есенциа-
лен тремор, психиатрични заболявания и др. (Фиг.3)

 През 1987 г. Alim Louis Benabid осъществява високочес-
тотна таламична стимулация вместо таламотомия за треморна 
форма на БП, тъй като открива, че стимулация с повече от 100 
Hz води до невромодулиращ ефект, наподобяващ лезионния 
ефект при радиочестотна термокоагулация. Невромодулацията 
да ва възможност за регулиране на параметрите с цел постигане 
на оптимален ефект без наличие на значими странични ефек-
ти и не е свързан с разрушаване на нервна тъкан. Методиката 
получава FDA одобрение през 1996 г., благодарение на рандо-
мизирани проучвания. Първата ДМС на субталамичното ядро е 
осъществена в България едва през април 2013 г. [1, 2]  

Паркинсоновата болест се повлиява в значителна степен от 
медикаментозно лечение през началната, неусложнена фаза от 
развитието на болестта. Този период на медикаментозна чувст-
вителност продължава различен период от време – от 4 до 10 
години. С напредване на невродегенеративният процес в pars 
compacta на subsantia nigra и изчерпването на продукцията на 
Dopamin, лечението изисква все по-големи дози на допами-
нергични и леводопа медикаменти. Периодите на оптимално 
функционално състояние намаляват, а периодите на „on” с 
дикинезии и „off” с брадикинезия, заемат все по-голяма част 
от денонощието. Настъпва т.н. „напреднала“ или „усложнена 
фаза” на Паркинсоновата болест, която се влияе недостатъчно 
от медикаментозното лечение, но може да се повлияе значител-
но от ДМС на субталамичното ядро. Правилният анестетичен 
подход е от ключово значение за осъществяване на процеду-
рата. [1, 2]  

Анестезията при тези пациенти може да бъде предизвика-
телство, тъй като те са увредени и с множествени медицински 
проблеми. Важна цел също е оптималния комфорт на пациен-
та и неврохирурга, с възможност и необходимост на моменти 
от буден и кооперативен пациент, с екзактна оценка на невро-
когнитивни тестове и запис (MER – microelectrode recording), 
тоест минимално медикаментозно повлияване на неврофизи-
ологията от анестетичните медикаменти и техники. Предвид 
факта, че пациентите са с преустановена предоперативно анти-
паркинсонова терапия, респективно с утежнена симптоматика, 
а също така не напълно изясненна фармакологична активност 
на анестетичните медикаменти върху невроналната активност 
и различни таргетни центрове в ЦНС (globus pallidus, nucleus 
thalamicus  ventralis, nucleus subthalamicus, nucleus accumbens), 
анестезиологът често се сблъсква с предизвикателството на 
най-адекватна за конкретния случай анестетична техника и ме-
дикаментозна комбинация. [7]  

По литературни данни, най – подходящи медикаменти за 
провеждане на обща анестезия при тези пациенти са инфузия 
на propofol, remifentanil, dexmedetomidine. Причини за този 
избор са краткото  и бързо обратимо действие и минимално 
повлияване на неврокогнитивните тестове при пациентите. 

[7]   Midazolam в премедикацията не се препоръчва, поради 
възможност от нежелано задълбочаване на анестезията в тази 
кохорта болни, по-дълготраен ефект, както и поради факта, че 
бензодиазепините може да продуцират парадоксална ажитация 
при тези пациенти. [7]   Droperidol трябва да се избягва при па-
циенти с дистонии и Паркинсон поради потенциална екзацер-
бация на симптоматиката и задълбочаване на екстрапирамид-
ната клинична находка. При гадене и повръщане се препоръчва 
прилагане на dexamethason + ondansetron, metoclopramide тряб-
ва да се избягва поради блокирането на допаминови рецептори 
и отново рик от задълбочена екстрапирамидна симптомати-

ка.  При артериална хипертензия се препоръчва медикация с 
clonidine -трябва да се избягва медикация с бетаблокери пора-
ди маскиране на тремора. [5, 7]  

За локална анестезия могат да бъдат използвани lidocaine 
1% (+ adrenalin; NaHCO3), bupivacaine 0,5%, levobupivacaine 0,5 
%, ropivacaine 0,5%.[7]  

Препоръчителни дози за инфузия с propofol, са: 30 – 180 
mcg/ kg/ min, но трябва да се има предвид изключителната 
чувствителност на пациентите с невродегенеративни заболява-
ния към седативни медикаменти.

Remifentanil  0,005 – 0,1 mcg/kg/min, в зависимост от инди-
видуалната чувствителност и +/- propofol инфузия, тоест седа-
ция само с инфузия на remifentanyl или в комбинация с propofol 
– вариант на ТИВА. [7]  

Друга възможност е използване на dexmedetomidine 
в дози 0,2- 0,8 mcg/kg/h, като много автори твърдят, че 
dexmedetomidine в дози до 0,5 mcg/kg/h дава добри условия за 
работа, комфорт на пациента, кооперативност, минимално пов-
лияване на MER. Смята се, че може би седацията чрез инфузия 
на  dexmedetomidine + remifentanil се доближава до „ идеални-
те условия“ за работа за тази неврохирургична интервенция и 
10 мин. прекратяване на инфузията са достатъчни за екзактна 
оценка на неврокогнитивните функции, без интерференции 
върху MER.  [5, 7, 8 12,  13] 

Медикаменти потенцииращи GABA рецепторите (бензоди-
азепини, барбитурати, инхалационни анестетици, пропофол) 
трябва да бъдат избягвани или използвани в изключително 
редуцирани дози и инфузията (пропофол) им трябва да бъде 
прекратена минимум 15 мин. преди MER.  [7]   

 На таблица 1 сме представили някои предимства и недоста-
тъци на анестетични и други медикаменти, в условия на ДМС.

Табл. 1- „Предимства и недостатъци на медикаментите 
при DBS“

                                                 
Цел: Целта на настоящата статия е представяне и дискути-

ране на проблемите и предизвикателствата на  това лечение от 
анестезиологична гледна точка, при пациенти, които са опери-
рани в УМБАЛ „ Св. Марина“ – Варна. 

Материал и методи: В проучването бяха включени първи-
те 12 пациенти с напреднала болест на Паркинсон, оперирани 
в Клиниката по неврохирургия на УМБАЛ „Св. Марина“” през 
периода ноември 2019г.– август 2021 г. Средната възраст на па-
циентите при осъществяване на интервенцията беше 69 години 
(диапазон 64 -77 години), 10 мъже и 2 жени (Фиг.1 и Фиг.2). 
При пациентите беше осъществена двустрана ДМС на субта-
ламичните ядра с цел подобряване контрола над кардиналните 
симптоми – тремор, ригидност и брадикинезия. Предопера-
тивната подготовка включваше снемане на анамнеза и невро-
логичен статус, магнитно-резонансна томография с насочено 
изследване на базални ганглии и мезенцефалон, изключване 
на Паркинсон + синдром, оценка на тежестта на заболяването, 
използвайки UPDRS (Unified Parkinson’s Disease Rating Scale) в 
състояние „off” и състояние „on”, провеждане на леводопа тест, 
невропсихологично тестване за оценка на когнитивното със-
тояние и изключване на деменция и депресия (MMSE, MOCA, 
Cerat, Rey, TMT, verbal fluency, Geriatric Depression Scale). При-
емът на регулярната антипаркинсонова терапия беше преуста-
новен предоперативно. [1, 2]  

 
Имплантацията на дълбоките електроди се осъществяваше 

при буден пациент с локална анестезия на мястото на проник-
ване в черепа. При оперативната интервенция беше използвана 

(пропофол) им трябва да бъде прекратена минимум 15 мин. преди MER. [7]

На таблица 1 сме представили някои предимства и недостатъци на 
анестетични и други медикаменти, в условия на ДМС.

Табл. 1- „Предимства и недостатъци на медикаментите при DBS“

Медикаменти Дози Предимства Недостатъци
Бензодиазепини анксиолиза, 

антиеметично 
действие

Нежелана 
дълбочина, 
парадоксална 
ажитация [5, 7]

Антиеметични: 
Droperidol, Metoclopramide

Избягвай при 
Parkinson/dystonia
, екзацербация на 
симптомите [5, 7]

Ondansetron Първа линия 
антиеметик
[3, 7]

По-рядко 
екстрапирамидни 
ефекти

Dexamethasone Първа линия 
антиеметик 
[3, 7]

GABA- агонисти
Бензодиазепини анксиолиза [5, 7] Може да 

провокира 
дискинезия [7, 15]

Propofol 30–180 
μg/kg/min 
(увод)

Кратко действие, 
по-малко 
нарушение на 
неврокогнитивните 
функции [5, 7]

Спира MER и 
влошава 
стимулациите [7, 
15]

Пациенти с 
Паркинсон са с 
повишена 
чувствителност, 
редукция на 
дозите[3, 6, 7, 11]
Може да 
индуцира 
дискинезия [7, 15]

Медикаменти Дози Предимства Недостатъци
Атенюира MER  
[7, 15]

Опиоиди:
Fentanyl 0.03–0.1 

μg/kg/min 
(увод)

Кратко действие Ригидност и 
супресия на 
тремора [15, 9]

Remifentanil брадикинезия [7, 
16]

Alpha 2- агонисти
Dexmedetomidine

1 μg/kg 
натоварващ
а доза [8]

Non-GABAergic Високи дози 
спира MER [7, 15]

0.02–0.8 
μg/kg/h [9, 
11]

По-малък ефект 
вурху MER [5, 7, 
12]

хипотензия [7, 12 
, 13]

0.3–0.5 
μg/kg/h [8] 
увод при 
деца

Според някои 
автори, най-близо 
до „идеалният 
медикамент“[5, 7,  
12, 13]

брадикардия [7, 
12 , 13]

Добър аналгетичен 
ефект
[5, 7,  12,  13]

Повишен риск от 
ажитация, при 
високи дози [7, 12 
, 13]

Запазен 
респираторен 
драйв
Лесна възбудимост 
[4]

                                           
Цел: Целта на настоящата статия е представяне и дискутиране на проблемите 
и предизвикателствата на  това лечение от анестезиологична гледна точка, 
при пациенти, които са оперирани в УМБАЛ „ Св. Марина“ – Варна. 

Материал и методи: В проучването бяха включени първите 12 пациенти с 
напреднала болест на Паркинсон, оперирани в Клиниката по неврохирургия 

на УМБАЛ „Св. Марина“” през периода ноември 2019г.– август 2021 г. 
Средната възраст на пациентите при осъществяване на интервенцията беше 
69 години (диапазон 64 -77 години), 10 мъже и 2 жени (Фиг.1 и Фиг.2). При 
пациентите беше осъществена двустрана ДМС на субталамичните ядра с цел 
подобряване контрола над кардиналните симптоми – тремор, ригидност и 
брадикинезия. Предоперативната подготовка включваше снемане на анамнеза 
и неврологичен статус, магнитно-резонансна томография с насочено 
изследване на базални ганглии и мезенцефалон, изключване на Паркинсон + 
синдром, оценка на тежестта на заболяването, използвайки UPDRS (Unified 
Parkinson’s Disease Rating Scale) в състояние „off” и състояние „on”, 
провеждане на леводопа тест, невропсихологично тестване за оценка на 
когнитивното състояние и изключване на деменция и депресия (MMSE, 
MOCA, Cerat, Rey, TMT, verbal fluency, Geriatric Depression Scale). Приемът 
на регулярната антипаркинсонова терапия беше преустановен 
предоперативно. [1, 2]

Фиг.1  Разпределение по пол                     Фиг.2 Разпределение по възраст

Имплантацията на дълбоките електроди се осъществяваше при буден пациент 
с локална анестезия на мястото на проникване в черепа. При оперативната 
интервенция беше използвана стереотаксична техника с рамка на 
Leksell (Фиг. 4 и Фиг.5) и стереотаксичен софтуер - планировъчна станция 
Medtronik Stealthstation planing station и невронавигация Stealthstation 7 (Фиг.  
5).

Следоперативно при всички пациенти беше осъществена контролна КТ или 
МРТ с цел потвърждаване планираното положение на дълбоките електроди и 
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стереотаксична техника с рамка на Leksell (Фиг. 4 и Фиг.5) и 
стереотаксичен софтуер - планировъчна станция Medtronik 
Stealthstation planing station и невронавигация Stealthstation 
7  (Фиг.  5). 

Следоперативно при всички пациенти беше осъщест вена 
контролна КТ или МРТ с цел потвърж даване планираното по-
ложение на дълбоките електроди и липсата на хирургични ус-
ложнения (Фиг. 5). [1, 2]  

Фиг. 3 Дълбока мозъчна стимулация – 
анатомични ориентири

Фиг. 4 Рамка на Leksell 

Фиг. 5 Рамка на Leksell, стереотаксичен софтуер - 
Medtronik Stealthstation planing station 7 и контролна КТ

Анестезиологичния подход при тези пациенти беше: „ 
будна краниотомия под седоаналгезия“ - локална анестезия + 
инфузия на седативен медикамент, дълбочината на седацията 
беше оценявана с Richmond agitation-sedation scale (RASS), 
таргетната дълбочина беше RASS -2,  -3. При всички пациен-
ти, етапът на тунелизация и имплантация на батерията беше 
извършен под обща интубационна инхалационна анестезия.

За локалната анестезия беше използван ropivacaine 0,5 %. 
Стартирането на инфузията на седативните медикаменти 

започваше 10 мин. преди началото на интервенцията и беше 
преустановявана 5-10 мин. преди неврокогнитивните тестове и 
записи след имплантацията на всеки електрод.

Трима от пациентите бяха седирани само с инфузия на 
remifentanil 0,025-0,07mcg/kg/min при RASS -2, -3.

При двама от пациентите седоаналгезията бе извършена 
с комбинация от инфузия с remifentanil 0,025-0,05 mcg/kg/min  
+ propofol 10 mcg/kg/min (начален болус 20mg) за достигане 
RASS -2; -3.

При пилотните четирима пациенти за целта на анесте-
зията  бяха използвани неколкократни болуси до общи дози 
-  midazolam(1 -3mg)+ fentanyl(1-3 mcg/kg) + propofol(1-3mg) 
за цялото хирургично време. При тази група, резултатите от 
съответните показатели - комфорт, кооперативност, обрати-
мост на действие на медикаментите и хемодинамичната ста-
билност бяха най-лоши. В тази група, при трима пациенти ин-
траоперативно се наложи купиране на хипертензивни периоди 
с clonidine.

Малка група – трима пациенти беше анестезирана с инфу-
зия propofol (10-20 mcg/kg/min + неколкократни болуси fentanyl 
(1-3 mcg/kg обща доза).

Резултати: При нито един от 12-те пациенти не беше на-
блюдавано хеморагично, исхемично или инфекциозно услож-
нение в резултат на оперативното лечение. Интраоперативно 
– не бяха регистрирани усложнения от анестезиологична глед-
на точка, по –време на седоаналгезията не бяха регистрирани 
апнея или нежелана дълбочина на анестезия. Единственото 
наблюдавано от нас нежелано, но очаквано събитие, беше 
преходна обърканост и ажитираност (делир) постоперативно, 
което наложи престой в реанимация и ИБВ за 24ч., поради 
респираторна депресия, при медикация за овладяването му. 
Ние наблюдавахме такива симптоми при един от пациентите 
на възраст над 65 години, в групата седирани -  midazolam + 
fentanyl + propofol   (8,33%). Според литературни данни чес-
тотата на тази преходна обърканост може да достигне до 36% 
[10].  Регистрирахме три случая на интраоперативна хипертен-
зия, купирани с clonidine.

Заключение: Дълбоката мозъчна стимулация е ефективна 
неврохирургична процедура, част от съвременият подход за 
лечение на различни неврологични патологии, с приоритет бо-
лест на Паркинсон. Анестезиологичният подход е от ключово 
значение, метод на избор по време на хирургичната импланта-
ция на електродите е „будната краниотомия“ под седоаналге-
зия, даваща възможност за интермитентно буден, кооперативен 
пациент, възможен неврологичен преглед, оценяване на невро-
когнитивни функции и MER, при минимално интерфериране 
на анестетичните медикаменти.
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Abstract
Purpose. This study aimed to quantify the cost and the 

durability of treatment between the surgical and the conservative 
therapy of STP and to investigate which of these methods is to be 
used in relationship to the location and gravity of the process. The 
other aim was to compare spinal anesthesia to intravenous sedation 
for the surgical treatment. 

Methods. In a nine years period, from 01.01.2009 to 31.12.2017, 
495 patients were treated for superficial thrombophlebitis in the 
Military Medical Academy. They were divided in two groups, 108 
(22%) patients from the first group, were admitted for surgery. 
The surgical methods that have been used were crossectomy 
of the GSV, or SSV, thrombectomy of the EIV, phlebotomy, 
phlebocutaneoectomy. The other group of 387 patients underwent 
conservative therapy with nonsteroidal, anticoagulant and 
antiagregant therapy. 

     The surgical treatment   of the patients was  mainly 
under  neuroaxial anesthesia. Concerning the anesthesia 
technique patients were divided into two groups: group A were 
with unilateral spinal anesthesia and group B with infiltration 
anesthesia and sedation.

Results. The durability of hospital treatment and the period of 
recovery for patients that underwent surgery, was shorter then those 
with conservative therapy.

Better results were obtained when the patients had spinal 
anesthesia for the surgery.

Keywords: DVT varicosys, thrombophlebitis, spinal anesthesia

Résumé
Objet : Cette étude a pour but d’évaluer le coût et la durabilité 

du traitement entre l’acte chirurgical et la thérapie conservatoire de 
la STP, et de définir laquelle de ces méthodes doit être utilisée en 
relation avec l’emplacement et la gravité de la procédure.

Méthode : Sur une période de neuf années, du 01/01/2009 au 
31/12/2017, 495 patients ont été traités pour des thrombophlébites 
superficielles au sein de l’Académie Médicale Militaire. Ils ont été 
divisé en deux groupes, 108 (22%) du premier groupe ont été admis 
en chirurgie. Les méthodes chirurgicales mises en œuvre ont été 
des crossectomies GSV, ou SSV, thrombectomie EIV, phlébotomie 
et phléboto-cutanéo-ectomie. L’autre groupe de 387 patients a 
subi un traitement conservateur sans stéroïdes, anticoagulants et 
antiagrégants.

Résultats : La durabilité des traitements hospitaliers et la 
période de convalescence pour les patients ayant subi la chirurgie, 
était plus courte que ceux traités par un traitement conservateur.

Abbreviations

STP-superficial thrombophlebitis
GSV-great saphenous vein
EIV-external iliac vein
SSV-small saphenous vein
DVT-deep vein thrombosis
SFJ-sapheno-femoral junction
SPJ-sapheno-popliteal junction
PTE-pulmonary thrombembolism
APTT-active partial thromboplastin time

Introduction
Superficial vein thrombophlebitis is a common inflammatory-

thrombotic process that may occur spontaneously or as a complication 
of medical or surgical interventions.1,2,3 In most of the cases it is a 
sterile inflammation of the vein’s wall and the surrounding tissue, 
accompanied by intravenous thrombosis4,5,6.(Fig. 1) The goals of 
therapy for SPT are to prevent the clot progression into the deep 
venous system and to hasten the resolution of the inflammatory and 
thrombotic processes in areas already involved.

The nonsteroidal anti-inflammatory drugs, low molecular 
weight heparin is the first option. When the thromboplebitis of the 
saphenous vein reaches the SFJ or SPJ, the surgical treatment is 
suggested.

Material and methods
This study was performed by analyzing 495 patients with STP. 

In a nine years period, from 01.01.2009 to 31.12.2017, 495 patients 
were treated by STP in the Military Medical Academy. They were 
divided in two groups. 108 (22%) patients from the first group, were 
admitted for surgery. The other group of 387 patients underwent 
conservative therapy.(Fig 2)

The frequency of the disease in the group of ambulatory patients 
is higher in women- 345 (70%) comparative with men 150 (30%), 
probably because of pregnancy and the high rate of varicosis6,7,8,9. 
The frequency of the disease in the group of admited patients is 
higher in men- 67 (62%) comparative with women -41 (38%). (Fig. 

3) The superficial thromboflebitis affects all the ages (from 18 to 
87), but is most frequent between 50 and 60 years for men and 
women,6,10,11.(Fig.4)

Fig. 1: Number of patients.

Fig. 2: Average ages of the patients.

treatment is suggested.

Material and methods

This study was performed by analyzing 495 patients with STP. In a nine years period, 

from 01.01.2009 to 31.12.2017, 495 patients were treated by STP in the Military Medical 

Academy. They were divided in two groups. 108 (22%) patients from the first group, were 

admitted for surgery. The other group of 387 patients underwent conservative therapy.(Fig 2)

The frequency of the disease in the group of ambulatory patients is higher in women-

345 (70%) comparative with men 150 (30%), probably because of pregnancy and the high 

rate of varicosis6,7,8,9. The frequency of the disease in the group of admited patients is higher 

in men- 67 (62%) comparative with women -41 (38%). (Fig. 3) The superficial 

thromboflebitis affects all the ages (from 18 to 87), but is most frequent between 50 and 60 

years for men and women,6,10,11.(Fig.4)

387; 78%

108; 22%
conservative terapy

surgery

Fig. 1: Number of patients.

56,6 56,6
0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

men women

Fig. 2: Average ages of the patients.

The conservative therapy is the first choice in Superficial thrombophlebitis. It includes 

non steroid anti-inflammatory drugs for local and parentheral intra venous use, venotonics, 

and low weight heparin, continued after ten days to two weeks with antiagregant therapy. 

Antibiotics can be applied only in cases with infectious SPT. The patient is setted in motion. 

Standing straight or lieing in bed slows up venous circulation and helps the clot progression.

The conservative therapy has f an objective to:

1. To stop the inflammation. The inflammatory process is the cause of pain and 

intravenous thrombosis. The phlebitis and periphlebitis are responsible not 

only for the pain, but for sclerosis of surrounding tissue. That is why the ten 

days of anti-inflammatory therapy for oral and local use is recommended.

2. To stop the clot progression into the deep veins. The risk of PTE increases with 

the clot progression into the deep veins. The low weight Heparin stops the clot 

progression. After two weeks of anticoagulant therapy, it may be continued 

with antiagregant therapy.

3. To stop the infection in thet cases when an infection occurs. Antibiotics must

be applied, using the large spectrum antibiotics while waiting of an 

antibiogram results. 

Venotonics and elastic compression reduce the vein stasis and accelerate the venous blood 

flow.

When the thrombosis reaches the SPJ or SFJ, the surgical intervention is preferable. The 

crossectomy of GSV and SSV is necessary to prevent the clot progression into the deep veins 

and to prevent the pulmonary thromboembolism. In cases when the clot is in the iliac veins, 

The conservative therapy is the first choice in Superficial 
thrombophlebitis. It includes non steroid anti-inflammatory 
drugs for local and parentheral intra venous use, venotonics, and 
low weight heparin, continued after ten days to two weeks with 
antiagregant therapy. Antibiotics can be applied only in cases with 
infectious SPT. The patient is setted in motion. Standing straight 
or lieing in bed slows up venous circulation and helps the clot 
progression.

The conservative therapy has f an objective to:
1. To stop the inflammation. The inflammatory 

process is the cause of pain and intravenous thrombosis. The 
phlebitis and periphlebitis are responsible not only for the pain, but 
for sclerosis of surrounding tissue. That is why the ten days of anti-
inflammatory therapy for oral and local use is recommended.

2. To stop the clot progression into the deep veins. 
The risk of PTE increases with the clot progression into the deep 
veins. The low weight Heparin stops the clot progression. After 
two weeks of anticoagulant therapy, it may be continued with 
antiagregant therapy.

3. To stop the infection in thet cases when an 
infection occurs. Antibiotics must be applied, using the large 
spectrum antibiotics while waiting of an antibiogram results. 

Venotonics and elastic compression reduce the vein stasis and 
accelerate the venous blood flow.

When the thrombosis reaches the SPJ or SFJ, the surgical 
intervention is preferable. The crossectomy of GSV and SSV is 
necessary to prevent the clot progression into the deep veins and 
to prevent the pulmonary thromboembolism. In cases when the 
clot is in the iliac veins, the thrombectomy of the last one followed 
by the GSV or SSV crossectomy, is the best way to avoid the 
complications like DVT and PTE. 

When the great varicose veins are affected, indifferent of their 
location, the phlebotomy and 

phlebocutaneoectomy are a good solution for removing the 
affected veins, stopping the inflammation and the pain. The rare 
cases of infectious STP requires long incisions over the affected 
veins and antibiotics.

From 495 of patients with STP who underwent examination 
in the Military Medical Academy, 395 underwent conservative 
therapy. They were followed up by vascular surgeon not less than 
a month later. 35 of them (10%) were admitted for surgery.(Fig.5)

Fig. 3 Separation of patients according to results of 
conservative therapy.

Anesthesia 
Surgical treatment of superficial trombophlebitis is preferably 

done under spinal anesthesia and mostly with unilateral spinal 
blocade. The other choice is combination of intravenous sedation 
with infiltration anesthesia.

 During the period 2009-2017 year 108 patients underwent 
surgery.

Median age was 18-82 years, 67 from them were men and 41 
women.

Surgery time was average 40 min.
Patients were classified according ASA score, all of them were 

ASA I-III.

Co morbidities were arterial hypertension, diabetes mellitus, 
arrhythmias, obesitas and stenocardia in   70% of the patients.

    Patients were divided into 2 groups:
Group A1: 40 patients with unilateral spinal block performed 

with 0.5% Marcaine spinal 7.5mg
Group A2: 46 patients with unilateral spinal block performed 

with 0.5% Marcaine  spinal heavy 7.5mg
Patients received premedication with midazolam 1mg, fentanil 

50 mcg and gastric protector. Crystalloid fluids 7.5ml/kg were 
applied before spinal anesthesia. All patients were in left lateral 
position for the punction. Needle 25G was used. The level of the 
anesthesia performance was L2-L3. The lateral position of the 
patients was kept for 15 min. Then patients were posed on dorsal 
position and the level of the sensitive and motor block (Bromage 
scale) were investigated. 

Group B: 22 patients with infiltration anesthesia and propofol 
sedation. Infiltrational anesthesia was performed with lidocaine 
1% , patients received intravenously midazolam 2mg, fentanil 
100mcg, propofol 1mg/kg bolus and then 1mg/kg continuous 
perfusion.

Patients in group B refused spinal anesthesia or have taken 
preoperatively anticoagulans and antiagregants that is why the 
intravenous anesthesia was chosen.

    Patients were monitored with non-invasive blood pressure, 
ECG, pulse oxymentry, VAS (visual analogue pain scale).

  Two groups were compared concerning adverse events, 
hemodynamic, VAS, patients feedback.

     Non-invasive blood pressure and heart rate were with 
less variations in group A, compared to group B. That  makes 
spinal anesthesia more suitable for patients with cardiovascular 
pathology.

 Comparing group A1 to group A2 adverse events like contra 
lateral block  and bradicardia was mentioned only in group A1, 
that proposes anesthesia with heavy bupivacaine as better choice 
to normal bupivacaine.

VAS was  lower in patients in group A compared to group B as 
well as patient feedback 2h after surgery and in the evening of the 
surgery.

 Our results could proposed spinal anesthesia with heavy 
bupivacaine and unilateral block as appropriate choice for 
tromboflebitis surgery. Our findings are similar with other 
publications in the literature(32). 

Results

All the patients that underwent surgery were discharged without 
any complications. PTE was not reported after the operation.

The average hospital period for patients that underwent surgery 
was 3 days (between 2 and 4 days) and the period of recuperation 
was 20 days (between 15 and 30 Days). The average period for 
conservative treatment patients was 30 days (between 25 and 35 
days), and the period of recuperation was 45 days ( between 30 
and 60 ) days6. The difference of average recuperation period for 
these two methods is significant. The difference of the duration in 
recuperation period is dependent of the length of affected vein, the 
eventual varicosis and the age of the patient. ( Fig 6).

Fig. 4. Patients recuperational period in days.
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Discution
For a long time the SPT has been considered in addition to 

DVT. Despite this, every year it affects about 125000 people in the 
USA.12  The frequency of STP on patients with varicosis is between 
4% to 59% which corresponds with our results. 13,14,15 The average 
age of the patients is 60 years 16,17,18,19,20,21,22. In our study the average 
age of the patients was 56,5 for men and 54.5 for women. For the 
patients that underwent surgery, it is the same for both genders-56.8 
years. 

From the 349 patients, 34 (10%) were admited in hospital for 
surgery. They are the patients that underwent conservative therapy 
that did not stop the progression of STP. The antycoagulant therapy 
was performed with Heparin or lowmoleccular Heparin. The low 
moleccular Heparines have the same effect as the classical heparine 
still more that they are easy to use and do not need daily APTT 23, 24. 
The average period of hospitalisation was 3 days (between 2 and 4) 
days and the recuperational period was 20 days (between 15 and 30 
days). The average period for conservative treatment patients was 
30 days (between 25 and 35 days), and the period of recuperation 
was 45 days (between 30 and 60 days). The difference is significant. 
In the literature we did not find any data to compare with. 

The STP may appear after sclerotherapy of the varicose veins25. 
In this study we did not include this kind of patients. The appearance 
of STP without any kinds of symptoms in patients over 45-50 years, 
requires narrow analyses of the patient to avoid eventual malignant 
tumour 26.

Conclusions
Unfortunately, for a great number of doctors, the STP remains a 

diagnosis without great importance. The incorrect treatment of STP 
may have a severe concequences, like a PTE and sometimes death. 
The STP affects all ages, mostly affected are people between 50 and 
60 years. The frequency of the disease in the group of ambulatory 
patients is higher in women,comparative with men ,but he frequency 
of the disease in the group of admited patients is higher in men 
comparative with women. Its treatment is usualy conservative. The 
treatment has to be followed by vascular surgeon or angyologist 
until cured. The aim of surgery is to stop the inflamation and clot 
progression into the deep veins Comparison between conservative 
treatment and surgery shows, the patients that underwent surgery 
have a shorter healing period and faster recuperation.

Spinal anesthesia with unilateral block is most appropriate 
choice for patient sfety and good anesthesia and analgesia.
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АРГИНИН ВАЗОПРЕСИН ЗА НУЖДИТЕ 
НА КАРДИОХИРУРГИЧНАТА ПРАКТИКА

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

Национална Кардиологична болница – София

ARGININE VASOPRESSIN FOR THE NEEDS OF CARDIAC SURGERY PRACTICE

 L. Bakalivanov 
Clinic of Cardiovascular Anesthesia and Intensive Care

 National Cardiology Hospital – Sofia

Резюме
Вазопресин, познат още като антидиуретичен хормон или 

аргинин вазопресин /АВП/ е ендогенен хормон, синтезиращ 
се в предния хипоталамус и отговорен основно за регулаци-
ята на серумния осмолалитет и артериалното налягане. В тъ-
каните на тялото са открити множество потентни вазопреси-
нови рецептори с разнопосочна активност и системни ефекти. 
Основният физиологичен ефект на циркулиращия вазопресин 
е увеличената абсорбция на вода в бъбрека, редукция на се-
румния осмолалитет и повишаване обема циркулираща вода в 
плазмата. Съществено важен ефект на вазопресина е некате-
холаминпедиираната вазоконстрикция, повешаване артериал-
ното налягане и периферното съдово съпротивление посред-
ством специфични рецептори, различни от тези реагиращи на 
вазопресортие и катехоламините в циркулацията. Ефектите на 
вазопресина все още са обект на проучване, като клиничните 
показания за неговото приложение търпят динамични промени 
и детайлизиране, особено в областта на интензивното лечение. 

Ключови думи: антидиуретичен хормон, вазопресин, се-
румен осмолалитет, вазоплегия, циркулаторен шок, посткарди-
отомна вазодилатация.

Summary 
Vasopressin, also known as antidiuretic hormone or arginine 

vasopressin (AVP) is an endogenous hormone synthesized in 
the anterior hypothalamus and is primarily responsible for the 
regulation of serum osmolality and blood pressure. Numerous 
potent vasopressin receptors with divergent activity and systemic 
effects have been found in body tissues. The main physiological 
effect of circulating vasopressin is increased absorption of water 
by the kidney, reduction of serum osmolality and increase in the 
volume of circulating water in the plasma. A significant effect of 
vasopressin is non-catecholamine-mediated vasoconstriction, 
increased blood pressure and peripheral vascular resistance 
through specific receptors other than those responsive to circulating 
vasopressors and catecholamines. The effects of vasopressin are still 
being studied, and the clinical indications for its use are undergoing 
dynamic changes and detail, especially in the field of intensive care. 

Key words: antidiuretic hormone, vasopressin, serum 
osmolality, vasoplegia, circulatory shock, postcardiotomy 
vasodilation.

Ендогенният аргинин-вазопресин /АВП/ се синтезира в 
магно-целуларните неврони на предния хипоталамус и се тран-
спортира по аксоните им до еминенция медиана и неврохипо-
физата, където се депонира. Той се транспортира по кръвен 
път до дисталните и събирателните каналчета на бъбреците, 
където повишава водния пермеабилитет на клетките и е отго-
ворен за промените в серумния осмолалитет. За реализирането 
на този ефект са необходими интактни бъбреци със запазена 
хемодинамика и кортико-папиларен градиент1. При нормална 
физиология и хомеостаза най-важната роля  на АВП е регула-
ция на водно-солевия баланс, а влиянието му върху съдовия то-
нус е пренебрежимо малко. В условията на шок обаче, ролята 
на вазопресина по отношение съдовия тонус и съдовата резис-
тентност нараства, като екзогенно внесения АВП има подчер-
тан ефект върху хемодинамиката. Аргинин вазопресин (АВП) 
е естествено срещащ се пептид с различни ефекти, медиирани 
чрез няколко вида специфични рецептори. 

Схема 1
 по Cardiovascular Physiology Concepts Richard E. Klabunde, 

PhD
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Най-същестевни от тях и с най-голямо представителство в 
човешкия организъм са V1 /съдови/ и V2 /бъбречни/ рецептори. 
Първите са разположени предимно в системната, спланхнико-
вата, коронарната и частично в бъбречната съдова стена. Акти-
вирането им води до изразена вазоконстрикция и повишаване 
на гломерулната филтрационна фракция /ГФФ/. V2 /бъбречни/ 
рецептори са разположени основно в бъбречното събирател-
но каналче и в бъбречния ендотел. Тяхната стимулация води 
до активиране на аквапуриновите канали в събирателните бъ-
бречни каналчета и респ. до ретенция на вода и промени в се-
румния осмолалитет. 

Други специфични вазопресин-чувствителни рецептори са 
V3, разположени в хипофизната жлеза, отговорни за секреция-
та на адрено-кортикотропния хормон от предния дял на жлеза-
та, както и окситоцин-чувствителни вазопресинови рецептори 
и пуринергични рецептори. Окситоцин-чувствителните вазоп-
ресинови рецептори са разположени в гладкомускулната тъкан 
на съдовете /предимно в белодробната, коронарната, мозъчна-
та и миометралната циркулация/. Стимулацията на тези рецеп-
тори, опосредствана от вазопресина води до синтез и секреция 
на азотен окис, който от своя страна води до опосредствана от 
него вазодилатация. Пуринергични- вазопресин сензитивни 
рецептори се откриват в миокарда и гладкомускулната стена 
на кръвоносните съдове, но тяхната физиологична функция на 
този етап остава неясна. 

От направения кратък преглед на вазопресин-чувствител-
ните рецептори и техните физиологични ефекти и функция е 
видно голямото им представителство в тъканите, както и срав-
нително разнопосочните ефекти при тяхната стимулация. 

АВП е достъпен за нуждите на хуманната медицина в три 
форми:

•	 Вазопресин /АВП/ - идентичен на ендогенно синте-
зирания хормон. Същият намира основна употреба в интен-
зивната медицина, най-вече като алтернатива на катехоламин-
рефрактерен септичен шок, при кондициониране на донори „с 
биещо сърце“, до осъществяване на експлантационните проце-
дури и в акушерската практика. 

•	 Терлипресин – прилага се при хеморагии в гастро-ин-
тестиналния тракт /основно варици на хранопровода/.

•	 Дезмопресин – лечение на централен /безвкусен/ ди-
абет и периоперативно приложение при пациенти с хемофилия 
и болест на  von Willebrand. 

Единствено дезмопресина не налага интравенозно прило-
жение. Ендогенният вазопресин /АВП/ има изцяло хепатална 
метаболизация и сравнително кратък плазмен полуживот, от 
10 до 35 мин. С най-дълъг полуживот и минимално ензимно 
разграждане от вазопресиназните ензими е аналога дезмопре-
син. Горното е от значение при употребата и приложението на 
интравенозния АВП. Над 65% от вазопресина и дезмопресина 
се екскретират непроменени през урината. 

Определянето на дозата се ръководи основно от хемоди-
намиката и артериалното налягане.  Дози от 0,01 до 0,1U/min. 
се считат за адекватни за поддръжка на съдовия тонус и оп-
тимизация на хемодинамиката. Най-честите дозови интервали 
в клиничната практика са между 0,01 и 0,04 U/min. Дози над 
0,1U/min. водят до изразена вазоконстрикция на гломерулар-
ните съдова и съответно риск от ретенция на течности и олигу-
анурия, които трябва да се избягват в практиката на интензив-
ното лечение. Не редки са и случай на спланхникова исхемия 
и мезентериални тромбози при дози по-високи от 0,1U/min. 
особено при по-продължителна експозиция. От друга страна 
АВП води до вазоконстрикция на постгломеруларните артери-
оли, с което бъбречната функция би могла да се подобри, но 
при инфузия на ниски до умерени дози АВП14. Според някой 
автори инфузията на АВП води и до лекостепенна белодробна 
вазодилатация, с положителен ефект при пациенти с белодроб-
на хипертония, като наблюденията в тази посока изискват още 
потвърдителни данни3. АВП се инфузира само през централен 

венозен път. 
В последно време интереса към екзогенно внесения АВП  

в практиката на кардиохирургията нараства, по специално като 
подкрепящ медикамент с мощен вазоконстрикторен ефект в 
периода на хемодинамична поддръжка по време на и при от-
викването от екстракорпоралната циркулация /ЕКЦ/. Около 
10% от пациентите, подложени на кардиопулмонален байпас, 
развиват следоперативен вазодилататорен шок, изискващ ин-
фузия на вазопресори и катехоламини2. В повечето случай на-
стъпващата в края на ЕКЦ и при нейното прекратяване арте-
риална хипотензия е лека до средностепенна и се преодолява 
с инфузия на ниски до умерени дози вазопресори. В около 8% 
от случайте вазодилативните процеси за значителни и водят до 
изразена артериална хипотензия, със стойности на систолното 
артериално налягане под 80 mmHg. Това изисква инфузия на 
високи дози вазопресори, за поддръжка на адекватно артери-
ално налягане, от една страна, но от друга те водят до органна 
исхемия и хипоперфузия, влошаваща прогнозата на пациен-
тите обект на интензивно лечение3,4. Този тип инциденти се 
срещат значително по-често при пациенти обект на кардиохи-
рургични процедури, постъпващи за лечение с предшестваща 
сърдечна недостатъчност /СН/, както и такива на хронична те-
рапия с ACE-инхибитори с оглед контрол на артериалната им 
хипертония и/или в комплексното лечение на СН. 

Широката употреба в практиката на кардиохирургията на 
някой специфични инодилататори като селективния бета-аго-
нист Добутамин и фосфодиестеразните инхибитори /амринон, 
милринон/ в периода на отвикване от ЕКЦ са причина често 
пъти за упорита артериална хипотензия, неповлияваща се от 
оптимално обемно заместване и адекватно преднатоварване6. 
Тя се дължи на изразената дилатация на периферните съдове, 
загуба или намален съдов тонус, респ. ниско периферно съдово 
съпротивление. В комбинация с евентуално налична хипоксе-
мия и/или метаболитна ацидоза, те задълбочават  вазодила-
тацията, в някой случай до екстремна периферна вазоплегия. 
Инфузията на ниски дози АВП, в тези клинични ситуации с/
без комбинация от друг вазопресор /най-често норепинефрин/,  
водят до сигнификантно подобрение на хемодинамиката, арте-
риалното налягане и периферния съдов тонус9,10. 

В практиката на кардиохирургията и интензивното лече-
ние често се презентират пациенти с изразена левокамерна /
ЛК/ дисфункция и белодробна хипертония /БХ/, постъпващи 
за оперативни процедури. Тази коморбидност особено в съче-
тание, представлява сериозен риск от периоперативни компли-
кации и повишена смъртност в ранния следоперативен пери-
од и е предизвикателство за оперативния и анестезиологичен 
екип11. Пациентите с изходно влошена ЛК функция, често раз-
виват изразена артериална хипотензия, в периода на отвикване 
и спиране на ЕКЦ. Артериалната хипотензия изисква оптимал-
но вливане на флуиди /доста ограничена възможност при над 
умерена ЛК-дисфункция/, инфузия на катехоламини и вазоп-
ресори. Изразената и продължителна артериална хипотензия 
води до животозастрашаваща органна дисфункция, а опитите 
за нейното преодоляване посредством лечение с конвенцио-
нални катехоламини и вазопресори, често отключват органна 
исхемия и хипоперфузия и/или тежки сърдечни дисритмии4,5. 
В тези случай инфузията на АВП в  дози от 0,01 до 0,1U/min./, 
с/без друг вазопресор води до  благоприятно повлияване на ар-
териалното налягане и хемодинамиката, като едновременно с 
това избягва негативните ефекти на високите дози вазопресори 
и катехоламини върху органната перфузия и миокарда12. Някой 
автори докладват и значително подобряване на средното арте-
риално налягане и редукция в дозата на норепинефрина, когато 
се прилагат паралелно с вазопресин15. Според други автори ин-
фузията на АВП още в хода на ЕКЦ поддържа тонуса на пери-
ферния съдов компартмент, подобрява съдовата резистентост и 
профилактира настъпващата при отвикването и прекратяване-
то на ЕКЦ артериална хипотензия9,10.  В свое ранно проучване 

Morales et al посочват, че АВП има съществена рола за поддър-
жането на съдовия тонус по време и след ЕКЦ и, че ниските 
плазмени нива на АВП биха могли да доведат до дистрибути-
вен шок и вазоплегия след ЕКЦ10. Инфузията на АВП строго 
интравенозно в хода на и след прекратяването на ЕКЦ биха 
могли да корегират и значително да подобрят всички стойно-
сти на артериалното налягане, хемодинамиката и стабилитета 
в ранния периоперативен период след кардиохирургични ин-
тервенции10. Според някой автори инфузията на АВП, води и 
до подобряване на миокардния контрактилитет, посредством 
увеличаване коронарния кръвен ток, вторично в следствие на 
увеличеното системно съдово съпротивление и кръвен поток4,8. 
Следователно подобрението  в сърдечния дебит и индекс е ре-
зултат не само в промяната на пред- и следнатоварването на 
сърцето, но също така и следствие на  подобрената миокардна 
контракция2,3.  Наблюденията на някой автори показват перси-
стираща вазоконстрикторна активност и значително подобре-
ние в стойностите на артериалното налягане след инфузия с 
АВП, които не са имали добро повлияване отхнорепинефрин 
и/или допамин, в съчетание с оптимално обемно заместване /
оптимизирано преднатоварване/7,12. 

АВП е вазоактивен агент, представляващ клиничен 
интерес,изискващ още наблюдение и изучаване в областта на 
интензивното лечение, в частност при пациенти обект на кар-
диохирургични процедури, презентиращи се с тежка комор-
бидност, значително влошаваща перспективата им и водеща до 
сериозни по честота и тежест компликации в периоперативния 
период. 

Приложението му в практиката на анестезиологията и 
нтензивното лечение в страната е трудоемко, поради сложна-
та процедура по доставката му /медикамента не е регистриран 
за употреба в РБългария/ и относително високата му доставна 
цена. 

Въпреки всичко положителния клиничен ефект от неговото 
приложение, прави осигуряването  му в арсенала на вазоактив-
ните медикаменти при лечение на тежки, рефрактерни артери-
ални хипотензии и комплексни хемодинамични нестабилитети 
в интензивните структури  нужно, като оправдава усилията по 
доставката и цената му.

References:

1. Коев, Д. (ред.). Клинична ендокринология, София, 
1994,

2. Argenziano M, Chen JM, Choudhri AF, et al. Management of 
vasodilatory shock after cardiac surgery: identification of 
predisposing factors and use of a novel pressor agent. 
J Thorac Cardiovasc Surg 1998;116:973–80.

3. Argenziano M, Chen JM, Cul-
linane S, Choudhri AF, Rose EA, Smith CR,  
et al. Arginine vasopressin in the management of vasodilatory hy-
potension after cardiac transplantation. J Heart Lung Transplant 
1999;18:814-7

4. Dunser MW, Mayr AJ, Ulmer H, Knotzer H, Sumann 
G, Pajk W, et al. Arginine vasopressin in advanced vasodilatory 
shock: A prospective, randomized, controlled study. Circulation 
2003;107:2313-9

5. Dunser MW, Wenzel V, Mayr AJ, Hasibeder WR. Man-
agement of vasodilatory shock: defining the role of arginine vaso-
pressin. Drugs 2003;63:237-56.

6. Ferry DR, Kennedy GT, Rourke RA, Crawford MH. Hemo- 
dynamic effects of prolonged intravenous therapy with 
enoximone in patients with severe congestive heart failure. 
J Cardiovasc Pharm 1988;11:115–22

7. Leone M, Albanese J, Delmas A, Chaabane W, Garnier F, 
Martin C. Terlipressin in catecholamine-resistant septic shock pa-
tients. Shock 2004;22:314-9.

8. Luckner G, Dunser MW, Joch-

berger S, Mayr VD, Wenzel V, Ulmer H,  
et al. Arginine vasopressin in 316 patients with advanced vasodila-
tory shock. Crit Care Med 2005;33:2659-66.

9. Masetti P, Murphy SF, Kouchoukos NT. Vasopressin 
therapy for vasoplegic syndrome following cardiopulmonary by-
pass. J Card Surg 2002;17:485-9.

10. Morales DL, Garrido MJ, Madi-
gan JD, Helman DN, Faber J, Williams MR,  
et al. A double-blind randomized trial: Prophylactic vasopressin re-
duces hypotension after cardiopulmonary bypass. Ann Thorac Surg 
2003;75:926-30.

11. Morales DL, Gregg D, Hel-
man DN, Williams MR, Naka Y, Landry DW,  
et al. Arginine vasopressin in the treatment of 50 patients with post-
cardiotomy vasodilatory shock. Ann Thorac Surg 2000;69:102-6.

12. Novella S, Martínez AC, Pagán RM, Hernández M, Gar-
cía-Sacristán A, González-Pinto A, et al. Plasma levels and vascular 
effects of vasopressin in patients undergoing coronary artery bypass 
grafting. Eur J Cardiothorac Surg 2007;32:69-76.

13. Wakim KG, Denton C, Essex HE. Certain cardiovascular 
effects of vasopressin (pitressin). Am Heart J 1954;47:77

14. Walley KR, Holmes CL, Chittock DR, Lehman T, Rus-
sell JA. The effects of vasopressin on hemodynamics and renal 
function in severe septic shock: A case series. Intensive Care Med 
2001;27:1416-21.

15. Wenzel V, Krismer AC, Arntz HR, Sitter H, Stadlbauer 
KH, Lindner KH. A comparison of vasopressin and epinephrine 
for out-of-hospital cardiopulmonary resuscitation. N Engl J Med 
2004;350:105-13.

Адрес за коренспонденция

Доц.д-р Л. Бакаливанов д.м.
КССАИЛ

МБАЛ-НКБ-ЕАД
Гр. София

ossail@abv.bg



АНЕСТЕЗИОЛОГИЯ И ИНТЕНЗИВНО ЛЕЧЕНИЕ ОБЗОРИ

26 27Год. L, кн. 3/2021 Год. L, кн. 3/2021

КЛАСИФИКАЦИЯ НА РЕЖИМИТЕ НА ИЗКУСТВЕНА 
БЕЛОДРОБНА ВЕНТИЛАЦИЯ СПОРЕД СТАНДАРТА ISO 19223:2019

Вл. Петров
Отделение „Анестезиология и интензивно лечение“

УМБАЛ „Канев“ АД – гр. Русе

CLASSIFICATION OF ARTIFICIAL LUNG VENTILATION-MODES 
ACCORDING TO ISO 19223:2019

Vl. Petrov
Anaesthesiology and Intensive Care Unit

Kaneff University Hospital, Ruse, Bulgaria

РЕЗЮМЕ: Международната организация по 
стандартизация (International Organization for Standardiza-
tion, ISO) прие през 2019 година стандарта ISO 19223 Lung 
ventilators and related equipment — Vocabulary and semantics 
(Белодробни вентилатори и свързано с тях оборудване – речник 
и семантика). Стандартът въвежда ясна и недвусмислена 
терминология свързана с изкуствената белодробна вентилация. 
Тази публикация има две цели – да направи кратък преглед на 
стандарта с акцент върху режимите на изкуствена белодробна 
вентилация и да информира лекарите анестезиолози за 
наличието на този стандарт.

КЛЮЧОВИ ДУМИ: ИСО 19223:2019, белодробна 
вентилация, режими на вентилация

SUMMARY: The International Organization for Standardiza-
tion (ISO) in 2019 adopted the standard ISO 19223 Lung ventilators 
and related equipment - Vocabulary and semantics. The standard 
introduces clear and unambiguous terminology related to artificial 
lung ventilation. This publication has two purposes - to make a 
brief overview of the standard with an emphasis on the artificial 
lung ventilation-modes and to inform anesthesiologists about the 
existence of this standard.

KEY WORDS: ISO 19223:2019, lung ventilation, ventilation-
modes

УВОД: В последните години апаратурата за изкуствена 
белодробна вентилация непрекъснато се развива и подобрява. 
Едновременно с това терминологията, свързана с белодробната 
вентилация, поражда проблеми и дори конфузни положения. 
Различните производители понякога назовават една и съща 
функция на апаратите с различни имена, както и обратното – 
твърде различни режими на вентилация се обозначават с едни 
и също име. През 2019 година международната организация 
по стандартизация (International Organization for Standardiza-
tion, ISO) утвърди стандарта ISO 19223 Lung ventilators and 
related equipment — Vocabulary and semantics (Белодробни 
вентилатори и свързано с тях оборудване – речник и 
семантика). В стандарта е посочено, че днес има „… повече от 
100 различни имена за над 30 взаимно изключващи се режима 
на вентилация“, което затруднява както обучението, така и 
избор на режим в конкретна клинична ситуация. Основната цел 
при разработването на стандарта е била да се създаде речник, 
който съдържа единна, ясна и недвусмислена терминология, 
приложима в различни области, като например грижи за 
пациентите, събиране на данни, изследвания, докладване на 
инциденти и др.

Целта на тази публикация е да направи кратък обзор 
на стандарта ISO 19223:2019 и да информира лекарите 
анестезиолози за неговото наличие.

ОБЩ ПРЕГЛЕД:
Стандартът е изготвен от 121-ви технически комитет 

(анестетично и дихателно оборудване) на ISO (Technical Com-
mittee ISO/TC 121, Anaesthetic and respiratory equipment), 4-ти 
подкомитет – речник и семантика (Subcommittee SC 4, Vocabu-
lary and semantics).

Той има предговор, въведение, три клаузи, десет анекса 
и библиография. Всички термини, значението им, техните 
символи и съкращения са изложени в клауза 3. Термините са 
обединени в 14 групи:

1. обща терминология за изкуствена вентилация;
2. дишане; 

3. раздуване на белия дроб (lung inflation);
4. време, фаза и цикъл;
5. честота;
6. налягане;
7. поток;
8. обем;
9. иницииране и прекратяване (на раздуването на белия 

дроб);
10. базисно налягане (в дихателните пътища) и PEEP;
11. режими;
12. Bi-level (две нива на налягане);
13. граници на безопасност и аларма;
14. газови портове.
Анекс С съдържа 35 цветни фигури, които в графична 

форма илюстрират термините за вентилация. Анекс D 
класифицира типовете раздуване на белия дроб (lung inflation). 
Анекс Е съдържа класификация на режимите на вентилация, 
които са обединени в четири основни групи. Анекс F чрез 
7 цветни фигури онагледява понятията, свързани с PEEP и 
базисното налягане в дихателните пътища.

ОСНОВНИ ТЕРМИНИ:
В този раздел от настоящия кратък обзор е направен преглед 

само на най-важните термини, свързани с класификацията 
на режимите на изкуствена белодробна вентилация. Общият 
брой на понятията в стандарта ISO 19223 е над 200. Както и 
в други стандарти от серията ISO, и в този стандарт има пре-
пратки между текстовете, както и „забележки“ към термини-
те, които осигуряват допълнителна информация, пояснения и 
препоръки, свързани с употребата на конкретен термин.

От гледна точка на стандарта респираторите увеличават 
обема на газа в белите дробове, те раздуват белия дроб (infla-
tion, клауза 3.3.1). Това раздуване, изпълване на белите дробове 
с газ, продължава докато не бъде изпълнен определен критерий 
за прекратяване (terminate, клауза 3.9.14). В забележка към 
тази клауза е пояснено, че в стандарта терминът прекратяване 
се използва по отношение края на фазата на раздуване, на 

инфлация. Фазата на издишване се прекратява от иницииране 
на раздуване.

Терминът дишам (клауза 3.2.2) е дефиниран от 
физиологична гледна точка като поемане, навлизане на газ в 
белите дробове и последващо издишване. Към тази клауза има 
три забележки като в третата, с препратка към библиографията 
в стандарта, ясно е посочено “Ventilators do not breathe” – 
вентилаторите не дишат. В статията [2], на която се позовава 
стандарта е казано „Вентилаторите не дишат и поради това не 
доставят вдишвания, а доставят инфлация. Дишат само живи 
хора и животни.“

Режим на вентилация (ventilation-mode, клауза 3.11.2) е 
дефиниран като „определен начин, по който вентилаторът 
изпълнява своята вентилаторна функция, когато е свързан 
с пациент“. За всеки режим на вентилация има две основни 
характеристики.

Първата характеристика е методът, използван за контрол на 
раздуването/изпълването на белите дробове с газ. Стандартът 
дефинира това като тип инфлация (inflation-type, клауза 
3.3.2). Типът раздуване включва както параметрите, които 
се регулират, например налягане и поток, така и критериите 
за прекратяване на раздуването – например време, поток, 
налягане, обем или друг показател. Подробности за типовете 
инфлация са дадени в анекс D на стандарта.

Втората характеристика е времевият модел на 
взаимодействие между вентилатора и пациента. Стандартът 
дефинира това като модел на вентилация (respiratory pattern, 
клауза 3.11.3). Моделът на вентилация включва кога и как се 
инициира избрания тип инфлация, но е независим от него и 
зададените му стойности като честота, инспираторно налягане, 
съотношение на времената на вдишване и издишване.

Началото на инфлацията може да е основано на интервал 
време или на дихателната активност на пациента (respi-
ratory activity, клауза 3.2.6). Според стандарта дихателната 
активност може да е както инспираторна, така и експираторна. 
В забележка към тази клауза е пояснено, че дихателната 
активност може да бъде разпозната например, но не само, чрез 
промените, предизвикани от пациента, в потока или налягане-
то на газовете в дихателните пътища. Разпознатата дихателна 
активност се използва за подобряване на взаимодействието 
между респиратора и пациента.

Дихателната активност на пациента може да служи като 
тригер (patient-trigger event, клауза 3.9.6). По определението 
на стандарта това е „сигнал, използван за иницииране на 
инфлация, резултат от измерена(и) стойност(и) на параметър 
(параметри), които достигат прагови стойности и могат да бъ-
дат отдадени на пациента“.

Съвременните респиратори имат различни допълнителни 
възможности, които може да са или постоянни характеристики 
на конкретния вентилатор, или да са достъпни чрез 
допълнителен избор. Стандартът дефинира тези възможности 
като допълнение (adjunct, клауза 3.11.4) – функция, която 
осигурява спомагателни действия към режим на вентилация. 
Като примери са посочени въздишка, компенсация на 
нехерметичност на дихателната система или компенсация на 
къмплаянса на системата.

РЕЖИМИ НА ВЕНТИЛАЦИЯ:
Стандартът представя всеки режим на вентилация (venti-

lation-mode) като съчетание от четири компонента: модел на 
вентилация (respiratory pattern) + типа раздуване на белия дроб 
(inflation-type) + това, което е позволено пациентът да прави 
сам + допълнения (adjuncts).

Вероятно най-важната отличителна черта на стандарта ISO 
19223 е, че той въвежда термина група за режим на вентилация 
(ventilation-mode group, клауза 3.11.5). Това е „група режими на 
вентилация, които споделят основни функции по отношение 
на характеристиките на техните вентилационни модели“.

Основният, първичният критерий при класифицирането 
на режимите на вентилация е моделът на вентилация (respira-
tory pattern). Стандартът определя четири основни групи като 
първа, втора и четвърта група имат по две подгрупи.

Вторичен критерий при класификацията е доминиращият 
тип раздуване на белия дроб (inflation-type). Доминиращият 
вид раздуване или е единствен, или ще бъде гарантираният 
тип инфлация, когато в режима на вентилация са предвидени 
два типа раздуване – например при асистиране на спонтанно 
дишане между гарантирани от респиратора инфлации.

В таблица 1 са представени групите режими на вентилация.

В стандарта е отбелязано, че част от объркванията по 
отношение режимите на вентилация се дължат на това, че 
производителите на респиратори обозначават своите режими с 
имена, които съдържат само един от посочените два критерия 
за класификация. Например един режим е обозначен само като 
SIMV (synchronized intermittent mandatory ventilation, синхро-
низирана интермитентна мандаторна вентилация), а друг ре-
жим – само като VCV (volume controlled ventilation, контроли-
рана по обем вентилация). В първият случай обозначението 
съдържа само модела на вентилация (respiratory pattern), а във 
втория – само типа раздуване на белия дроб (inflation-type). 
Според стандарта и двете обозначения са непълни, защото не 
съдържат едновременно модел на вентилация и тип раздуване. 
Правилното обозначаване за първия пример ще бъде SIMV-
PC или SIMV-VC, в зависимост от това дали раздуването е 
генерирано по налягане или по обем, а за втория пример: 
CMV-VC. Анекс Е на стандарта съдържа наименованията и 
систематичните кодове на режимите на вентилация. Когато 
производителите на респиратори използват запазени или 
регистрирани имена на режими на вентилация, или на 
алгоритми за управление на вентилацията, се изисква те 
да бъдат обяснени в наръчниците за употреба на апарата по 
отношение на терминологията, използвана в стандарта ISO 
19223.

КАКВО НЕ СЕ СЪДЪРЖА В СТАНДАРТА:
ISO 19223 не е клиничен наръчник за изкуствена белодроб-

на вентилация – в него няма препоръки за избор на режим на 
вентилация или метод за кислородотерапия. Няма сравнения 
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между различните режими на вентилация. За различните вен-
тилаторни режими няма характеристики от вида „силни-слаби 
страни“ или „предимства-недостатъци“ на режима.

Няма определения на термини, използвани в специализи-
рани публикации, посветени на изкуствената вентилация, като 
„най-добър“ или „оптимален“ РЕЕР, „протективна“ вентила-
ция, „recruitment“-маньовър и др.

Стандартът не съдържа термини, свързани с високо-
честотна вентилация, екстра-корпорална мембранна 
оксигенация или дихателна подкрепа с помощта на течна 
вентилация (liquid ventilation).

ОБОБЩЕНИЕ:
ISO 19223:2019 въвежда единна и недвусмислена 

терминология, свързана с белодробната вентилация. 
Употребата на унифицирани термини може да има за краен 
резултат намаляване на грешките и подобряване на грижите 
за пациентите.

В анекс Н на стандарта се признава, че не може да се очаква 
веднага след публикуването да се получи пълно приемане и, че 
е необходимо време за адаптация към новата терминология. 
Тази адаптация се отнася както за производителите на 
апаратура, така също и за лекари, друг медицински персонал, 
преподаватели, студенти, автори на статии и презентации, ре-
дактори и рецензенти в научни списания и т.н.

Информираността за наличието на този стандарт и някои 
основни положения в него е само първа стъпка по пътя на 
прилагането.

ДОПЪЛНЕНИЕ:
Освен необходимостта от период на адаптация, в България 

има още една особеност – към момента на подготовката на тази 
статия (втората половина на месец юли 2021 год.) стандартът 
все още няма официално издание на български език. 
Международните стандарти се публикуват в три официални 
издания – на английски, немски и френски език. Националният 
орган по стандартизация на съответната страна, в България 
това е Български институт за стандартизация (БИС), превеж-
да и прави официално издание на стандарта на съответния 
език, с което изданието има същия статут, както и изданията 
на трите официални езика. Според официалната страница 
на БИС (https://bds-bg.org/bg/project/list, последен достъп до 
страницата на 17.07.2021) стандартът е на етап приемане на 
ратифициран текст.
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METFORMIN AND LACTIC ACIDOSIS – LITERATURE REVIEW AND CASE REPORT

V. Dimov, N. Petrov, E. Odiseeva
Department of anesthesiology and intensive care – MMA, Sofia, Bulgaria

Абстракт: Метформинът е един от най-често предписва-
ните медикаменте за контрол на кръвната захар при пациенти 
с диабет тип 2. Метформиновата лактатна ацидоза е рядък, но 
животозастрашаващ страничен ефект. Ранното ѝ разпознаване 
и агресивно лечение са ключови за подобряване на изхода от 
състоянието. Необходимо е повишено внимание върху рис-
ковите фактори, преципитиращи развитието на метформин-
асоциирана лактатна ацидоза. Съпоставянето на серумната 
концентрация на метформин, лактат и pH е ключов алгоритъм 
за поставяне на диагнозата и последващото лечение. Екстраре-
налното очистване на кръвта е първа линия на лечение, целящо 
понижаване на метформиновата серумна концентрация и под-
помагащо физиологичното очистване на лактата.

Ключови думи: метформин-асоциирана лактатна ацидо-
за, метформин-индуцирана лактатна ацидоза, МАЛА, МИЛА, 
метформинова токсичност, метформин, лактатна ацидоза

Abstract: Metformin is the most frequently prescribed medica-
tion in patients with diabetes type 2. Metformin could cause lactic 
acidosis, which is a rare, but life-threatening condition.  The early 
recognition and aggressive treatment improve the outcome of the 
condition. Increased awareness of the risk factors leading to met-
formin lactic acidosis is needed among the medical practitioners to 
reach this early diagnosis and management. The diagnosis is based 
on anamnesis, nonspecific clinical presentation and biochemical 
analysis of pH, lactate and metformin. The extrarenal blood purifi-
cation is the first line treatment aiming to decrease the metformin 
serum concentration and to support the physiological clearance of 
lactate.

Key words: metformin-induced lactic acidosis, metformin-
associated lactic acidosis, MALA, MILA, metformin toxicity, met-
formin, lactic acidosis

Въведение. 
Метформинът е медикамент, спадащ към групата на биг-

ванидите. Той е първи медикамент на избор за контрол на 
кръвната захар при пациенти със захарен диабет тип 2.[29] Най-
честите странични ефекти, свързани с неговия прием, са гас-
троинтестиналните, като гадене, повръщане и диария. Рядък 
страничен ефект е развитието на лактатна ацидоза, но при оп-
ределени обстоятелства тя може да е  животозастрашаваща. [36] 

Добрият профил на ефикасност и безопасност от употребата 
на метформин  доведе до широко приложение, по-лош подбор 
на пациенти и пренебрегване на указанията за безопасност при 
предписването му, което повишава документираните случаи с 
лактатна ацидоза по света. [27]

Класификация на метформиновите лактатни ацидози. [21, 23]

МАЛА (Metformin-associated lactic acidosis) е свързана с 
вторично повишаване на метформиновата серумна концентра-
ция следствие на нарушената му фармакокинетика. Иденти-
фицирани рискови фактори за развитието на МАЛА и контра-
индикации за прием на метформин са остра бъбречна увреда, 
дехидратация, хипоксия, сепсис, алкохолна злоупотреба, чер-
нодробна недостатъчност, приложение на интравенозни конт-
растни вещества, миокарден  инфаркт и шокови състояния.[34,37]

МИЛА (Metformin-induced lactic acidosis) е по-рядко със-
тояние, при което метформинът се счита за пряка и единствена 
причина за възникването на лактатната ацидоза и най-честата 
причина е острата интоксикация с медикамента. [24]

МУЛА (Metformin-unrelated lactic acidosis) лактатна ацидо-
за, дължаща се на друго остро заболяване. [14]

 Епидемиология и патофизиология 
Независимо високата честота на предписване на метфор-

мин (около 120 млн. прескрипции годишно), предозирането с 
него се среща изключително рядко.[15] Честотата на лактатна 
ацидоза при прием на метформин в терапевтични дози е около 
5,1-9 случая на 100 000 пациента/годишно.[11] Ретроспективни 
проучвания представят по-висок риск от развитие на МАЛА в 
сравнение с документирания в клиничните изпитвания, което 
се обяснява с по-прецизния подбор на пациентите, взимайки 
под внимание контраиндикациите и подлежащите заболявания 
при контролираните проучвания.[39]  В клиничната практика, 
гломерулната филтрация е основният лимитиращ фактор за 
употребата на метформин.[16] При редовната му употреба в те-
рапевтични дози, фармакологични проучвания са установили 
най-високо достигнати серумни концентрации на метформин 
от 5,5 мг/л[5].  Най-високо отчетената серумна концентрация, 
при  която пациентът оцелява е 660 мг/л.[6] 

Предиктори за смърт при пациент с MАЛА са ниските 
стойности на pH в кръвта при нормална бъбречна функция, 
което доказва че натрупването на медикамента в организма не 
е толкова опасно, колкото са придружаващите рискови фактори 
за развитие на лактатна ацидоза.[33] Наличието на хипотензия, 
увеличена анионна празнина, хипергликемия, нарушена про-
тромбинова активност (отразяваща чернодробната функция) и 
кома, могат да прогнозират тежестта на протичането и вероят-
ността от летален изход.[38] Смъртността при пациенти с MАЛА 
в проведените проучвания варира от 10,8% до 45%, като зависи 
от коректната и бърза диагноза и агресивна терапия.
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Патогенезата на МАЛА синдром е много комплексна и не 
напълно изяснена. Основният ефект на метформин е инхиби-
ране на комплекс I от митохондриалната верига за транспорт 
на електрони (ETC), което  увеличава съотношението NADH/
NAD+ , блокира навлизането на пируват в цикъла на Кребс и 
го насочва към метаболитен път с  предоминираща трансфор-
мация  в лактат (фигура 1).[30] 

Фигура 1:    Механизъм на метформин асоциирана 
лактатна ацидоза

Този ефект е най-отчетлив в стомашно-чревния тракт по-
ради силния афинитет на метформина към неговите интраце-
луларни протеини.[9] Метформин-индуцирана лактатна ацидоза 
се развива и вследствие блокиране на глюконеогенезата чрез 
инхибиране на ензима-пируват карбоксилазата. Това е първата 
стъпка от процеса глюконеогенеза, която превръща пирувата 
в оксалоацетат. Блокирането на пируват карбоксилазата води 
до натрупване на лактат. Бигванидите същевременно понижа-
ват метаболизма на лактата в черния дроб и оказват негативен 
инотропен ефект върху сърдечната дейност, което вторично  
повишава серумната концентрация на лактат.[9] Метформинова-
та интоксикация може временно да понижи серумните нива на 
коагулационните фактори синтезирани от черния дроб (коагу-
лационни фактори II, V, VII, IX и X).[3] Понижената бъбречна 
функция от своя страна води до акумулиране на метформин с 
последваща лактатна ацидоза.[17] При хронична интоксикация, 
при пациенти приемащи стандартна доза метформин на фона 
на понижена бъбречна екскреция се наблюдава тежка лактатна 
ацидоза с минимално повишаване на метформиновото серумно 
ниво (следствие на неговите липофилни свойства).[32]

Токсичната доза на метформина все още е недетерминира-
на.[9] Проведено проучване от Lalau и колектив, демонстрират 
че развитието на лактатна ацидоза не е асоциирана единстве-
но с метформинова акумулация. Това води до заключението, 
че лактатната ацидоза при тези пациенти е със смесена генеза 
и прогнозата зависи от тежестта на подлежащото заболяване.
[22,23,24]

Клинична картина
Метформин индуцираната лактатна ацидоза няма специ-

фична клинична изява. Симптоматиката е асоциирана с налич-
ната митохондриална дисфункция.[1] 

Клиничната картина включва витални нарушения - хипо-
термия, дихателна недостатъчност, хипотония и шок; гастро-
интестинални симптоми - гадене, повръщане, диария, епи-
гастрална болка придружени с нарушение на съзнанието – от 
делир до кома. [13]

Диагноза
Неспецифична симптоматика. Диагностичните критерии 

са определени от връзката между метформина и лактатната 
ацидоза: серумен лактат > 5ммол/л; pH < 7,35;[20] серумно мет-
форминово ниво > 5 мг/л. Поради липсата на възможност за 
изследване на метформиново серумно ниво във всички спешни 
болнични звена е въведен термина лактатна ацидоза при мет-
формин-терапевтиран пациент (ЛАМТ), насочващ към въз-

можна диагноза МАЛА.[25]

Изследването на метформиновата плазмена концентрация 
може да потвърди въвличането на медикамента в развитието 
на лактатната ацидоза. Средната плазмена концентрация на 
метформина при здрави индивиди варира от 0,5 мг/л до 1мг/л 
по време на гладуване и 1мг/л  до 2мг/л  след хранене.[10] Мет-
форминовата еритроцитна концентрация може да е по-полез-
на, понеже представя тъканната акумулация на медикамента.[22] 
Освен това еритроцитната метформинова концентрация нама-
лява бавно и дава възможност за ретроспективно поставяне на 
диагнозата. Въпреки че ниската концентрация на метформин 
в кръвта може да изключи МАЛА, обратното не е непремен-
но вярно, но независимо от това, високите нива на метформин 
обикновено се свързват с по-тежка ацидоза. [31]

Повтарящите се изследвания на серумните и/или еритро-
цитни метформинови нива, серумен лактат и pH помагат за по-
ставянето на диагнозата и последващото поведение.

Диференциална диагноза [14]

Декомпенсацията на диабета често е  преципитирана от 
друго остро или обострено хронично заболяване, което налага 
внимателно проследяване на патогенетичната верига.    Неряд-
ко лактатната ацидоза се комбинира с диабетна кетоацидоза и 
диференцирането на двата синдрома изискват допълнителен 
скрининг на серумното ниво на метформин. При невъзможност 
то да бъде извършено и при съмнение за комплексна генеза на 
ацидозата се лекуват и двете състояния, като подобряването 
на кетоацидозата повлиява благоприятно алкално-киселинния 
статус на пациента. Принципно при болните МИЛА стойно-
стите  на серумния лактат са  по-високи и кетоацидозата е по-
слабо изразена.

Други причини за лактатна ацидоза са шок, остра мезен-
териална исхемия, гърчове, чернодробна недостатъчност, ти-
аминов дефицит, медикаментозна интоксикация (антиретро-
вирусни медикаменти, линезолид, пропилен гликол, пропофол 
инфюжън синдром, бета-адренергични медикаменти, тежка 
ацетаминофенова интоксикация).

Периоперативно поведение [4]

Приема на метформин е необходимо да бъде преустановен 
за поне 48 часа преди извършване на планова оперативна ин-
тервенция с оглед предиспозицията към дехидратация по вре-
ме на предоперативното гладуване и избягване на течности или 
към момента на хирургичната намеса при спешна оперативна 
интервенция.  Метформиновото лечение се стартира отново 
при възстановяване на нормалния прием на храна и течно-
сти. Необходим е мониторен контрол на серумните глюкозни 
нива по време на катаболния стрес, например при сепсис или в 
постоперативния период. За контрол на кръвната захар се пре-
поръчва кратко-действащ инсулин. 

 Лечение. 
От фармакологична гледна точка метформинът се абсорби-

ра главно в горната част на червата с бионаличност от около 
40-60%. Плазменото пиково ниво се достига 1 до 2 часа след 
поглъщане, а плазменият полуживот е 4 до 8,7 часа. Молекул-
ното тегло на метформин е 165 Da без свързване с плазмените 
протеини, той не се метаболизира и се екскретира непроменен 
през бъбреците [16]. Деконтаминиране на стомашно-чревния 
тракт се извършва при пациенти със скорошно остро отравяне 
и при липса на контраиндикации (нормално психично състоя-
ние и без риск от аспирация) може да се даде активен въглен. 
[13]

Извънбъбречното очистване на кръвта е първа линия на ле-
чение при пациенти с метформинова лактатна ацидоза, целящо 
понижаване на метформиновата серумна концентрация и поз-
воляващо физиологичното очистване на лактата.[19] Традицион-
ният метод на хемодиализа е много по-ефективен (метформи-
нов клирънс = 200мл/мин.) в сравнение с продължителната 
вено-венозна хемофилтрация – CVVH (метформинов клирънс 
= 50мл/мин.), но независимо от по-ниският клирънс на CVVH, 
някои автори не намират разлика в крайните резултати между 
двете техники за депурация.[11]Все пак, при необходимост от 
спешно очистване на кръвта хемодиализата остава метод на 

избор.[7] CVVH има своите преимущества при пациенти с хе-
модинамична нестабилност.[7] Метформинът е с висок обем на 
резпределение и съгласно двукомпартментния модел е с дву-
фазова елиминация. Поради рециркулация на метформин от 
екстраплазматичното пространство е необходимо извършване-
то на по-продължителни и неколкократни диализни курсове.[36] 

Индикациите за стартиране на диализно лечение според меж-
дународната работна група за екстракорпорално лечение при 
отравяния (EXTRIP) са: [13]

- Основни индикации: Лактат > 15-20 ммол/л; pH < 7.0-
7.1; неуспех на стандартното поддържащо лечение

- Състояния, понижаващи прага за стартиране на диа-
лизно лечение: шок, нарушена бъбречна функция, чернодроб-
на недостатъчност, понижено ниво на съзнание

Втора линия на терапия при МАЛА синдром е поддържа-
щото лечение. 

•	 Водно-електролитна ресуститация.[14] Необходима 
е оценка на хидратацията и поддържане на еуволемично със-
тояние. Физиологичният разтвор е  с по-ниско рН и може да 
влоши ацидозата. Рингер-лактатът също не е добър избор, по-
неже пациентите с метформинова лактатна ацидоза не могат 
да метаболизират лактата. Плазмалайт съдържа ацетат, който 
нормално се метаболизира до бикарбонат в цикъла на Кребс, 
а в тази ситуация метаболизмът му е нарушен. Приложението 
на бикарбонат е неподходящо поради това, че може да увели-
чи клетъчния пермеабилитет за метформин, стимулира глико-
лизата и продукцията на лактат и никога не е бил показан за 
лечение на лактатна ацидоза.[28] Приложението му е абсолютно 
неприемливо, освен в ситуации на екстремно ниски стойности 
на серумния бикарбонат. 

Няма перфектен вариант в избора на водно-солевата реани-
мация. Препоръчват се следните два компромисни варианта: 

- 5% глюкозен разтвор + 0,45% NaCl + 1 амп NаHCO3  
(50 mEq) на литър. 

- Успоредна инфузия на 0,9% NaCl и изотоничен би-
карбонат. Ако 0,9% NaCl  се инфузира 6 пъти по-бързо от из-
отоничния бикарбонат, ще се инфузира изотоничен разтвор с 
ефективна бикарбонатна концентрация 25mEq/L.  По този на-
чин ресусцитацията ще се осъществява с физиологичен раз-
твор и същевременно няма да се задълбочава ацидозата.

•	 Катехоламини. Приложението на вазопресори е за-
дължително за възстановяване и поддържане на ефективно 
хемодинамично състояние. При неповлияващ се от катехола-
миново лечение пациент, се препоръчва употребата на вазоп-
ресин.[8,43]

•	 Поддържане на нормогликемия. Необходим е чест 
контрол на кръвната захар и при необходимост да се прилага 
интравенозна инфузия на глюкоза. Възможно е на фона на мет-
форминовата интоксикация да е насложена диабетна кетоаци-
доза, която в някои случаи е трудна за доказване. Метформинът 
увеличава катаболизма на мазнините и продукцията на кето-
киселини. Той може да причини хипогликемия и пациентът да 
не се презентира с класическа диабетна кетоацидоза. В доста 
случаи е трудно да се разграничи дали пациентът е с нормо-
гликемична кетоацидоза или с метформинова интоксикация 
или с двете състояния едновременно.[13] Инсулиновото лечение 
е с позитивни ефекти при метформинова интоксикация, като 
редуцира лактатното производство (редуцира катаболизма на 
протеините и образуването на пируват, редуцира съотноше-
нието NADH/NAD+ и стимулира пируват дехидрогеназната ак-
тивност) и редуцира катаболизма на мазнините с последващо 
понижаване на продукцията на кетокиселини. Приложението 
на инсулин при пациенти с нормални стойности на серумните 
глюкозни и калиеви нива е необходимо да се прилага съвмест-
но с глюкозни разтвори и калиеви соли (т. нар ГИК терапия). 
ГИК терапията е подкрепена от малко доказателства за нейната 
ефективност при този вид интоксикация (редуцира нивата на 
лактат при кучета[26] натоварени с токсични дози метформин) и 
само няколко ретроспективни проучвания предполагат ползите 
от приложението ѝ.[18]

•	 Респираторна терапия.[13] Интубацията и изкуствената 

белодробна вентилация са рядко показани, но при индикация е 
необходимо извършване на хипервентилация с цел компенса-
ция на ацидозата.

Антибиотично лечение. При възможен сепсис се препоръч-
ва стартиране на емпирична антибиотична терапия.

Метиленово синьо. Основният проблем при лактатната 
ацидоза, свързана с метформин, е блокирането на транспорта 
на електрони в Iви митохондриален комплекс. Метиленовото си-
ньо е способно да приеме електрон от NADH и да го прехвър-
ли към цитохром C в митохондриите, заобикаляйки комплекс 
I и действайки като мост за възстановяване на потока от елек-
трони.[40,41] Въпреки това, някои доказателства сочат, че този 
механизъм на действие е трудно осъществим, поради лошото 
клетъчно проникване на медикамента.[33] Метиленовото синьо 
има и вазоконстриктивни свойства. Възможна е употребата му 
в случай на рефрактерен шок при пациенти с метформинова 
интоксикация. Към момента няма достатъчно доказателства 
за рутинната му употреба в клиничната практика. Може да се 
прилага в случаи, рефрактерни на конвенционалната терапия. 
Препоръчителната натоварваща доза е 2мг/кг, която се прилага 
за период от 15-30 мин, последвана от инфузия 0,25мг/кг/ч.[11] 

Глюкозо-6-фосфат дехидрогеназния дефицит е контраиндика-
ция за приложението му, поради риск от хемолитична анемия.

Клиничен случай
Пациент на 71г. възраст постъпва в противошокова зала 

на ВМА-гр. София в коматозно състояние с неясна генеза, с 
тахипнея, хипотония при  нормофреквентна сърдечна дейност 
и анурия. От лабораторните показатели с данни за остра бъ-
бречна недостатъчност: cUrea – 32,7 мкмол/л; cCreat – 889,0 
мкмол/л; K+ – 7,9 мкмол/л и тежка метаболитна лактатна аци-
доза: pH  – 6,70; cLac – 11,5 мкмол/л; cBase – -30,2 мкмол/л; 
cHCO3- – 3,2 мкмол/л. При задълбочено сваляне на анамнеза-
та се установяват данни за прекарана хранителна токсикоин-
фекция в предходните дни с тежък горен и долен диспептичен 
синдром и последваща дехидратация. Пациентът е с артериал-
на хипертония и диабет тип 2, на хрониотерапия с бизопролол 
и метформин. Токсикохимичният анализ установява високи 
стойности на метформин (43 мкг/мл) и ацетон (111 мкг/мл) в 
кръвта. Консултация с инфекционист и последващите изслед-
вания отхвърлят насложена инфекциозна нокса към момента 
на постъпването. Пациентът е подложен на диализно лечение 
с по 1 курс в 3 последователни дни от момента на постъпване-
то. След всеки курс на диализно лечение се отчитат следните 
стойности на метформиновото серумно ниво: 1 ден 26 мкг/мл; 
2-ри ден  10,6 мкг/мл; 3-ти ден  5,3 мкг/мл. На вторият  ден от 
постъпването и след вторият курс на хемодиализно лечение се 
достигат относително нормални алкално-киселинни показате-
ли: pH  – 7,36; cLac – 2,4 ммол/л; cBase – -3,2 ммол/л; cHCO3- – 
21,8 ммол/л. Пациентът е възстановен напълно след период на 
изкуствена белодробна вентилация, диализно лечение и тера-
пия с инфузионни разтвори, натриев бикарбонат, вазопресори, 
диуретици и профилактично антибиотично лечение. 

Пациентът е дехоспитализиран на 7мия ден от приемането 
с пет дневно интензивно лечение.

Заключение
Няма релевантна корелация между нивото на метформин в 

кръвта и степента на преживяемост.[2] Резултатът от лечението 
на острата лактатна ацидоза с метформин се влияе главно от 
появата на полиорганна недостатъчност и коморбидността на 
пациента.[36] Решаващ момент за изхода от състоянието е ран-
ното стартиране на извънбъбречното очистване на кръвта от 
метформина и коригиране на метаболитните аномалии. Това е 
единственият начин за спиране на порочния кръг от лактатна 
ацидоза към полиорганна недостатъчност. 
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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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АНАЛИЗ  
НА КРЪВНИ ГАЗОВЕ И  
ЕЛЕКТРОЛИТИ   
НАДЕЖДЕН 
ЛЕСЕН ЗА УПОТРЕБА 


