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ПРИЛОКАИН ХИДРОХЛОРИД 2% ХИПЕРБАРЕН РАЗТВОР (TAKIPRIL®) 
ЗА ИНТРАТЕКАЛНО ПРИЛОЖЕНИЕ ПРИ ЕДНОДНЕВНА ХИРУРГИЯ

Асов С., Петров Н., Одисеева Е., Кържин Е. 
ВМА МБАЛ – София, КАИЛ

PRILOCAINE HYDROCHLORIDE 2% HYPERBARIC SOLUTION (TAKIPRIL®) FOR 
INTRATHECAL INJECTION IN DAY-CASE SURGERY

Asov S., Petrov N.
Military Medical Academy Sofia, Department of Anaesthesiology and Intensive Care

Резюме: Местните анестетици, използвани за спинална 
анестезия при еднодневната хирургия трябва да осигуряват 
кратко време за възстановяване. Прилокаинът е локален анесте-
тик, характеризиращ се с междинна сила и продължителност, и 
бързо начало на действие. Поради по-ниската честота на пре-
ходни неврологични симптоми, прилокаин се предлага като за-
местител на лидокаин и мепивакаин в спиналната анестезия за 
амбулаторна хирургия, както и като подходяща алтернатива на 
ниските дози дълго действащи местни анестетици. 

Цел и Методи: Целта е да се сравни прилокаин хидрохло-
рид 2% хипербарен разтвор (Takipril®)  и хипербарен бупивака-
ин по отношение на отзвучаването на сензорния блок, регреси-
ята на двигателния блок и времето за готовност за изписване 
на пациента при спинална анестезия за еднодневна хирургия. 
Сравнени са 2 групи от по 10 пациента всяка, подложени на 
операция за екстракция на остеосинтетичен материал от долен 
крайник, едната с хипербарен прилокаин, а другата с хиперба-
рен бупивакаин.

Ключови думи: прилокаин, спинална анестезия, едноднев-
на хирургия

Summary: The local anesthetics used in day-case spinal an-
esthesia should provide short recovery times. Prilocaine is a local 
anesthetic characterized by intermediate potency and duration and 
fast onset of action. Because of its lower incidence of transient neu-
rological symptoms, prilocaine is suggested as substitute to lido-
caine and mepivacaine in spinal anesthesia for ambulatory surgery, 
as well as a suitable alternative to low doses of long-acting local 
anesthetics 

Aim and Methods: We aimed to compare prilocaine hydro-
chloride 2% hyperbaric solution (Takipril®) and hyperbaric bupi-
vacaine in terms of sensory block resolution, regression of motor 
block and time to home readiness in day-case spinal anaesthesia. 2 
groups of 10 patients each undergoing surgery for extraction of os-
teosynthetic material from the lower limb, one with hyperbaric pri-
locaine and the other with hyperbaric bupivacaine were compared.

Key words: prilocaine, spinal anesthesia, day-case surgery

Въведение
Прилокаинът е локален анестетик от амиден тип, характе-

ризиращ се с междинна сила и продължителност и бързо на-
чало на действие. За разлика от лидокаина, който е третичен 
амин, прилокаинът е вторичен амин, което му дава предимство 
по отношение на токсичността. Прилокаинът има най-висок 
клирънс от всички аминоамидни локални анестетици, повече 
от два пъти по-висок от клирънса на лидокаина. Заедно с по-го-
лемия обем на разпределение, тази характеристика е отговорна 
за значително по-ниската плазмена концентрация на прило-
каина в сравнение с лидокаин и мепивакаин след регионална 
анестезия.[25] В следствие на това прилокаинът достига токсич-
ни концентрации в кръвта много рядко и препоръчваната мак-
симална доза е около два пъти максималната доза лидокаин.

Свързаните с амид локални анестетици се разграждат от 
чернодробния ендоплазмен ретикулум. В черния дроб при-
локаинът се метаболизира основно чрез амидна хидролиза 
до σ-толуидин и N-пропилаланин. σ-толуидин впоследствие 
се хидроксилира до 2-амино-3-хидрокситолуен и 2-амино-
5-хидрокситолуен, метаболити, отговорни за появата на метхе-

моглобинемия.[13] Необходима е висока доза прилокаин ( >600 
мг.), за да предизвика клинично изявена метхемоглобинемия 
при здрав възрастен пациент.[27] Ниските дози хипербарен при-
локаин, използвани при спинална анестезия, не водят до произ-
водството на  достатъчно количество σ-толуидин, като по този 
начин се избягва допълнителен риск за пациента.

Прилокаин хидрохлорид е синтезиран през 1953 г. и е под-
ложен на обширни фармакологични и токсикологични изслед-
вания от 60-те години на миналия век.

Една от първите публикации, съобщаващи за интратекал-
ната употреба на прилокаин, се появява през 1965 г.[8] Медика-
ментът (75 мг. 5% концентрация) е приложен на 106 пациенти 
за постигане на спинална анестезия за трансуретрална резек-
ция на простатата. Качеството на блока е било адекватно, безо-
пасно и задоволително.

 Прилокаинът никога не е бил одобрен за интратекално 
приложение в САЩ, докато той е бил използван като стандар-
тен медикамент за спинална анестезия в Обединеното кралство 
до 1978 г. и във Франция до 1998 г. Въпреки благоприятния 
си анестетичен профил, тези продукти, Citanest® 5% Heavy 
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(AstraZeneca) и Citanest® Rachianesthésie (Laboratoires Dentoria, 
Gentilly, Франция), са били изтеглени от пазара по търговски 
причини и поради проблеми със стабилността, свързани с про-
изводствените процедури.[14,23]

2% хипербарен прилокаин
Разтворът на 2% хипербарен прилокаин, разработен в 

Швейцария от Sintetica, съдържа 6% глюкоза и има плътност 
в диапазона от 1,024 до 1,027 g/g при 20°C, съответстваща на 
средна стойност на плътност от 1,021 при 37°C, по-висока от 
плътността на цереброспиналната течност при 37°C.

Добре известно е, че баритетът на инжектираните локални 
анестетици засяга основно тяхното разпространение в спинал-
ната течност.[15,20] Тези разтвори се разпространяват по-бързо 
до по-високо средно дерматомно ниво с по-малко вариации в 
максималния сензорен и моторен блок в сравнение с изобар-
ните разтвори.[4,24] По - предвидим и надежден блок се постига 
след приложението на хипербарни, отколкото на изобарни ло-
кални анестетици.[12]

Разпределението на хипербарния локален анестетик при 
спинална анестезия също влияе върху продължителността на 
блока. Със същата доза хипербарен бупивакаин спиналният 
блок продължава по-дълго време.[16]

За да проучат предимствата на хипербарната формула спря-
мо обикновения прилокаин, през 2010 г. Camponovo и колеги 
публикуват рандомизирано проучване.[6] Авторите сравняват 
ефикасността за достигане на сензорен блок до T10 на две раз-
лични интратекални дози от 2% хипербарен прилокаин (60 мг. 
и 40 мг.) и една доза от 2% обикновен прилокаин (60 мг.) при 
амбулаторни пациенти, подложени на планова краткотрайна 
операция (<60 минути). И двете дози 2% хипербарен прило-
каин индуцират T10 ниво на сензорен блок със значително по-
кратки времена на начало, за разлика от 60 мг. 2% обикновен 
прилокаин. При възстановяване от спинална анестезия ефек-
тите на хипербарните разтвори регресират по-бързо от обикно-
вения разтвор. По-специално, 40 мг. от 2% хипербарен прило-
каин позволява пълно възстановяване от моторния блок за 90 
минути в сравнение със 121 и 160 минути в групите с 60 мг. 2% 
хипербарен и 60 мг. обикновен прилокаин. В заключение, из-
ползването на 2% хипербарен прилокаин забележително подо-
брява добре познатите характеристики на обикновения разтвор 
и показва добра пригодност за краткотрайна хирургия. Мотор-
ните и сензорните блокове се установяват по-бързо; упойката 
се фиксира по-рано и пациентите се възстановяват по-бързо 
след приложението на хипербарен, отколкото след обикновен 
прилокаин за спинална анестезия.

Хипербарният прилокаин 2% е сравнен за първи път от 
Ratsch и колеги с 0,5% хипербарен бупивакаин.[22] Осемдесет 
и осем пациенти, насрочени за операция на долния крайник с 
продължителност максимум 45 минути под спинална анесте-
зия, са разпределени на случаен принцип, за да получат или 15 
мг. от 0,5% хипербарен бупивакаин или 60 мг. 2% хипербарен 
прилокаин. И двете групи са сравними по достигане на необ-
ходимото аналгетично ниво на Т12, както и по интензитет на 
блока и времена на начало на максимален сензорен блок. Анал-
гетичното ниво до Т12 се поддържа за 60 минути с прилокаин 
срещу 120 минути с бупивакаин, докато регресията на мотор-
ния блок отнема 135 срещу 210 минути и времето за спонтанно 
уриниране е 306 срещу 405 минути за прилокаин и бупивака-
ин, съответно. Двата изследвани анестетика постигат еквива-
лентно качество на сензорни/моторни блокове, позволявайки 
адекватна хирургична анестезия за най-малко 1 час, както и 
сравнима поява на нежелани странични ефекти. Независимо 
от това, 2% хипербарен прилокаин е по-добър от 0,5% хипер-
барен бупивакаин по отношение на по-бързото компенсиране, 
по-бързото време до първото спонтанно уриниране, по-бързото 
изписване на пациентите.

Използването на хипербарни разтвори, водещо до ед-
ностранна спинална анестезия позволява минимизиране на 

степента на симпатиковата блокада, а от там и до по-голяма 
стабилност на хемодинамиката, като честотата на клинично 
значима хипотония се намалява с 5% - 7 %.[7] Наличието на 
едностранен моторен блок повишава удовлетвореността на 
пациентите и води до значително ускоряване на изписването 
им от болницата, правейки унилатералната спинална анестезия 
добра опция за амбулаторна хирургия.

За тази цел Manassero и колеги сравняват анестетичния 
профил на едностранната и конвенционалната двустранна спи-
нална анестезия, използвайки еднаква доза (50 мг.) хиперба-
рен 2% прилокаин при ингвинална херниорафия.[18] В групата 
с унилатерална спинална анестезия, пациентите са лежали на 
една страна за 10 мин. след извършването на анестезията. С 
това кратко време само при 12,5% от пациентите е наблюда-
ван ограничен едностранен блок (сензорен блок под S1 в не 
оперирания крайник) 20 минути след спиналната анестезия. 
Независимо от това, времето до спонтанна микция е по-бързо 
в групата с  унилатералната спинална анестезия (220±47 мину-
ти), отколкото в конвенционалната група (249±51 мин.), което 
показва, че прилагането на унилатерален блок може да намали 
времето за изписване  на пациента. И в двете групите не са 
наблюдавани случаи на ретенция на урината. Проучването по-
твърждава, че прилокаинът е ефективен спинален анестетик за 
ежедневна хирургия, като 50 мг. хипербарен прилокаин е дос-
татъчна доза за ингвинални оперативни интервенции с продъл-
жителност до 60 минути.

Цел
Целта е да се сравни прилокаин хидрохлорид 2% хипер-

барен разтвор (Takipril®)  и хипербарен бупивакаин по отно-
шение на времето за настъпване и отзвучаване на сензорния 
блок, регресията на двигателния блок и времето за готовност за 
изписване на пациента при спинална анестезия за еднодневна 
хирургия – екстракция на остеосинтетичен материал. 

Материал и методи
В проучването са взели участие 20 пациента, при които е 

осъществена унилатерална спинална анестезия за извършване-
то на кратка оперативна интервенция – екстракция на остео-
синтетичен материал от долен крайник. Пациентите са разде-
лени в 2 групи от по 10 пациента всяка, едната с хипербарен 
прилокаин 2%, а другата с хипербарен бупивакаин 0.5% на 
случаен принцип.

Като изключващ фактор в проучването сме взели голяма 
степен на обезитет и тежки гръбначни деформитети, както и 
отказ на пациента от регионална анестезия.

Спиналната анестезия при пациентите в Група 1 е из-
вършена с прилокаин хидрохлорид 2% хипербарен разтвор 
(Takipril®) на ниво L3-L4. Използваната доза Takipril® е 50 мг. 
(2.5 мл). В Група 2 е използван бупивакаин 0.5% хипербарен 
разтвор (Marcain® Heavy 0.5%) в доза 10 мг. (2 мл.) като спи-
налната анестезия също е извършена на ниво L3-L4. И при двете 
групи спиналната анестезия е унилатерална, като пациентите 
са лежали 15 мин. на една страна до фиксиране на блока, след 
което са позиционирани по гръб на операционната маса .

Пациентите от Група 1 и Група 2 са сравнявани по отно-
шение на времето за настъпване на сензорния блок и отзвуча-
ването му, времето за регресия на моторния блок и времето за 
готовност за изписване на пациента. Пациентите са проследя-
вани интра- и пост-оперативно до момента на тяхното изписва-
не от лечебното заведение.

Резултати
Средното време за настъпване на пълен сензорен блок е по-

кратко за Група 1 (11.2 ± 7.5 мин срещу 13.3 ± 6.6 мин.). Макси-
малното разпространение на блока по дерматоми е T10 (6–12) и 
в двете групи. И при двете групи степента на моторния блок е 
еднаква, когато е достигнат пълен сензорен блок.

Интраоперативно се наблюдава стабилна хемодинамика – 
кръвно налягане и пулсова честота, при двете групи. Не са на-
блюдавани тежки епизоди на хипотония.

Средното време на хирургичната интервенция и при двете 
групи е сходно (30 ± 25 мин. при Група 1 и 38 ± 20 мин. при 
Група 2).

Средното време за регресия на блока до ниво L1 и до ниво 
S3 е значително по-кратко при Група 1: 47.7 ± 21.9 мин. сре-
щу 61.7 ± 20.9 мин. – време за регресия на блока до ниво L1 и 
136.8 ± 41.4 мин.(групата с прилокаин) срещу 210.4 ± 64.8 мин.
(групата с бупивакаин) – време за регресия на блока до ниво 
S3. И при двете групи моторния блок отзвучава, когато блокът 
регресира до S3 дерматом.

Времето, необходимо за ставане и ходене без чужда помощ, 
при пациентите в двете групи се различава, като при групата с 
такиприл то е по-малко (140.9 ± 53.6 мин. и 180.0 ± 82.5 мин.).

Времето за готовност на пациентите за изписване от болни-
цата са съответно 160 ± 100.2 минути за Група 1 и 215.2 ± 62.7 
минути за Група 2.    

Необходимостта от постоперативно обезболяване и при 
двете групи е сходна.

И в двете групи не са наблюдавани нежелани странични 
реакции следоперативно от приложената спинална анестезия.

Обсъждане
Забавянето при изписването на пациентите е основен про-

блем при еднодневната хирургия след използването на спинал-
на анестезия.[9,10] Проучването ни показа, че спиналната анес-
тезия с 2% хипербарен прилокаин 50 мг. осигурява по-бърза 
регресия на сензорния блок и по-ранна готовност за изписване 
в сравнение с 0,5% хипербарен бупивакаин 7,5 мг. Времето за 
настъпване на спинален блок също е по-бързо при хипербарния 
прилокаин, като предоставя адекватна анестезия за оператив-
ните интервенции, която по нищо не отстъпва на тази с хипер-
барния бупивакаин.

Бупивакаинът е широко проучен при еднодневната спинал-
на анестезия. Lacasse и кол. използват 7,5 мг. бупивакаин 0,75% 
при аноректална хирургия и отчитат времето за регресия на 
блока до S2 като 329 мин.[17] В друго проучване, сравняващо 
различни дози бупивакаин, времето за регресия до S2 дерма-
том с 15 мг. бупивакаин е 343 мин.[1] Дългата продължителност 
на блока, докладвана в тези проучвания, може да се обясни с 
високата концентрация на бупивакаин, използвана в първото 
проучване, и високата доза бупивакаин във второто. Ben David 
и колектив също сравняват различни дози бупивакаин и съоб-
щават, че 7,5 мг. бупивакаин 0,5% е оптималната доза за анес-
тезия в еднодневната хирургия, докато при доза от 5 мг. бупи-
вакаин се наблюдава интраоперативна болка.[3] Недостатъчната 
анестезия с ниски дози бупивакаин може да бъде коригирана 
чрез добавянето на опиоид.[5] Фентанилът е подходящ за тази 
цел, тъй като има бързо начало, средно дълготраен ефект и 
нисък риск от късна респираторна депресия. Интратекалният 
10–25 μг. фентанил е безопасен и повишава качеството на сен-
зорния блок, без да удължава моторния блок.[2]

В настоящето проучване хипербарния прилокаин е сравнен 
с доказалият се вече като достатъчно ефективен бупивакаин 
при спинална анестезия в еднодневната хирургия.

Различни дози на обикновен или хипербарен прилокаин 
са изследвани при еднодневната спинална анестезия. Black и 
колектив съобщават, че употребата на 20 мг. обикновен прило-
каин с 20 μг. фентанил е сравнима с употребата на 7,5 мг. бу-
пивакаин с 20 μг. фентанил, като при прилокаина времето за 
възстановяване след анестезия е по-кратко.[2] В това проучване 
това време е определено като времето за регресия на сензорния 
блок до L4 дерматом. По-нататъшната регресия на сензорния 
блок е неясна. Регресията на сензорния блок до S3 трябва да 
бъде оценена, особено при хирургия с висок риск от ретенция 
на урината, като перианалната хирургия.

Gebhardt и колектив сравняват 3 различни дози хипербарен 
прилокаин при перианална хирургия в проучване.[26] Те съоб-
щават за 199, 219 и 229 минути като време за готовност на па-
циента да бъде изписан съответно с 10, 20 и 30 мг. хипербарен 
прилокаин. 

В допълнение към предимствата на бърза регресия на блока 
и ранна готовност за изписване на пациента, можем да доба-
вим, че качеството на спиналната анестезия в нашето проуч-
ване с 50 мг. хипербарен 2% прилокаин е сходно с това на 10 
мг. хипербарен 0.5% бупивакаин. Максималното ниво на блока 
е сходно при двете групи, което може да бъде обяснено както 
с относително еднаквия баритет и на двата анестетика, имащи 
еднаква глюкозна концентрация, така и с сходното количество 
използван анестетик (2,5 мл. срещу 2,0 мл.).

Дозата на прилокаина трябва да бъде съобразена с вида на 
хирургичната интервенция, особеностите на пациента и крите-
риите за ранно изписване на пациента. Литературните данни 
предлагат дози на хипербарен 2% прилокаин, вариращи между 
40 и 60 мг. за интервенции на долен крайник и долен отдел на 
корема с продължителност до 90 мин. и 10 мг. за кратки пе-
рианални хирургични процедури.[19] Времето за изписване на 
пациентите обикновено е около 4 часа след извършването на 
спиналната анестезия, като хипербаритета на анестетика осеза-
емо засилва времето за настъпване и за регресия на спиналната 
анестезия. 

Преходни неврологични симптоми могат да се появят 
постоперативно след няколко часа или в рамките на първите 24 
часа дори и след безпроблемна спинална анестезия. Симптоми-
те включват болка, произхождаща от глутеалната област, която 
може да ирадиира към краката.[21] Прилокаинът е бил широко 
проучен особено за възникването на преходни неврологични 
симптоми след субарахноидно приложение. 

Рискът от възникването на преходни неврологични симп-
томи след спинална анестезия  е оценен чрез систематизиран 
обзор на рандомизирани контролни проучвания.[11] Общо 29 
проучвания (2813 пациенти) са оценени в анализа: 16.9% са 
инцидентите с преходни неврологични симптоми след прило-
жението на лидокаин, 19.1% - след мепивакаин, 1.1% - след бу-
пивакаин и 1.7% - след приложението на прилокаин.

В нашето проучване не са наблюдавани такива неврологич-
ни симптоми. 

Изводи
В заключение, спинална анестезия с 50 мг. Takipril® осигу-

рява по-бърза регресия на сензорния блок и готовност за из-
писване на пациентите в сравнение със 10 мг. хипербарен 0.5% 
бупивакаин, като и двата медикамента осигуряват еднакво на-
деждна анестезия за извършването на хирургичната интервен-
ция.

Takipril® е добра и успешна алтернатива на другите локални 
анестетици, използвани в анестезията при еднодневната хирур-
гия.
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THE POSITION OF PATIENTS DURING AND IMMEDIATELY AFTER SPINAL 
PUNCTURE AFFECTS THE FREQUENCY OF CIRCULATORY DISORDERS.

PROSPECTIVE RANDOMIZED STUDY IN 30 ADULT UROLOGICAL PATIENTS.
M. Stavrakieva, Vl. Petrov
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РЕЗЮМЕ:
Цел: Да проучим влияе ли положението на пациента по вре-

ме на пункцията на спиналното пространство и веднага след 
нея върху нивото на сетивния блок, степента на моторния блок 
и честотата на циркулаторните нарушения при възрастни паци-
енти, подложени на планови урологични операции.

Материал и методи: В проспективно проучване са включе-
ни 30 пациенти, разделени на две групи по 15, представени за 
планови урологични операции. По време на пункцията 15 паци-
енти са били в положение седнал, а другите 15 – в легнало стра-
нично положение. Рандомизацията е софтуерно генерирана. В 
проучването са включени само мъже на възраст ≥ 65 години, 
ръст ≥ 160 cm, но ≤ 190 cm, тегло според ръста, но индексът на 
телесната маса да е ≤ 29.99, т.е. да няма пациенти със затлъстя-
ване. Изключени са пациенти със захарен диабет и с невроло-
гични заболявания поради възможни проблеми при определяне 
нивото на сетивния блок. Пункцията на спиналното простран-
ство е извършвано на ниво L3-L4, определено по анатомични 
признаци. Всички пациенти са получили еднократно 2.6 ml (13 
mg) 0.5% разтвор на бупивакаин. При пункция в седнало поло-
жение непосредствено след инжектиране на локалния анесте-
тик пациентите са поставяни в литотомично положение. При 
пункция в легнало положение след инжектиране на локалния 
анестетик пациентите са поставени по гръб с опънати хоризон-
тално крака и престояват така между 5 и 7 минути, след което 
се поставят в литотомично положение. При всички пациенти е 
използвана игла 25G, с дължина 90 mm, с връх тип Sprotte (фир-
ма PAJUNK). Сетивният и моторният блок са определяни 15 
минути след пункцията и след края на операцията. Сетивният 
блок е определян чрез леко убождане с игла, а моторният блок 
– по модифицирана скала на Bromage. Регистрирани са ниво на 
сетивен блок, степен на моторен блок и хемодинамични нару-
шения – хипотония и брадикардия.

Резултати: Статистически значима разлика е установена в 
степента на моторен блок на 15-та минута след пункцията и в 
броя на пациентите, при които са регистрирани хемодинамични 
усложнения. В групата с пункция с легнало положение мотор-
ният блок е по-изразен на 15-та минута, но в края на операцията 
няма разлика между двете групи. Хемодинамичните усложне-
ния са сигнификантно по-чести при пункция в легнало поло-
жение.

Изводи: Положението на пациента по време на пункция-
та на спиналното пространство и веднага след нея влияе върху 
честотата на циркулаторните нарушения при възрастни мъже, 
подложени на планови урологични операции – пункцията в 
седнало положение и поставяне в литотомично положение не-
забавно след това води до по-малко циркулаторни нарушения. 
Обсъдена е възможността причината да е компенсаторен карди-
оинхибиторен рефлекс, възникващ чрез рецепторите за рефле-
кса на Bezold-Jarisch.

КЛЮЧОВИ ДУМИ: спинална анестезия, положение на па-
циентите, циркулаторни нарушения, рефлекс на Бецолд-Яриш.

SUMMARY: 
Aim: To investigate whether the patient’s position during and 

immediately after the spinal puncture affects the level of sensory 
block, the degree of motor block and the frequency of circulatory 
disorders in older patients undergoing routine urological surgery.

Material and methods: A prospective study included 30 
patients, divided into two groups of 15, presented for planned 
urological operations. At the time of the puncture, 15 patients were 
in a sitting position and the other 15 were in a lateral decubitus 
position. Randomization is software generated. The study included 
only men aged ≥ 65 years, height ≥ 160 cm but ≤ 190 cm, weight 
according to height, but body mass index ≤ 29.99, i.e. no obese 
patients. Patients with diabetes mellitus and neurological diseases 
are excluded due to possible problems in determining the level of 
sensory block. The puncture of the spinal space was performed at 
the level of L3-L4, determined by anatomical features. All patients 
received a single 2.6 ml (13 mg) 0.5% bupivacaine solution. In 
puncture in a sitting position immediately after injection of the local 
anaesthetic, patients were placed in a lithotomy position. In the 
lateral position, after injection of the local anaesthetic, the patients 
were placed on their backs with their legs stretched horizontally and 
remained between 5 and 7 minutes, after which they were placed in 
a lithotomy position. A 25G needle, 90 mm long, with a Sprotte tip 
(PAJUNK) was used in all patients. The sensory and motor block 
were determined 15 minutes after the puncture and after the end 
of the operation. The sensory block is determined by a pinprick, 
and the motor block is determined by a modified Bromage scale. 
Levels of sensory block, degree of motor block and hemodynamic 
disorders - hypotension and bradycardia have been registered.

Results: A statistically significant difference was found in 
the degree of motor block at 15 minutes after puncture and in 
the number of patients with haemodynamic complications. In the 
lateral puncture group, the motor block was more pronounced 
at the 15th minute, but at the end of the operation there was no 
difference between the two groups. Haemodynamic complications 
are significantly more common with supine puncture.

Conclusions: The patient’s position during the spinal puncture 
and immediately after it affects the frequency of circulatory 
disorders in adult men undergoing routine urological surgery - 
puncture in a sitting position and placement in a lithotomy position 
immediately thereafter leads to fewer circulatory disorders. The 
possibility that the cause is a compensatory cardioinhibitory reflex 
arising from the receptors for the Bezold-Jarisch reflex has been 
discussed.

KEY WORDS: spinal anesthesia, patient’s position, circulatory 
disorders, Bezold-Jarisch reflex.
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ОРИГИНАЛНИ СТАТИИ

УВОД: Много фактори влияят на разпространението на 
локалните анестетици в спиналното пространство и опреде-
лят характеристиките на възникналата спинална анестезия. 
Едновременно с това остават неясни последиците от комбини-
раното влияние на напредналата възраст, дозата на локалния 
анестетик, нивото на пункция и положението на пациентите по 
време пункцията и непосредствено след нея върху нивото на 
сетивния блок, степента на моторен блок и хемодинамичните 
промени.

ЦЕЛ: Да проучим влияе ли положението на пациента по 
време на пункцията на спиналното пространство и веднага 
след нея върху нивото на сетивния блок, степента на моторния 
блок и честотата на циркулаторните нарушения при възрастни 
пациенти, подложени на планови урологични операции.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДИ: 30 пациенти, разделени на две 
групи по 15, са получили еднократна спинална анестезия с 
2.6 ml (13 mg) 0.5% разтвор на бупивакаин. В проучването са 
включени само мъже на възраст ≥ 65 години, ръст ≥ 160 cm, но 
≤ 190 cm, тегло според ръста, но индексът на телесната маса да 
е ≤ 29.99, т.е. да няма пациенти със затлъстяване. Изключени 
са пациенти със захарен диабет и с неврологични заболявания 
поради възможни проблеми при определяне нивото на сетив-
ния блок. Пациентите са подложени на планова операция по 
повод доброкачествена простатна хиперплазия или тумор на 
пикочния мехур. Пункцията на спиналното пространство е из-
вършвано на ниво L3-L4, определено по анатомични призна-
ци. При всички пациенти е използвана игла 25G, с дължина 90 
mm, с връх тип Sprotte (фирма PAJUNK). По време на пунк-
цията 15 пациенти са били в положение седнал, а другите 15 
– в положение легнал. Рандомизацията е софтуерно генерира-
на – програма RandomAlloc. На програмата беше зададено да 
генерира общ списък от две паралелни групи в един блок. При 
включване в проучването пациентът получава първия свободен 
номер от общия списък, което го поставя в една от двете групи 
– седнал/легнал. Анестезиологът, който ще изпълни анестези-
ята няма право да променя разпределението. При пункция в 
седнало положение от операционната маса се сваля секцията 
за краката, в края на сегмента за седалищната част се монтират 
стойките за коленните опори и пациентите сядат между тях на 
края на плота. Непосредствено след инжектиране на локалния 
анестетик пациентите са поставяни в литотомично положение. 
При пункция в легнало странично положение операционната 
маса е с всички секции – глава, гръб, седалище и крака. След 
инжектиране на локалния анестетик пациентите се поста-
вят по гръб с опънати хоризонтално крака и престояват така 
между 5 и 7 минути, докато операционната маса се подготви 
за работа в литотомично положение. Сетивният и моторният 
блок са определяни 15 минути след пункцията и след края на 
операцията. Сетивният блок е определян чрез леко убождане с 
игла (pinprick), а моторният блок – по модифицирана скала на 
Bromage. Регистрирани са ниво на сетивен блок, степен на мо-
торен блок и хемодинамични нарушения – хипотония и бради-
кардия. Хипотонията е дефинирана като понижение на систол-
ното кръвно налягане с повече от 30% от изходната стойност, а 
при нормотонична изходна стойност – понижение на систолно-
то артериално налягане под 70 mm Hg или на диастолното под 
40 mm Hg. Брадикардията е дефинирана като пулсова честота 
под 50 удара/минута.

Нулевата хипотеза в проучването е, че положението по 
време на пункцията на спиналното пространство и непосред-
ствено след нея не оказва влияние върху нивото на сетивния 
блок, степента на моторния блок и честотата на циркулатор-
ните нарушения при възрастни мъже, подложени на планови 
урологични операции.

РЕЗУЛТАТИ: Данните в този раздел са представени като 

интервал, средна стойност и стандартно отклонение, ако в те-
кста не е посочено друго. Групите данни са сравнявани с t-тест, 
при който стойности на p по-малки от 0.05 се считат за сиг-
нификантни. Корелационната зависимост между положението 
на пациента по време на извършване на спиналната анестезия 
и настъпилите хемодинамични усложнения е оценена по фор-
мулата на Пиърсън (Pearson). Всички статистически изчисле-
ния, както и визуализацията на резултатите чрез фигури, са 
направени със стандартния статистически пакет на програмата 
Microsoft Excel, версия 2016 година.

Информацията за пациентите, включени в проучването, е 
представена в таблица 1. Индексът на телесната маса е изчис-
ляван по формулата на световната здравна организация. Меж-
ду двете групи пациенти няма статистически значима разли-
ка както по отношение на придружаващите заболявания, така 
също и в медикаментите, използвани за лечението им.

Данните за анестезията са изложени в таблица 2. За оценка 
на моторния блок сме използвали модифицирана 4-степенна 
скала на Bromage със следните значения: 0 = няма блок; 1 = не 
може да повдигне изпънат крайник, движи коляно и ходило; 
2 = не може да повдигне изпънат крайник и да движи коляно, 
движи ходило; 3 = пълен блок.

На фигура 1 и фигура 2 са представени нивата на сетивен 
блок в двете групи пациенти при измерванията, проведени на 
15-та минута и след края на операцията. И при двете измер-
вания няма статистически значима разлика в нивото на сетив-
ния блок между двете групи пациенти. Нивото на сетивен блок 
е определяно чрез леко убождане с игла (pinprick) по лявата 
предна аксиларна линия. В началото е нанасян референтен 
стимул непосредствено под ключицата, след което оценката е 
провеждана от зоната на блока в краниална посока. При всички 
пациенти за този тест е използвана инжекционна игла 20G.
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Фигура 1. Ниво на сетивен блок 15 минути след инжектиране на локалния анестетик.

Фигура 1. Ниво на сетивен блок 15 минути след инжектира-
не на локалния анестетик.

Фигура 2. Ниво на сетивен блок след края на операцията.

Статистически значима разлика между двете групи паци-
енти е установена в степента на моторен блок на 15-та мину-
та след пункцията и в броя на пациентите, при които са реги-
стрирани хемодинамични усложнения. В групата с пункция с 
легнало положение има пет пациенти с брадикардия и двама 
пациенти с хипотония. В групата, пунктирана в седнало поло-
жение, има един случай с хипотония и един – с комбинация на 
брадикардия и хипотония.

Коефициентът на корелация между положението на паци-
ентите по време на спиналната пункция и непосредствено след 
нея, и настъпилите хемодинамични усложнения е 0.42, което 
съответства на умерена зависимост.

ОБСЪЖДАНЕ: В публикация от средата на 80-те години, 
която мнозина с право считат днес за класическа, Green [1] раз-
глежда 25 фактора, повлияващи разпределението на локалните 
анестетици в субарахноидалното пространство. Според него 
факторите, които имат клинично значим ефект са дванаде-
сет: възраст, ръст на пациента, анатомичната конфигурация на 
гръбначния стълб, ниво на инжектиране, направление на иглата 
по време на инжектирането, обема и плътността на ликвора, 
плътността и баричността на локалния анестетик, доза и обем 
на локалния анестетик и положението на пациента, когато се 
работи с хипобарни или хипербарни локални анестетици.

В литературата има противоречиви данни за самостоятел-
ното влияние на възрастта на пациентите върху характеристи-
ките на спиналната анестезия.

Pitkänen et al. [2] проучват влиянието на възрастта при 124 
пациенти от различни възрастови групи. Всички са получили 
спинално по 3 ml 0.5% разтвор на бупивакаин. Изводът е, че 
при възрастните пациенти (над 70 години) разпространението 
на сетивния блок настъпва по-бързо, отколкото при млади па-
циенти (под 30 години), а пълният моторен блок при пациенти 

над 80 години настъпва два пъти по-бързо, отколкото при тези, 
които са по-млади от 50 години.

Veering et al. [3] не споделят напълно това становище. В 
тяхното проучване две групи пациенти – 14 пациенти между 20 
и 55 години, и 15 пациенти над 55 години – са получили по 3 
ml 0.5% бупивакаин. Те не намират разлика между двете групи 
в максималното ниво на сетивен блок, времето за постигането 
му и времетраенето на блока на това ниво. Пълният моторен 
блок е настъпил по-бързо в групата с по-висока възраст, което 
потвърждава изводите на Pitkänen et al.

Анатомичната конфигурация на гръбначния стълб е про-
учвана от Hirabayashi et al. [4] чрез ядрен магнитен резонанс. 
Авторите установяват, че в положение по гръб при мъже най-
високата точка на гръбначния стълб е в лумбалната област на 
ниво L4, а най-ниската точка е в гръдния отдел на ниво Т8. При 
тази позиция на пациентите се оформят два ъгъла – низходящ 
от L4 към Т8, който е средно 12.6о (с интервал 7.5 – 22.5), и въз-
ходящ ъгъл от нивото на Т8 към шийния сегмент на гръбнач-
ния стълб, който е средно 20.3о (с интервал 9.5 – 23.5). Според 
Smith [5] в положение по гръб свиването на краката в коленете 
частично премахва лумбалната лордоза и изправя гръбначния 
стълб.

Естествените кривини на гръбначния стълб и нивото на 
пункция имат значение при работа с хипербарни разтвори на 
локални анестетици, а ние използвахме 0.5% разтвор на бупи-
вакаин. Още през 1989 година Blomqvist et Nilsson [6] с един 
елементарен, но ефективен опит показват, че в клинични усло-
вия 0.5% бупивакаин без глюкоза е хипобарен. Тези резултати 
са потвърдени и от други автори [7].

Значението на литотомичното положение за честотата на 
хипотонията след спинална анестезия е показано от Miyabe et 
al. [8]. Авторите установяват, че литотомичното положение на-
малява понижението на артериалното налягане без да повлиява 
нивото на разпространение на блока в краниална посока. Спо-
ред Hocking et al. [9] благоприятният ефект на литотомичното 
положение върху хемодинамиката трябва да се отдаде на подо-
бреното венозно връщане, а не на намаляване на лумбалната 
лордоза и изправяне на гръбначния стълб.

По традиция в практиката се приема, че хипотонията се 
съпровожда с компенсаторна тахикардия, но в литературата 
са налични съобщения за брадикардия, която се развива при 
налична хиповолемия и хипотония [10, 11, 12]. Carpenter et al. 
[13] съобщават за брадикардия по време на спинална анестезия 
при 13% от пациентите, като тежестта на брадикардията няма 
връзка с нивото на сензорния блок.

В представеното от нас проучване нивото на сетивния блок 
е еднакво в двете групи, но брадикардия се разви сигнификант-
но по-често в групата пациенти, при които спиналната пунк-
ция е извършена в легнало положение и непосредствено след 
това са останали в положение по гръб за 5-7 минути. Според 
нас вероятната причина е компенсаторен кардиоинхибиторен 
рефлекс, възникващ чрез рецепторите за рефлекса на Bezold-
Jarisch (BJR). BJR се отключва при намалено пълнене на сър-
цето чрез механорецептори и хеморецептори, разположени в 
стените на сърдечните камери. Рефлексът се проявява с ком-
бинация от брадикардия, вазодилатация и хипотония. Според 
Campagna et Carter [14] при спинална/ епидурална анестезия 
брадикардията по механизма на BJR е компенсаторен механи-
зъм за друга периферна вазодилатация. При намалено веноз-
но връщане брадикардията увеличава времето за пълнене на 
сърцето, а това може да доведе до запазване или увеличаване 
на сърдечния дебит чрез увеличаване на ударния обем [11]. 
Подобно становище споделят Sander-Jensen et al. [15]. Според 
тях брадикардията възниква когато крайният систолен обем на 
лявата камера спадне с около 25% като забавянето на сърдечна-
та дейност предотвратява по-нататъшното му понижаване при 
прогресираща централна хиповолемия, предизвикана от епи-
дурална анестезия. Допълнителен довод за вероятността бра-

На фигура 1 и фигура 2 са представени нивата на сетивен блок в двете групи 
пациенти при измерванията, проведени на 15-та минута и след края на операцията. И 
при двете измервания няма статистически значима разлика в нивото на сетивния блок 
между двете групи пациенти. Нивото на сетивен блок е определяно чрез леко убождане 
с игла (pinprick) по лявата предна аксиларна линия. В началото е нанасян референтен 
стимул непосредствено под ключицата, след което оценката е провеждана от зоната на 
блока в краниална посока. При всички пациенти за този тест е използвана
инжекционна игла 20G.

Фигура 1. Ниво на сетивен блок 15 минути след инжектиране на локалния анестетик.

Фигура 2. Ниво на сетивен блок след края на операцията.

Статистически значима разлика между двете групи пациенти е установена в 
степента на моторен блок на 15-та минута след пункцията и в броя на пациентите, при 
които са регистрирани хемодинамични усложнения. В групата с пункция с легнало 
положение има пет пациенти с брадикардия и двама пациенти с хипотония. В групата, 
пунктирана в седнало положение, има един случай с хипотония и един – с комбинация 
на брадикардия и хипотония.

Коефициентът на корелация между положението на пациентите по време на 
спиналната пункция и непосредствено след нея, и настъпилите хемодинамични 
усложнения е 0.42, което съответства на умерена зависимост.

ОБСЪЖДАНЕ: В публикация от средата на 80-те години, която мнозина с 
право считат днес за класическа, Green [1] разглежда 25 фактора, повлияващи 
разпределението на локалните анестетици в субарахноидалното пространство. Според 
него факторите, които имат клинично значим ефект са дванадесет: възраст, ръст на 
пациента, анатомичната конфигурация на гръбначния стълб, ниво на инжектиране, 
направление на иглата по време на инжектирането, обема и плътността на ликвора, 
плътността и баричността на локалния анестетик, доза и обем на локалния анестетик и 
положението на пациента, когато се работи с хипобарни или хипербарни локални 
анестетици.

В литературата има противоречиви данни за самостоятелното влияние на 
възрастта на пациентите върху характеристиките на спиналната анестезия.

Pitkänen et al. [2] проучват влиянието на възрастта при 124 пациенти от 
различни възрастови групи. Всички са получили спинално по 3 ml 0.5% разтвор на 
бупивакаин. Изводът е, че при възрастните пациенти (над 70 години)
разпространението на сетивния блок настъпва по-бързо, отколкото при млади 
пациенти (под 30 години), а пълният моторен блок при пациенти над 80 години 
настъпва два пъти по-бързо, отколкото при тези, които са по-млади от 50 години.

Veering et al. [3] не споделят напълно това становище. В тяхното проучване две 
групи пациенти – 14 пациенти между 20 и 55 години, и 15 пациенти над 55 години – са 
получили по 3 ml 0.5% бупивакаин. Те не намират разлика между двете групи в 
максималното ниво на сетивен блок, времето за постигането му и времетраенето на 
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дикардията да възниква поради кардиоинхибиторен рефлекс 
намираме в максималното ниво на сетивния блок. И в двете 
групи то е Т8, което означава, че симпатикусовата стимулация 
на сърцето, която произхожда от ниво Т5-Т1, не е нарушена.

ОГРАНИЧЕНИЯ: Това проучване има няколко ограниче-
ния.

Първо, малкият брой пациенти и свързаната с това възмож-
ност за статистическа грешка от първи тип.

Второ, резултатите са получени при специфична група 
участници, което не позволява те да се екстраполират върху 
други категории пациенти.

Трето, разликата в честотата на хемодинамичните наруше-
ния между двете групи пациенти е статистически значима, но 
корелацията с положението по време на спиналната пункция и 
непосредствено след нея е умерена (r = 0.42). По наше мнение 
това налага предпазливост при интерпретацията резултатите.

ИЗВОДИ: При съобразяване с посочените ограничения 
приемаме, че положението на пациента по време на пункцията 
на спиналното пространство и веднага след нея:

1. влияе върху честотата на циркулаторните наруше-
ния при възрастни мъже, подложени на планови урологични 
операции – пункцията в седнало положение и поставяне в ли-
тотомично положение незабавно след това води до по-малко 
циркулаторни нарушения.

2. не влияе върху нивото на сетивния блок.
3. повлиява степента на моторния блок на 15-та минута 

след инжектиране на локалния анестетик, но няма ефект върху 
степента на моторен блок в края на операцията.
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РОЛЯ НА ПРОКАЛЦИТОНИНА, КАТО НАДЕЖДЕН БИОМАРКЕР 
В СТРАТИФИКАЦИЯ НА РИСК, ПРОГНОЗА И РЕПЕР В 

АНТИБИОТИЧНОТО ЛЕЧЕНИЕ ПРИ ПАЦИЕНТИ С COVID-19 ИНФЕКЦИЯ.
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КАИЛ, УМБАЛ „Св. Марина“ - Варна

*Клиника по „Клинична лаборатория“, УМБАЛ „Св.Марина“ – Варна

THE ROLE OF PROCALCITONIN AS A BIOMARKER IN RISK ASSESSMENT, A 
PROGNOSTIC TOOL AND A GUIDE FOR ANTIBIOTIC TREATMENT IN PATIENTS 

WITH COVID-19.

P. Ivanova, S. Shefket*, N. Mladenov, V. Platikanov
Department of Anesthesiology and Intensive Care – MU Varna, UMHAT “St. Marina”

Department of Laboratory medicine *  - MU Varna, UMHAT “St. Marina”

Резюме: Вирусът SARS-CoV 2 причинява тежко остро 
респираторно заболяване, бързо разпространяващо се в це-
лият свят, с мащаб на пандемия от края на 2019 г. и до сега. 
Диференцирането на чисто вирусната пневмония от вирусна 
пневмония със суперпонирана бактериална инфекция, поняко-
га може да бъде  диагностично и лечебно предизвикателство. 
При хоспитализирани пациенти, с повишен С-реактивен про-
теин, стандартно се изписват комбинации от широкоспектърни 
антибиотици (2-4 антибиотика), водещи до развитие на анти-
биотик-резистентни щамове и нежелана органна токсичност. 
Прокалцитонинът е биомаркер, с потенциални възможности на 
критерий за стратификация на риска, идентифициране на па-
циенти с насложена бактериална инфекция и оптимизация на 
АБ-лечение, както и прогностичен маркер за идентифициране 
на тежки форми на Короновирусната инфекция, с прогресия 
в клиничната картина и развитие на полиорганна недостатъч-
ност и смърт, които са обект на интензивно лечение, често в 
условия на претоварване и лимитация на здравната система.

Ключови думи: прокалцитонин, биомаркер, оценка на ри-
ска, прогноза, антибиотично лечение, Covid-19.

Abstract: Coronavirus disease 2019 (COVID-19) caused by 
severe acute respiratory syndrome coronavirus 2 (SARS-CoV-2) 
has spread around the world. A differentiation between simple viral 
COVID-19 pneumonia and secondary superimposed bacterial in-
fection can be challenging. In patients with elevated C-reactive pro-
tein (CRP) on admission physicians often decide to prescribe com-
bination of antibiotics. However, overuse of anti-infective therapy 
in the pandemic should be avoided to prevent increasing antimi-
crobial resistance. Procalcitonin testing (PCT) seems to be an use-
ful biomarker in identifying COVID-19 patients with super-added 
bacterial infection, and supports antibiotic treatment in COVID-19 
patients. In spite of the several limitations, PCT seems to appear as 
a promising prognostic biomarker in COVID-19 disease. Initially 
elevated PCT levels may be used as a prompt prognosticator of 
critical ilness, deteriorating clinical picture, and even mortality in 
COVID-19. The biomarker can also serve as a risk stratification 
tool for intensive resource allocation and aggressive therapeutics in 
conjunction with clinical details and other biomarkers, in an already 
over occupied medical centers.

Key words: procalcitonin, biomarker, risk assessment, prog-
nostic tool, antibiotic treatment, Covid-19

Въведение: В края на ноември 2019 г. в град Ухан, Цен-
трален Китай, е идентифициран коронавирус, наречен SARS-
CoV-2. Вирусът е изолиран от пациенти, които без ясни при-
чини  развиват пневмония, която не се повлиява от известните 
методи за лечение. Установено е  предаване на вируса от човек 
на човек, като  за кратко време той става причина за ендемия в 
гр.Ухан. Само в рамките на 3-4 месеца случаи са регистрирани 
в няколко страни в Европа, Северна Америка и най-вече в Ази-
атско-Тихоокеанския район. [18]

На 11.03.2020г. СЗО обявява пандемия. Към момента (но-
ември 2021г.) има 252 млн. регистрирани болни и приблизител-
но 5млн. смъртни случаи. [18]

Въпреки нарастващата информация относно профилакти-
ка, симптоми, протичане, рискови фактори и лечение, все още 
има преобладаваща неяснота в оценка, диагностика, лечение и 
цялостно поведение за управление на този катаклизъм на 21-ви 

век, както в епидемиологично отношение, така и в доболнично 
и болнично поведение. 

Прокалцитонинът е член на калцитонин- супер фамилията 
и е специфичен диагностичен и прогностичен маркер за бакте-
риален сепсис. Той може да бъде прилаган като бърз диферен-
циално диагностичен критерий при верифициране на бактери-
ална, вирусна или микотична инфекция; бърз, информативен  и 
надежден параметър за ефективност на антибиотично лечение; 
прогностичен белег за тежко протичаща инфекция с развитие 
на остра органна недостатъчност; лимитиращ фактор за анти-
биотична експозиция.  [1,2,4,16]

При здрави индивиди прокалцитонинът се синтезира от С- 
клетките на щитовидната жлеза и продукцията му се индуцира 
от елевацията  на серумните нива на калций, глюкокортикоиди, 
глюкагон, гастрин и бета-миметична стимулация. В норма ни-
вата на прокалцитонина са изключително ниски < 0.5 ng/mL. 
При възпалителен процес в организма, прокалцитонина започ-
ва да се възпроизвежда чрез  два алтернативни механизма: 

- директен – индуциран от липополизахаридазата 
(ендотоксини) и други токсични метаболити на микроорга-
низмите, което е и причината да се използва в дифернциална 
дигностика между бактериални, вирусни или микотични ин-
фекции;  

- индиректен – индуциран от инфламаторни медиато-
ри, като IL-1b, IL-6, TNF и др. 

Много студии сочат, че нивата на прокалцитонина при бак-
териална септицемия се покачват значително между 2-6-ти ч., 
като бележат пик между 6-24-ти ч. [1,2,16]

Тези инфламаторни медиатори ( IL-1, IL-6, TNF и др.)  са с 
водещо значение в развитие на т.нар. състояние „Цитокинова 
буря“ – типична за фазата на прогресия от SARS-CoV2  ви-
русна инфекция към хиперинфламаторно състояние, с разви-
тие на тежки респираторни симптоми (ОДН), двустранни ма-
сивни инфилтрати на КТ –  клиника на тежък вирален сепсис. 

[1,2,3,6,7,10,13,16,17]

Няколко студии и метаанализи, които ще разгледаме в син-
тезиран вид в следващите редове, посочват прокалцитонина, 
като надежден биомаркер идентифициращ влошаване и лоша 
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прогноза при Covid19, включително развитие на тежка форма, 
с необходимост от ИБВ  в интензивна структура и смърт.

Прокалцитонинът споделя ролята си на прогностичен репер 
заедно с други възпалителни биомаркери, като ferritin, Crp, лев-
коцити -Wbc, IL-6, D-dimer, LDH, които заедно изграждат диаг-
ностично-прогностичен лабораторен панел. [2,3,6,7,8,9,10,11,16,17,19,20]

С-реактивният протеин е незначително до умерено пови-
шен в началната фаза и тогава няма предиктивна стойност за 
тежестта на Корона-вирусната инфекция. В оценката на със-
тоянието и евентуална насложена бактериална инфекция има 
значение серийното проследяване на динамиката на този ин-
фламаторен показател. Пациенти с тежки форми, като цяло 
имат по-високи нива С-реактивният протеин, в сравнение с  
леките и умерени форми на заболяването. [1,4,15,19]

Липсата на покачване на Crp при клинично влошаване на 
пациента, високи левкоцити и наличен изолат от микробиоло-
гично изследване е честа  ситуация в ежедневната практика на 
клиницистите в интензивните клиники при лечението на па-
циенти с тежък Covid19. Липсата на покачване на Crp, а поня-
кога и на значително покачване на прокалцитонина при тези 
пациенти, се дължи на екстремната секреция на γ-interferon от 
макрофагите, като част от естествена защита на организма при 
тежките форми на заболяването. Секрецията на γ-interferon су-
пресира TNF-α зависимия имунен отговор, ключов медиатор за 
синтезата на Crp и прокалцитонин. [1,14,15]

Но все пак прокалцитонина е с водещо значение за ини-
циализиране, оптимизиране (ескалация /деескалация) и лими-
тиране на антибиотичното лечение при тези пациенти. Някои 
клиницисти смятат, че дори хоспитализирани пациенти с пнев-
монии, но с нисък прокалцитонин могат да бъдат безопасно ос-
тавени на терапия без да се вклчючва АБ-лечение. [4,14,15]

В заключение от направеният от нас литературен обзор 
за ролята на прокалцитонина в контекст на епидемията от 
Covid19, ние твърдим, че диференцирането на чисто вирусна 
пневмония от вирусна пневмония със суперпонирана бактери-
ална инфекция, понякога може да бъде предизвикателство. [15] 
При хоспитализирани пациенти, с повишен С-реактивен про-
теин, стандартно се изписват комбинации от широкоспектърни 
антибиотици, водещо до развитие на антибиотик-резистентни 
щамове и нежелана органна токсичност. Прокалцитонинът 
е относително нов биомаркер, с потенциални възможности 
на репер за стратификация на риска, идентифициране на па-
циенти с насложена бактериална инфекция и оптимизация на 
АБ-лечение, както и прогностичен маркер за идентифициране  
на тежки форми на Корона-вирусната инфекция, с прогресия 
в клиничната картина и развитие на полиорганна недостатъч-
ност и смърт. Така е възможна своевременна и точна алокация 
на пациентите в интензивна структура в условията на прето-
варване и лимитация на здравната система. [1,8,14,15,16,19]

Цел: Да се въведе и оцени ролята на прокалцитонина, като 
ключов биомаркер, предиктор в стратификацията на риска от 
развитие на тежка форма и смърт, репер в антибиотичното 
лечение и показател от съществено значение в динамичната 
оценка при пациенти с тежък Covid19.

Материал и методи: Проучването беше проспективно, про-
ведено в КАИЛ – УМБАЛ „ Св. Марина“, в периода от ноем-
ври 2020г. до ноември 2021г.  Бяха рандомизирани 22 пациента. 
Нивото на прокалцитонин  беше проследявано двукратно (при 
инициализаране, на 48-72ч.). Измерванията бяха  извършени в 
„Клинична лаборатория -  УМБАЛ „Св. Марина“. Биологични-
ят материал, използван за целта на проучването беше  серум и 
плазма от рандомизирани пациенти, метод за определяне - ла-
текс усилен имунотурбидиметричен анализ. Обект на изслед-
ването бяха възрастни пациенти 18+ години, без значение на 
пол, PCR(+) за SARS-CoV 2. Всичките бяха с тежка клиника 
на Covid19, обект на интензивно лечение. Пациентите, вклю-
чени в наблюдението бяха преморбидно до ASA III, без орган-
на недостатъчност > от I –ва (лека степен). За поставянето на 

диагноза – тежка форма на Коронавирусна инфекция, бяха из-
ползвани следните критериите:  пациенти с пневмония, с ОДН 
и необходимост О2-лечение или с данни за сепсис: 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 пе-
риферията; или qSOFA: ДЧ ≥22/min, влошен ментален статус, 
систолно налягане ≤100 mm Hg. Следвахме клиничният алго-
ритъм за нива на прокалцитонина посочен в табл.2.

 Табл. 1 Критерии за включване/изключване 
от клиничното проучване

Включващи критерии Изключващи критерии
Пациенти, с клинични данни 
за тежка клинична форма 
Коронавирусна инфекция

Пациенти, с политравма

Възраст >18+години < 70 
години

Пациенти, до 14 дни след 
хирургично лечение

ASA< или = III Пациенти < 18 години, 
бременни

Пациенти, подписали 
информирано съгласие

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

Covid19 – PCR(+) Covid19 – PCR(-)

Табл. 2 Алгоритъм за приложение на прокалцитонин 
при пациенти с Covid19, прилаган в КАИЛ – 
УМБАЛ „Св. Марина“ по препоръки на NHS

Резултати: Използвахме дескриптивна статистика за ана-
лиз на групите по възраст, пол, смъртност и стойности на про-
калцитонин. Където е нужно, данните са представени чрез 
средна аритметична стойност ± SD (стандартно отклонение). 
Изследваната група съответно беше представена от 12 мъже, 
10 жени, на възраст от 28г. до 66г., средна възраст на рандоми-
зираната група 47,14г. (SD).

Средна възраст на 
изследваната популация - 

47.14 години

Фиг. 1 Разпределение на изследваната група по по

Фиг.2 Разпределение по възраст на изследваната група

Фиг. 3 Преживяемост по пол 

Фиг.4 Стойности на Прокалцитонин в групата 
на преживелите

Фиг.4 Стойности на Прокалцитонин в групата 
на починалите

Фиг.5 Корелация между стойности на Прокалцитонин / 
брой пролежани дни в интензивна клиника в групата 
на преживелите

Фиг.6 Корелация между стойности на 
Прокалцитонин / брой пролежани дни 
в интензивна клиника в групата на починалите

Обсъждане: След направен анализ на резултатите в нашия 
клничен център, установихме правопропорционална корелация 
между високите стойности на прокалцитонина и пролежания 
брой дни в интензивна клиника, тоест по-високите стойности 
на прокалцитонина обичайно са свързани с по-продължителен 
престой в интензивна клиника. Но нашите клинични впечатле-
ния са, че леко до умерено завишени стойности на прокалцито-
нина при пациенти с Ковид19 не корелират с повишена смърт-
ност, а с насложена бактериална инфекция, която с помоща на 
таргетно антибиотично лечение бива овладявана в рамките на 
6-8-10 дни престой в интензивна клиника(Фиг.5).

Много високите и естремно високите стойности на прокал-
цитонина, корелират с висока смъртност и то в рамките на 48-
72ч. след приема в интензивна клиника. Клиничният ни опит 
и наблюдение показвават, че екстремно високите стойности на 
този биомаркер са лош предвестник и за по-висока честота на 
сърдечно спиране в рамките на часове след приема в интензив-
на клиника не само при пациенти с Ковид19 (Фиг.6).

Табл. 3 Дескриптивна статистика

 N
Min 

Procalci-
tonin

Max 
Procalci-

tonin

Mean 
Procalci-

tonin
Std. Deviation

Преживели 14 0.16 15.3 2.60 4.0692966523587

Починали 8 0.38 52 7.88 16.811796163241

Заключение: Макар, че нашето проучване не обективизира 
статистически значими резултати към момента поради ниския 
брой включени пациенти, нашето мнение, като клиницисти с 
опит в тази патология, показва, че в действителност прокал-
цитонина е изключително информативен показател, чиято 
интерпретация заедно с други инфламаторни показатели би 
допринесла за адекватност на клиничното поведение в дина-
мика,  идентифициране  на тежки форми на Короновирусната 

жени, на възраст от 28г. до 66г., средна възраст на рандомизираната група 
47,14г. (SD).
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Фиг.4 Стойности на Прокалцитонин в групата на преживелите

Средна стойност на Прокалцитонин при преживели – 2.60

Фиг.4 Стойности на Прокалцитонин в групата на починалите

Средна стойност на Прокалцитонин при починали – 7.88

Фиг.5 Корелация между стойности на Прокалцитонин / брой пролежани дни 
в интензивна клиника в групата на преживелите
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инфекция с прогресия в клиничната картина и развитие на по-
лиорганна недостатъчност и смърт, с цел навременна алокация 
в интензивна структура в условията на претоварване и ограни-
чения на здравната система.

 
Изводи: Плазменият  прокалцитонин е надежден биомар-

кер за ранна оценка,  разпознаване на суперпонирана бактери-
ална инфекция и оптимизация на АБ-лечение.
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ANESTHESIOLOGYC MANAGEMENT DURING LARYNGEAL LASER SURGERY 
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Резюме: 
Въведение: В началото на 70-те години на 20-ти век започва 

клиничното приложение на лазерите в оториноларингологията. 
Целта на проучването е да се характеризират особеностите 
и предизвикателствата на анестезиологичния мениджмънт 
при лазерна хирургия на ларинкса.  Резултати и дискусия: 
Един от основните проблеми при пациентите подложени 
на лазерна хирургия на ларинкса е определяне степента на 
ларингеална обструкция или големината и разположението 
на орофарингеалната туморна формация и подходящ избор на 
техника за инструментация на дихателните пътища. В нашето 
проучване установихме, че при 7 от пациентите, т.е 7% се наблю-
дава трудна интубация, което е по-висок процент отколкото в 
общата хирургична популация, където според различни автори 
Stix и Goldmann процента на трудна интубация варира между 
1.8-1.9%. Когато се планира използване на лазер, трябва да се 
има предвид инспираторната концентрация на използвания 
окислител. В нашето проучване използвахме FiO2 25% без 
да наблюдаваме усложнения по отношение на вентилацията 
и оксигенацията на пациентите. Функционалната сатурация 
SpO2 остана над 96% при всички пациенти, а парциалното 
налягане на въглеродния диоксид в издишаната газова смес 
ETCO2 варира между 30 и 34 mmHg. Ако се планира интубация 
при лазерна хирургия на ларинкса е необходимо да се направи 
прецизен избор от наличния асортимент ендотрахеални 
тръби, метод на вентилация и анестетична техника-венозна 
или инхалационна. Заключение: Координацията между 
анестезиологичните и хирургичните екипи е от съществено 
значение за провеждането на анестезиологичния мениджмънт 
при лазерна хирургия на ларинкса.

Ключови думи: Лазер, хирургия на ларинкса, 
анестезиологичен мениджмънт

Abstract: Introduction: The clinical use of lasers in ENT sur-
gery sets in the early 70`s of the 20th century. The aim of the study 
is to characterize the features and challenges of anesthetic manage-
ment in laser surgery of the larynx. Results and discussion: One of 
the major challenges in patients undergoing laryngeal laser surgery 
is the choice of the most appropriate technique for upper airway in-
strumentation according to the degree of laryngeal obstruction and/
or the size and localization of the oropharyngeal tumor formation. 
The results of our study showed that difficult intubation occurred in 
7% (7 patients) which is a higher percent than in the general surgi-
cal population where according to the researchers Stix and Gold-
mann the percent of difficult intubation occurs in 1,8-1,9% of the 
patients. When planning the use of lasers for ENT surgery, one must 
have in mind the oxygen inspiratory concentration. In our research 
we used oxygen inspiratory concentration of 25% without record-
ing any complications regarding the ventilation and/or oxygenation 
of the patients. The functional oxygen saturation SpO2 remained 
above 96% in all patients, and the partial carbon dioxide pressure in 
the gas exhaled ETCO2 varied between 30 and 34 mmHg. If an intu-
bation is planned it is nesessary to make a precise choice of the size 
of the endotracheal tube, the method for ventilation and the proper 
anesthetic technique – inhalation or intravenous. Conclusion: The 
coordination between the anesthetic and surgical teams is of great 
importance for the anesthetic management in patients undergoing 
laryngeal laser surgery.

Key words: laser, laryngeal laser surgery, anesthetic manage-
ment

Въведение
В началото на 70-те години на 20-ти век започва 

клиничното приложение на лазерите в оториноларингологията. 
1, 2 Съществуват различни видове лазери: твърдотелни, газови, 
ексимерни, течни и диодни. 3, 4 Едни от първите оперативни 
интервенции са свързани с папиломатозата на ларинкса. 
Рецидивиращата респираторна папиломатоза е относително 
рядко животозастрашаващо заболяване, което се характеризира 
с разрастването на доброкачествени рецидивиращи папиломи 
от епитела на дихателните пътища. Засяга най-често ларинкса 
и относително по-рядко трахеята, бронхите и паренхима на 
белите дробове. 5 Друго заболяване, при което лазерната 
хирургия намира приложение е двустранната парализа на 
гласните връзки. Причина за това патологично състояние 
може да е увреждане на n. laryngeus reccurens или компресия 
на нерва от тумори разположени в гръдния кош или ларинкса, 
наранявания на мускулната тъкан на ларинкса, органични 
или функционални лезии на централната нервна система. 
6 Постепенно лазерната хирургия намира все по-широко 
приложение на различни доброкачествени лезии на ларинкса. 
Поради множеството предимства на лазерната хирургия 
свързани с висока прецизност на хирургичния разрез и ниска 
степен на кървене постепенно се разширява обхвата на 

приложението му и за лечение на злокачествени образувания 
в областта на ларинкса. Steiner през 1993 година съобщава за 
възможността и предимствата на лазерната микрохирургия 
при ларингеалните карциноми. С този тип хирургична 
интервенция за първи път се въвежда и т.нар. резекция «на 
части» («piecemeal“ resection), която противоречи на класи-
ческата концепция за en block резекция на туморната тъкан в 
здрави граници. 7

Трудна интубация при пациенти подложени на лазерна 
хирургия на ларинкса

Един от основните проблем при пациентите подложени 
на лазерна хирургия на ларинкса е определяне степента на 
ларингеална обструкция или големината и разположението 
на орофарингеалната туморна формация и подходящ избор на 
техника за инструментация на дихателните пътища. Голямо 
значение за избора на правилна техника имат клиничната 
картина и соматичния статус на пациента, както и резултатите 
от лабораторните и образни методи на изследване. Те могат 
да ни дадат информация за големината, разпространението 
и точната локализация на патологичния процес, както и 
отношението му към функцията на дишане. Изключително 
важно е детайлното обсъждане на тази информация между 
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ОРИГИНАЛНИ СТАТИИ
хирургичния и анестезиологичния екип, което е от голямо 
значение за правилния избор на техника за инструментация 
на дихателните пътища. Областта на оториноларингологията 
и по специално ларингеалната хирургия е мястото, където 
кооперативността между анестезиологичния и хирургичния 
екип трябва да е най-голяма, защото споделят една и съща 
област на професионален интерес и това е дихателният път 
на пациента. В наше проучване за период от 3 години върху 
100 пациента подложени на лазерна хирургия на ларинкса в 
клиника по УНГ болести на УМБАЛ „Царица Йоанна“-ИСУЛ, 
МУ-София,  като основен метод за определяне на степента на 
обструкция на дихателните пътища използвахме флексибилна 
фиброоптична ларингоскопия посредством фиброоптичен 
ларингоскоп Storz 8402 ZX с възможност за видеозапис (фиг. 
1).

Фиг.1 Фиброоптичен ларингоскоп Storz 8402 ZX

Манипулацията се осъществява чрез локална анестезия 
на горните дихателни пътища. Чрез анестезията се намалява 
чувствителността на рецепторите в назалната лигавица и се 
потиска ларингеалният рефлекс, намалява се кашлицата. Така 
фиброларингоскопията протича гладко като пациента усеща 
само лек дискомфорт. Използва се тънък ендоскоп, съдържащ 
фиброоптични влакна. Въвежда се през носа и преминава в 
гърлото под пряка визуализация. Това изследване предвижда 
оглед на структурата на гърлото, включително и в задната 
част на носа, задната част на устната кухина, ларинкса и 
хипофаринкса.

Фиг.2 Хемангиом на ларинкса           Фиг.3 Morbus Reinke

Фиг.4    
Интубационен гранулом 
в задна комисура     

ASA определя трудната интубация като повече от 3 неус-
пешни опита с директна ларингоскопия. В нашето проучване 
установихме, че при 7 от пациентите, т.е 7% се наблюдава 
трудна интубация, което е по-висок процент отколкото в обща-

та хирургична популация, където според различни автори Stix 
13 и Goldmann 14 процента на трудна интубация варира между 
1.8-1.9%.

Риск от възпламеняване при лазерна хирургия 
на ларинкса
Когато се планира използване на лазер, трябва да се 

има предвид инспираторната концентрация на използвания 
окислител. Запалването се улеснява и горенето е по-интензивно 
в обогатена с окислители среда, което се наблюдава при 
използването на кислород или N2O. Рискът, свързан с N2O може 
да е скрит. В състояние на покой N2O няма свободен кислород. 
N2O обаче може лесно де се дисоциира, отделяйки топлина и 
свободен кислород. Опасността от пожар на смес от кислород 
и N2O трябва да се счита за еквивалентна на прилагането на 
100% кислород. В актуализиран през 2013 година доклад на 
ASA Practice Advisory for the Prevention and Management of 
Operating Room Fires, по-голямата част от членовете на ра-
ботната група „... се съгласяват, че използването на диазотен 
оксид (N2O) трябва да се избягва в условия, които се считат 
високо рискови за пожар.” 8 С увеличаване на температурата 
на околната среда необходимият FiO2, за поддържане на 
горенето, намалява. Според National Fire Protection Agency 
възпламеняване може да се предизвика при топли условия и 
при концентрации на кислород от 14% до 16%. ASA Practice 
Advisory for the Prevention and Management of Operating Room 
Fires не уточнява максимално допустима FiO2 за процедури с 
висок риск от възпламеняване, но посочва, че FiO2 трябва да 
се „поддържа толкова ниско, колкото е клинично възможно 
...“, като много важно е „… да се избегне хипоксия“. Малко 
клиницисти биха се съгласили да разрешат използването 
на лазер при наличие на ниво на FiO2, по-голямо от 0,4 
или 0,5, което се счита за опасно при in vitro проучвания. 15 
Повечето случаи е необходимо FiO2 под 0,3 при наличие на 
високорискови условия. 

Фиг.5 При лазерна хирургия на ларинкса 
е необходимо FiO2 под 0,3

В нашето проучване използвахме FiO2 25% без да на-
блюдаваме усложнения по отношение на вентилацията и 
оксигенацията на пациентите. Функционалната сатурация 
SpO2 остана над 96% при всички пациенти, а парциалното 
налягане на въглеродния диоксид в издишаната газова смес 
ETCO2 варира между 30 и 34 mmHg.

Анестетична техника при лазерна 
хирургия на ларинкса
Когато мястото на хирургичната интервенция 

са дихателните пътища, координацията между 
анестезиологичните и хирургичните екипи е от съществено 
значение, за правилния подбор на ендотрахеален тубус (ЕТТ), 
необходимата концентрация на кислород в газовата смес и ре-
жимът на вентилация. Ако се планира интубация е необходимо 
да се направи прецизен избор от наличния асортимент ETT 
или устройства за джет вентилация. Няколко стратегии за 
оксигенация и вентилация включват осъществяването й чрез 
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поддържане на горенето, намалява. Според National Fire Protection Agency възпламеняване 
може да се предизвика при топли условия и при концентрации на кислород от 14% до 
16%. ASA Practice Advisory for the Prevention and Management of Operating Room Fires не 
уточнява максимално допустима FiO2 за процедури с висок риск от възпламеняване, но 
посочва, че FiO2 трябва да се „поддържа толкова ниско, колкото е клинично възможно ...“, 
като много важно е „… да се избегне хипоксия“. Малко клиницисти биха се съгласили да 
разрешат използването на лазер при наличие на ниво на FiO2, по-голямо от 0,4 или 0,5, 
което се счита за опасно при in vitro проучвания. 15 Повечето случаи е необходимо FiO2

под 0,3 при наличие на високорискови условия.

  

Фиг.5 При лазерна хирургия на ларинкса е необходимо FiO2 под 0,3

В нашето проучване използвахме FiO2 25% без да наблюдаваме усложнения по отношение 
на вентилацията и оксигенацията на пациентите. Функционалната сатурация SpO2 остана
над 96% при всички пациенти, а парциалното налягане на въглеродния диоксид в 
издишаната газова смес ETCO2 варира между 30 и 34 mmHg.

Анестетична техника при лазерна хирургия на ларинкса
Когато мястото на хирургичната интервенция са дихателните пътища, координацията 
между анестезиологичните и хирургичните екипи е от съществено значение, за правилния 
подбор на ендотрахеален тубус (ЕТТ), необходимата концентрация на кислород в газовата 
смес и режимът на вентилация. Ако се планира интубация е необходимо да се направи 
прецизен избор от наличния асортимент ETT или устройства за джет вентилация. Няколко 
стратегии за оксигенация и вентилация включват осъществяването й чрез ETT с плътно 
прилепващ маншет или периодично, в условия на апнея, отстраняване на ETT, за да се 
осигури безпрепятствен достъп до хирургичното поле. За осъществяване на джет 
вентилация може да бъде избрано супраглатично или субглотично позициониране на 
катетъра. Освен това трябва да се има предвид изборът на анестезия. При някои 
проучвания се използва севофлуран, 9 обаче летливите анестетици не се доставят 
надеждно на пациента, ако се прилага джет вентилация и парите могат да замърсят 
операционната зала. Въпреки че летливите анестетици, използвани в момента в 
клиничната практика, са незапалими и неексплозивни в клинично значими концентрации,
10 когато са изложени на пламък, те могат да се превърнат в потенциално токсични 

ETT с плътно прилепващ маншет или периодично, в условия 
на апнея, отстраняване на ETT, за да се осигури безпрепятствен 
достъп до хирургичното поле. За осъществяване на джет 
вентилация може да бъде избрано супраглатично или 
субглотично позициониране на катетъра. Освен това трябва да 
се има предвид изборът на анестезия. При някои проучвания 
се използва севофлуран, 9 обаче летливите анестетици не се 
доставят надеждно на пациента, ако се прилага джет вентилация 
и парите могат да замърсят операционната зала. Въпреки че 
летливите анестетици, използвани в момента в клиничната 
практика, са незапалими и неексплозивни в клинично значими 
концентрации, 10 когато са изложени на пламък, те могат да се 
превърнат в потенциално токсични съединения. 11 Поради тази 
причина някои източници в литературата препоръчват да не се 
използват летливи анестетици по време на лазерна операция на 
дихателните пътища.

Когато се използва лазер в близост до дихателните пътища 
ASA Practice Advisory for the Prevention and Management of 
Operating Room Fires категорично се съгласява, че „трябва да 
се използват трахеални тръби или катетри, устойчиви на лазер, 
и че изборът на тръба трябва да е подходящ за процедурата 
и лазера ...” и маншетът на тръбата трябва да се напълни с 
физиологичен разтвор, а не с въздух, когато това е възможно. 
8 Метиленово синьо боядисаният физиологичен разтвор може 
да помогне за ускоряване на идентифицирането на пробивите 
на маншета. 12 Допълнителна защита от запалване може да 
се постигне чрез използване на напоени с вода гъби около 
тръбата в мястото на работа и в глотиса. Тези гъби могат да 
уплътнят изтичането на кислород около недостатъчно раздут 
ETT маншет и да предпазят тръбата от лазера като добавят 
защитен воден слой.

В нашето проучване разделихме пациентите на две групи. 
В група 1 използвахме тотална интравенозна анестезия при 
50 пациента: при всички от тях се проведе премедикация 
с метилпреднизолон 2 mg/kg. За увод в обща анестезия 
използвахме пропофол 2,5 mg/kg и сукцинилхолин 1 mg/kg. 
Осъществи се ендотрахеална интубация с обвита със защитно 
фолио ендотрахеална тръба №6.5, която се позиционира на 
21-23 см точно над карината и възможно най-отдалечена от 
римата на ларинкса, за да се избегне контакт на маншета с 
лазерния лъч и се започна механична вентилация. Маншетът 
на ЕТТ трябва да бъде много добре раздут, за да не се 
осъществява връщане на газова смес назад към лазерния лъч. 
За поддържане на обща анестезия използвахме пропофол 200 
до 400 μg/kg/min в постоянна инфузия и фентанил 7-10 μg/кг за 
обезболяване, като една част се аплицира преди увода в обща 
анестезия, а останалата след него. Инспираторната кислородна 
концентрация беше 25%. В група 2 използвахме инхалационна 
анестезия при 50 пациента: при всички от тях се проведе 
премедикация с метилпреднизолон 2 mg/kg. За увод в обща 
анестезия използвахме пропофол 2,5 mg/kg и сукцинилхолин 
1 mg/kg. Осъществи се ендотрахеална интубация с обвита 
със защитно фолио ендотрахеална тръба №6.5, която се пози-
ционира на 21-23 см точно над карината и възможно най-
отдалечена от римата на ларинкса, за да се избегне контакт на 
маншета с лазерния лъч и се започна механична вентилация. 
Маншетът на ЕТТ трябва да бъде много добре раздут, за да не 
се осъществява връщане на газова смес назад към лазерния лъч. 
За поддържане на обща анестезия използвахме севофлуран в 
инспираторна концентрация 2.5 vol.% и фентанил 7-10 μg/кг за 
обезболяване, като една част се аплицира преди увода в обща 
анестезия, а останалата след него. Инспираторната кислородна 
концентрация беше 25%. При нито един от пациентите от двете 
групи не се наблюдава инцидент свързан със възпламеняване.

Заключение
Лазерната хирургия на ларинкса се характеризира с 

множество особености и предизвикателства свързани с 

трудността за осигуряване на проходим дихателен път и 
опасността от възникване на пожар в операционната зала. 
Координацията между анестезиологичните и хирургичните 
екипи е от съществено значение за провеждането на 
анестезиологичния мениджмънт при лазерна хирургия на 
ларинкса.
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GCS LEVEL OF CONSCIOUSNESS AS A PROGNOSTIC SIGN IN PATIENTS 
WITH ACUTE SUBARACHNOID HEMORRHAGE 
AFTER RUPTURE OF A CEREBRAL ANEURYSM.

1.Dimitar Dimitrov Monov, 2. Plamen Krasimirov Krastev 3. Krasimir Cvetkov Minkin
1.Department of Anaesthesiology and Intensive Care, University Hospital “St. Ivan Rilski” Sofia, Bulgaria, Medical University Sofia

2. University Hospital “St. Ekaterina” Cardiology clinic , Sofia, Bulgaria
2. Department of  Neurosurgery, University Hospital “St. Ivan Rilski” Sofia, Bulgaria, Medical University Sofia

Резюме:
Целта на изследването е да се анализира и установи връз-

ката между нивото на съзнание (GCS)  при пациенти с остър 
САХ (оСАХ) от мозъчна аневризма и смъртността в интензив-
но отделение. Всички пациенти в това кохортно проучване бяха 
с оценка едно или две по Фишер, третирани по един и същи 
реанимационен  протокол: нимодипин и.в, еуволемия, профи-
лактична хипертония (поддържане на САН около или над 90 
mmHg), индуцирано от вазопресори повишаване на средното 
артериално налягане и нормална наситеност на кислорода в 
кръвта .

Материали и методи:
Проучването включи 118 пациенти, лекувани по повод 

оСАХ от руптура на мозъчна аневризма за периода от Май 
2019г. до Септември 2020г. В интензивно отделение се про-
следиха дневни хемодинамични параметри (средно артериал-
но налягане, сърдечна  честота, ЦВН ), неврологичен статус и 
ниво на съзнание по GCS.

Резултати:
В това проучване се включиха 53 жени и 75 мъже. Средната 

възраст на пациентите е 63,2 години (диапазон: 39–72 години). 
Осемнадесет (14,06%) пациенти  починаха. Нивото на съзна-
ние по GCS  е значително по-нисък при починалите пациен-
ти (3-7т. за починали пациенти срещу 14-15т. за пациентите, 
изписани живи; p < 0,001). Открихме статистически значима 
корелация между намаляване нивото на съзнание по GCS  и 
процента на смъртност при пациентите с остър САХ в интен-
зивно отделение.

Заключение:
По-ниското ниво на съзнание по GCS  наистина е свързано 

с повишен летален изход при пациенти с остър САХ, при едно 
и също протоколно лечение.

Ключови думи: САХ, GCS, смъртност. 

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

between GCS score in patients with acute SAH (aSAH) from cerebral 
aneurysm and mortality rate in ICU. All patitients in this cohort 
study were Fisher 1 or 2 scored , threated with the same Hospital 
protocol: Nimodipine i.v., euvolemia, prophylactic hypertension 
(maintain MAP around or above 90mmHg), vasopressor-induced 
elevation of mean arterial pressure, normal blood oxygenation and 
saturation. 

Materials and methods:
The study includes 118 patients treated with аSAH from ruptured 

brain aneurysms for the period from May 2019 to September 2020. 
Daily hemodynamic parameters (mean arterial pressure, HR, CVP), 
neurological status, and the level of consciousness (GCS) were 
monitored in ICU.

Results:
This study included 53 women and 75 men. The mean patient 

age was 64.2 years (range,: 39–72 years). Eighteen (14.06%) 
patients died. GCS score  were significantly lower in deceased 
patients, (3-7p. for deceased patients vs 14-15p. for patients 
discharged alive; p < 0.001).We found a statistically significant 
correlation between a decrease in GCS score and rate of mortality 
in patiets with  aSAH in ICU.

Conclusion:
The lower GCS score indeed corelate with letal outcome in 

patients with aSAH.
Keywords: aSAH, GCS, mortality. 

Въведение:
Аневризмалния субарахноиден кръвоизлив (aСАХ) има 

годишна честота от 5-6 на 100 000 . 30-дневната смъртност е 
20-25% и не се е променила значително през последните годи-
ни. Най-честата причина за смърт и инвалидност след aСАХ е 
церебрална исхемия от мозъчен вазоспазъм (1, 2, 5). Реакцията 
на стрес към aСАХ  може да бъде допълнителна причина за 
вазоспазъм (3). Най-честия симптом е внезапно главоболие (4).

Лечението на пациенти със САХ в реанимация остава пре-

дизвикателство поради лимитираните опции за ефективно ле-
чение на късните неврологични усложнения.

Ежедневното снемане на неврологичен статус при тези па-
циенти върви успоредно с реанимационната терапия и колери-
ра в изхода от това остро настъпило заболяване.

Материали и методи:
Проведе се обсервационно кохортно проучване на пациен-

ти с оСАХ, които бяха лекувани в периода Май 2019 – Септем-
ври 2020 г. в интензивното отделение (ОАИЛ) на УМБАЛ „Св. 
Иван Рилски”, София. Иследването е одобрено от етичната ко-
мисия на УМБАЛ „(Св. Иван Рилски)“.

Нашето проучване включи пациенти с остър САХ, лекува-
ни с ендоваскуларна емболизация за церебрална аневризма с 
ежедневен преглед на нивото на на съзнание по GCS, хемоди-
намични параметри и еднакъв реанимационнен протокол на ле-
чение.  Сто четиридесет и четири последователни пациенти са 
лекувани по повод САХ с ендоваскуларна емболизация между 
Май 2019г. и Септември 2020г. Ендоваскуларната емболизация 
е извършена в рамките на 24 часа след приема. Шест пациенти 
бяха изключени поради проблеми с броя или времето за съби-
ране на актуални данни.  Десет пациента също бяха изключени 
поради дългосрочно 42-дневно (+/- 7 дни) лечение в интензив-
ното отделение и усложнения, свързани с остра респираторна 
недостатъчност, белодробни инфекции, остра бъбречна недос-
татъчност  и сепсис. Нито един от изследваните пациенти не 
е бил седиран по време на обследването. Всички пациенти са 
били с оСАХ първа или втора степен по Фишер.

Общо 128 пациенти бяха включени в това проучване. Всич-
ки пациенти с оСАХ са лекувани в отделението за интензивно 
лечение (ОАИЛ) съгласно следния протокол за болнично лече-
ние утвърден и в много международни журнали (6):

1.Нимодипин i.v.
2.Еуволемия (нормално ЦВН).
2.Профилактична хипертония (поддържане на  САН около 

или над 90 mmHg).
3. Вазопресорно индуцирано повишаване на средното арте-

риално налягане.
4. Нормална сатурация и насищане на кръвта с кислород.
Наблюдавани параметри:
Проследени са ежедневните нива на  хемодинамичните па-

раметри (средно артериално налягане, СЧ, ЦВН), неврологи-
чен статус и нивото на съзнание (GCS). Данните се събираха 
ежедневно до изписването от интензивното отделение (средно 
12,2 дни, 7–14 дни) или до смъртта на пациента.

Статистически анализ:
Статистическите анализи бяха извършени с помощта на 

софтуера SPSS версия 23 (IBM Corp., Armonk, NY, USA). Из-
вършен е описателен анализ на последователни измервания във 
времеви точки на средните нива на CGS и средното артериал-
но налягане. Данните са представени като средна стойност ± 
стандартно отклонение (SD). Връзките между средните нива на 
САН и GCS бяха анализирани с помощта на коефициента на 
корелация на Pearson r. Статистическата значимост беше опре-
делена на P < 0,05.

Резултати:
Това проучване включи 53 жени и 75 мъже. Средната въз-

раст на пациента е 63,2 години (диапазон: 49–72 години). Осем-
надесет (14,06%) пациенти са починали. Всички пациенти са 
имали резултат на Fisher от първа или втора степен.

Степента на съзнаие по GCS  са значително по-ниски при 
починали пациенти,  (3-7т. за починали пациенти срещу 14-15т.  
за пациенти, изписани живи; p < 0,001). Няма статистическа 
разлика в средното артериално налягане при обследваните 
пациенти. Интерес представлява динамиката на починалите 
осемнадесет пациенти в нивото на съзнание по GCS (Фиг. 1, 
Таб.1). Всички пациенти са степена на САХ първа и втора по 
Фишер емболизирани в рамките на 24 часа от кървенето и ле-
кувани по един и същи реанимационнен протокол.

Фиг1: ниво на съзнание по GCS по дни 
при починалите пациенти с оСАХ

Patients 
Pearson correlation Significance (2-tailed) 

p-value

GCS  влошаване по дни до екзитус леталис

Patient 1 -0.768 0.009*

Patient 2 -0.393 0.441

Patient 3 -0.557 0.151

Patient 4 -0.688 0.028*

Patient 5 -0.662 0.019*

Patient 6 -0.726 0.018*

Patient 7 -0.521 0.122

Patient 8 -0.556 0.120

Patient 9 -0.755 0.012*

Patient 10 -0.663 0.037*

Patient 11 -0.767 0.010*

Patient 12 -0.823 0.006*

Patient 13 -0.498 0.173

Patient 14 -0.863 0.001*

Patient 15 -0.662 0.052

Patient 16 -0.788 0.012*

Patient 17 -0.515 0.156

Patient 18 -0.423 0.000*

Таб:1 статистически корелации 

Дискусия:
Ендоваскуларното лечение на интракраниални аневризми  

не предотвратява възможността за вазоспазъм (7). В литера-
турата има множество публикации, че късните неврологични 
усложнения след оСАХ са налични и при една успешна хирур-
гична интервенция или емболизация (8). Ендоваскуларна на-
меса и манипулиране на вътречерепни съдове може да увеличи 
риска от т. нар. ятрогенен вазоспазъм.(9). Профилактичната 
хипердинамична терапия и Нимодипин интравенозно остават, 
като диказали се методи за лечение и профилактика на късните 
неврологични усложнения след САХ. 

Най -често използваните лекарства за лечение на церебра-
лен вазоспазъм са блокери на калциевите канали (Нимодипин, 
Никардипин) и вазодилататори (Папаверин). Профилактична 
хипертензия при еуволемия (10).

В литературата са описани научни публикации, които асо-
цират ниското ниво на съзнание след САХ, с повишен риск от 
трайна инвалидизация или смърт. Нашето проучване потърж-
дава тази тенденция. Пациентите след оСАХ и GCS, емболи-

налягане. Данните са представени като средна стойност ± стандартно отклонение (SD). 

Връзките между средните нива на САН и GCS бяха анализирани с помощта на 

коефициента на корелация на Pearson r. Статистическата значимост беше определена на 

P < 0,05.

Резултати:

Това проучване включи 53 жени и 75 мъже. Средната възраст на пациента е 63,2 години 

(диапазон: 49–72 години). Осемнадесет (14,06%) пациенти са починали. Всички 

пациенти са имали резултат на Fisher от първа или втора степен.

Степента на съзнаие по GCS  са значително по-ниски при починали пациенти,  (3-7т. за 

починали пациенти срещу 14-15т.  за пациенти, изписани живи; p < 0,001). Няма 

статистическа разлика в средното артериално налягане при обследваните пациенти.

Интерес представлява динамиката на починалите осемнадесет пациенти в нивото на 

съзнание по GCS (Фиг. 1, Таб.1). Всички пациенти са степена на САХ първа и втора по 

Фишер емболизирани в рамките на 24 часа от кървенето и лекувани по един и същи 

реанимационнен протокол.

Фиг1: ниво на съзнание по GCS по дни при починалите пациенти с оСАХ
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зирни навреме и лекувани по утвърдени протоколи в ОАИЛ с 
Фишер първа или втора степен, имат много по-висок шанс за 
трайно излекуване, без неврологичен дефицит (11).

Заключение:
По-ниското ниво на съзнание по GCS  наистина е свързан 

с повишен летален изход при пациенти с остър САХ емболи-
зирани по повод кървяла мозъчна аневризма при едно и също 
протоколно лечение и степен на Фишер ( първа или втора).

Конфликт на интереси: 
Всички автори декларират, че нямат конфликт на инте-

реси.

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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FAST-TRACK ПРОГРАМА ЗА УСКОРЕНО ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ПАЦИЕНТИ 
СЛЕД АЛОПЛАСТИКА НА ТАЗОБЕДРЕНА СТАВА

Златка Желева
Катедра по Анестезиология и Интензивно лечение – МУ – София УМБАЛ „Царица Йоанна – ИСУЛ“ - ЕАД

FAST-TRACK PROGRAMME FOR ENHANCED RECOVERY IN PATIENTS 
AFTER HIP ARTHROPLASTY

Zlatka Zheleva, M.D.
Medical University – Sofia, University Hospital “Queen Giovanna – ISUL” - EAD

Резюме: ендопротезирането на тазобедрената става е съ-
временна, високоефективна оперативна интервенция, една от 
най-успешните в ортопедията и травматологията по отно-
шение бързото възстановяване на ставната функция. Облек-
чаването на болката, съпътстваща давностния остеоартрит на 
тазобедрената става и нарушената функция както на крайника, 
така и на гръбначния стълб, се постига едноетапно и в голям 
процент от случаите. 

Целта на въвеждането на “Fast-track” програма е: 
установяване на методи за периоперативно поведение и 
анестезия, осигуряващи редукция на стрес и болка при 
тазобедрено протезиране, ранна мобилизация, минимални 
морбидитет и морталитет, бърза рехабилитация и кратък бол-
ничен престой.

Компоненти на “Fast-track” програмата при алопла-
стика на тазобедрена става:

1. Предоперативна подготовка и оптимизация на орган-
ната дисфункция: проблемите - предоперативно гладуване и 
въглехидратна  суплементация; контрол на периоперативната 
болка; превенция на кръвозагубата; антикоагулантна и анти-
биотична профилактика.

2. Интраоперативен период: избор на метод за анесте-
зия (обща ендотрахеална или централна невраксиална блока-
да), поддръжка на нормотермия; оптимален интраоперативен 
флуиден баланс; контрол на интраоперативната кръвозагуба.

3. Постопертивен период: използване на методи за 
мултимодална аналгезия; подтискане на следоперативните 
гадене и повръщане, ранна рехабилитация и модулиране на 
ортостатичния интолеранс

Ключови думи: “fast-track”хирургия, тазобедрено ендопро-
тезиране, болка

Introduction: Hip arthroplasty is a highly effective surgical 
intervention, one of the most successful procedures in orthopedics 
and traumatology, which recovers joint function. Pain relief 
and function recovery are achieved in a high percentage of 
pathological injuries of the hip joint.

Purpose: To establish a method of anesthesia that provides 
reduction of stress and pain in “fast-track” hip arthroplasty. The 
majour problem of “fast-track” hip alloplasty is the reduction 
of pain, the optimization of which is the main key to early 
mobilization, minimal morbidity and mortality, fast recovery and 
short hospital stay.

Key components of “ Fast-track” hip surgery are:
•	 Preoperative preparation and optimization of 

organ dysfunction: Preoperative fasting and carbohydrate  
supplementation; Control of perioperative pain ; Prevention of 
blood loss; Anticoagulant and antibiotic prophylaxis.
•	 Intraoperative period: Anaesthesia – General 

Endotracheal Anaesthesia or Spinal Anaesthesia, maintainance of 
noromothermy; Optimal intraoperative fluid balance; control of 
intraoperative blood loss.
•	 Postoperative period: Multimodal analgesia; 

suppression of postoperative nausea and vomiting, early 
rehabilitation and modulation of orthostatic intolerance.

Key words: “ fast- track” surgery , hip arhtroplasty, pain

Увод: ендопротезирането на тазобедрената става (ТБС) е 
съвременна, високоефективна оперативна интервенция, една 
от най-успешните в ортопедията и травматологията, по от-
ношение на бързото възстановяване на ставната функция. 
Облекчаването на болката и възстановяването на функцията 
се постига в голям процент от случаите при патология и трав-
ми на тазобедрената става(1). Според Canadian Health Institute, 
повече от 40 000 стави се протезират ежегодно(2). В United 
Kingdom изкуствените стави са 50 000 годишно, а в Световен 
мащаб – 300000(3). За  повечето пациенти със  ставна деструк-
ция и изразен болков синдром, ставната алопластика е жиз-
неноважна интервенция. Основните индикации за ставното 
ендопротезиране са давностният остеортрит на тазобедрената 
става; резултантната неповлияваща се от консервативна тера-
пия болка със загуба на функционалния капацитет както на 

крайника, така и на организма поради имобилност; а така също 
и фрактурата на шийката на бедрената кост. При всякакъв вид 
оперативна интервенция обаче са налице усложнения, някои 
от тях породени от приложеният вид анестезия, като те до 
голяма степен се определят от коморбидитета на пациента. 
Алопластиката на ТБС е операция, която може да бъде извърше-
на под обща или невроаксилна анестезия, като според данни 
на Memtsoudis et all(4) най-честите усложнения са: кардио-
пулмонални – аритмия, инфаркт, пневмония; гастроинтести-
нални – гадене, повръщане, интолерантност към нутриенти; 
преходна ОБН, уринарна ретенция, нараняване на нервни 
структури. Друга голяма група усложнения, сочена от автори-
те(5,6,9) е групата усложнения, които са свързани с естеството 
на самата операция, видът на използваната техника (цементна, 
безцементна), работата върху ацетабулатната ямка, трохантер-
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ния масив, обработката на бедрения канал – разрушаването на 
мастното съдържимо в него, перфорантните вени и емболиза-
цията на системното кръвообращение с масти, костномозъч-
ни елементи или с партикули от използвания за фиксация на 
протезните компоненти метилметакрилат. Тези усложнения, се 
изразяват с развитие на Синдрома на имплантазия на костния 
цемент(7,8,10), дълбока венозна тромбоза или белодробна 
тромбемболия, за съжаление – понякога с летален изход за 
пациента „ad tabule” или скоро след операцията. Третата гру-
па усложнения касаят възможността за поява на повърхност-
ни или дълбоки инфекции; неочаквана голяма по обем кръ-
возагуба; усложнения от кръвопреливане; удължен болничен 
престой; увеличени разходи за пациента. С цел редуциране 
на тези усложнения, скъсяване на болничния престой, ранна 
рехабилитация и бързо връщане към нормален начин на 
живот, е създадена програма на “Ускорено възстановяне на па-
циента след хирургия” (Enhanced recovery after surgery-ERAS) 
или Fast-track surgery.

Същност и компоненти на “Fast-track” програма при ало-
пластика на ТБС: “Fast-track” програмата е мултидисциплина-
рен подход за бързо и ефективно възстановяване на пациен-
та, след елективна алопластика на ТБС, клинично интегриран 
подход, с доказани  интра-/постоперативни резултати(11,12) 

в еволюцията на стандартизираното лечение при ставно ен-
допротезиране(13,14,15). Създателят на идеята за fast-track 
surgery e датският хирург Хенрик Келет през 1990г. Моделът 
на Келет промотира медицински интервенции, базирани на 
доказателства, за редуциране на постоперативните физични и 
физиологични травма и стрес, акцелериращи положителни-
ят терапевтичен процес(16). Концепцията на мултимодална 
постоперативна възстановителна програма първоначално е 
реализирана в колоректалната хирургия, по-късно в кардио-
хирургията и урологията, като при всяка от тях, присъства 
специфика, определяща се от типа хирургия. Особено под-
ходяща таргетна група бенефициенти за въвеждането на тази 
програма, са пациентите с елективна алопластика ТБС, тъй 
като хирургията на ТБС не засяга големите телесни кухини 
(гръдна, коремна, черепна) и не би следвало да се очаква нару-
шение във виталните функции на пациента следоперативно. 
Както всяка голяма хирургия, ендопротезирането генерира 
постоперативни стрес, болка и възпаление, които следва да бъ-
дат атенюирани(17), за да се ускори възстановяването за „опти-
мално най-краткото време“; да се скъси болничния престой и 
да се минимизират разходите за пациента.

Основните компоненти на “Fast-track” подхода при ало-
пластика на ТБС са:

1. Предоперативна подготовка.
1.1. Оптимизация на коморбидитета с цел лимитиране на 

наличната органната дисфункция, като основно състояния 
на декомпенсирани ИБС, Хипертензия, ХОББ и Захарният 
диабет са определящи фактори на поява на постоперативните 
компликации и удължена хоспитализация(18-26). Тази опти-
мизация на коморбидитета е неизбежен етап при всяка опера-
тивна интервенция, като в хода й, особено място се отделя на 
необходимостта от провеждане на предоперативна трансезофа-
геална ехокардиография при селектирани, с цел откриване 

на персистиращ foramen ovale, поради опасността от системна 
емболизация (с развитие на последващи исхемичен мозъчен 
инсулт, ажитираност, делир или деградация на интелекта) 
при цементно протезиране(10, 30). С цел да се профилакти-
рат такива усложнения, авторите препоръчват интраоператив-
ното приложение, особено при работата върху бедрения канал 
на “High-flow, High- pressure Jet Lavage”(11,12).

1.2. Предоперативно гладуване. Концепцията на пре-
доперативното гладуване е важен подготвителен етап, който 
не означава пълна забрана за храна, а спиране на приема на 
твърда храна 6 часа преди индукцията на анестезия, спиране 
на течности 2 часа преди анестезията, но фона на дозирана 
въглехидратна предоперативна суплементация(27,28,29). Про-
лонгираното гладуване, освен че има неблагоприятно влияние 
върху пациенти с диабет, нарушен въглехидратен толеранс, 
инсулинова резистентност, пациенти с ниско телесно тегло, от-
несено на метър квадратен телесна повърхност, но при всички 
пациенти, реферирани за елективно протезиране на ТБС, води 
до засилване на глюконеогенезата и загуба на скелетната мус-
кулатура(27). Обемът и силата точно на скелетната мускулатура 
е факторът, който определя ефективността и темповете на 
рехабилитацията. Положителният нутритивен статус е важен 
компонент на ЕRAS, тъй като малнутрицията е свързана със 
саркопения и с по-висока честота на раневите инфекции,   
със   забавена   регенерация,   както   и   с   възможно   развитие   
на генерализирана инфекция, сепсис и повишен мортали-
тет(28,29). Препоръчва се също предоперативно приложение 
на Н-2 блокери или РРI, поради “гладният период” и с цел 
профилактика на хиперацидитета(16).

1.3. Контрол на периоперативната болка. Инициира се 
с „преемтив-анлгезия“

– термин, дефиниращ се като лечение, с начало преди хи-
рургичната интервенция(17,31,32). Трансмисията на болковите 
сигнали, евокирани от тъканната увреда, води до сенситиза-
ция на периферните и централни болкови пътища. Преемп-
тив аналгезията подтиска чувствителността на тези пъти-
ща. Осигурявайки “протективен” ефект на очакваната поради 
хирургическата работа ноцицепция, целта е намаляване на 
следоперативната болкова активност и ускоряване на възста-
новителният период. Преемптив аналгезията може да преван-
тира развитието на хронична болка, редуцирайки централната 
сенситизация, като най-често се използват опиати интратекално  
или медикаменти като pregabalin, gabapentin(17, 33,34).

1.4. Превенция на кръвозагубата. Пре-/ и постопера-
тивна Анемия. Анемията е особено важен рисков фактор 
за удължаване на конвалесцентния период и удължаване на 
болничния престой на пациента след алопластика на тазо-
бедрената става(35). Редица автори(35,36,37), препоръчват 
въвеждането на локално и системно приложение на Транек-
самова киселина (Medocaprone), което заедно с различните 
съвременни техники за консерващия на кръвта и автоложна 
хемотрансфузия(38) e сериозен напредък в намаляването на 
интраоперативната кръвозагуба. Значението на постоператив-
ната анемия обаче подлежи на проучване, особено при въз-
растни пациенти с фокус върху сърдечносъдовите усложне-
ния и възстановяването на функционалния капацитет(35,36).

1.5. Антикоагулантна профилактика: венозният тром-
боемболизъм е сигнификантен фактор, увеличаващ морбиди-
тета и морталитета след тазобедрена алопластика. Пациентите 
с този вид хирургия са изложени на риск от БТЕ поради две 
основни причини: хирургична ендотелиална травма, с венозна 
стаза от релативната имобилизация в следоперативен период и 
Синдром на имплантация на костния цемент(39). Освен спо-
менатите, други начини за минимализиране на този риск са: 
невраксиална (спинална /епидурална) анестезия; хепаринова 
профилактика(40) с нискомолекулярен нефракциониран хе-
парин (LMWH), приложен s.c. 12 часа преди локо-регионален 
блок и от 4-я час след отстраняване на епидурален катетър(41); 
приложение на интермитентни компресивни устройства – 
еластични бандажи. American College of Chest Physicians 
(ACCP), препоръчва рутинно приложение на антикоагуланти 
в продължение на 14 - 35 дни след оперативната интервенция. 
Съвременната профилактика включва и други нефармаколо-
гични средства, като ранна рехабилитация и приложение на 
механични устройства(42).

1.6. Антибиотичната профилактика: 
Инфекцията след   тазобедрена ендопротеза е сериозна ком-
пликация, която удължава възстановителния период и основно 
значение за профилактиката й имат антимикробните медика-
менти(43). Широко приложение в практиката има схемата: 
Цефтриаксон 2,0 1 час преди началото на хирургичната ин-
тервенция и ородължителност на приложение 24 – 48часа.  
Клиндамицин  и  Ванкомицин  са  алтернативни  агенти  при  
налична цефалоспоринова  свръхчувствителност.  Мупироцин  
интраназално  се  прилага рутинно като част от предоператив-
ната подготовка и при назална колонизация със Staphylococcus 
ayreus(44); хирургична антисептика на оперативното поле с 
хлорхексидин-алкохол, последван от повидон-йод(45).

2. Интраоперативен период:
2.1. Анестезия – обща ендотрахеална анестезия 

или спинален блок със сетивно ниво Т10. Освен това, локална 
инфилтрация на оперативната рана (Local Wound Infiltration  
Analgesia)  се  използва  като  алтернатива  или  суплементация  
на периферен  нервен  блок.  Инфилтрира  се  периаартикуларн  
задната  капсула  и подкожни тъкани(46). LIA р е -
дуцира периферната  ноцицепция(47). Други предимства 
на LIA: лесно изпълнение, евтин метод, липсват страничните 
ефекти на периферният нервен блок(48). Осигурява анaлгезия 
от 6 - 12 часа(49). 2.2.Поддръжка на н о р м о т е р м и я .  
Управлението   на периоперативна нормотер-
мия и превенцията на интраоперативна загуба на топлина, 
редуцира честотата  на инфекциите, коагулопа-
тиите, хемотрансфузиита  и кардиопулмоналните ком-
пликации. Предоперативното затопляне  
на операционната  зала   не  предотвратява  интраоперативна-
та  хипотермия  при тотално ставно протезиране (50). Невро-
протективните ефекти на хипотермията са интересна сфера 
за проучване, но няма консенсус по отношение на умерената 
хипотермия при при всеки ERAS протокол и затова адекватна 
нормотермия е препоръчителна.

1.3 .Оптимален интраоперативен флуиден баланс: 
според Alan David Kae- пациенти, подложени на ставна про-

теза с ERAS протокол имат по-малък дефицит на течности, 
в сравнение с пациенти, които са гладували предоперативно 
и са провели механична деривация на чревно съдържимо(51).

1.4 .Контрол на интраоперативната кръвозагуба: 
според данните в литературата, тазобедрената алопластика е 
свързана с голяма по обем периоперативна кръвозагуба, както 
и следоперативна анемия, изискващи хемотрансфузия(52). За 
профилактиката им се препоръчва употреба на Транекзамо-
ва киселина. Антифибринолитичният й ефект противодейства 
на интраоперативната кръвозагуба и избягва нуждата от хемо-
трансфузия(53,54,55).

3. Постоперативен период.
3.1. Мултимодална аналгезия:  състои се в комбинация 

от анлгетици или аналгетични техники с различни механизми 
на действие, с цел подобряване на постоперативното обезбо-
ляване на пациентите(56). Мултимодалният подход е насочен 
към атакуване на различните пътища на болката и различните 
болкови невротрансмитери, с цел редукция на дозите на опи-
атите и другите аналгетици и намаляване на техните странични 
ефекти(57).

3.2. Превенция на гадене и повръщане: Спиналната 
анестезия, съпроводена с дефект на dura mater spinallis, както 
и общата опиат-базирана ендотрахеална анестезия, водят до 
засилени гадене и повръщане, особено в ранният следопера-
тивен период. За профилактиката им се използват комбинации 
медикаменти от различни класове: 5-хидрокситриптамин-
субтип3- рецепторни антагонисти; допаминови антагонисти; 
кортикостероиди, които са с мултифункционален ефект в про-
цеса на enhanced recovery. Блокират синтезата на простаглан-
дини, които сензитизират нервите и към други невротрансми-
тери. Вероятно имат централен ефект с антагонизиране на 
5-HT3 рецептори и кортикостероидни рецептори в nucleus 
tractus solitarii. Странични ефекти са ГИТ разстройство, без-
съние. Дексаметазон в доза 8мг, приложен предоперативно ус-
корява следоперативното възстановяване, редуцирайки гаде-
нето, болката и умората (изтощение), но повишава риска от 
следоперативни инфекции, и нарушава глюкозният толеранс. 
Контраиндициран е при диабетни и обезитетни пациенти. 
Метилпреднизолонът действа на “късното” гадене и повръща-
не(58,59,60,61).3.3. Ранна мобилизация и рехабилитация: целта на 
Fast-track програмата е вертикализация, осъществена между 
5-я и 8-я час след апликацията на интратекален анестетик или 
след възстановяване от ОЕТА. Следоперативният рехабилита-
ционен протокол съдържа: вертикализация на първия следопе-
ративен ден с частично натоварване, механотерапия и активни 
упражнения за бдрена и седалищна мускулатура(62).

3.4. Ортостатичен интолеранс: необходимостта от ран-
но раздвижване на фона на ортостатичната интолерантност 
и опасност от падане и нестабилност в походката, определят 
ортостатизмът като есенциален проблем в постоперативния 
период, още повече след публикуване на данни за нежелана 
реорганизация във функцията на автономната нервна систе-
ма, в посока превалиране на парасимпатикуса и загуба на 
нормалния базален симпатиков тонус, особено в зоната на 
долните крайници(63). Механизми на ортостатичният интоле-
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ранс: пол, напреднала възраст, вид на оперативната интервен-
ция, прием на антихипертензивни средства, болка, анемия, 
опиоиди, резидуален ефект на използвани анестетици, вид 
на приложената анестезия,хирургичен стрес. Освен общоиз-
вестните методи за профилактика на ортостатизма (избягване 
на анемия, оптимизация на хемодинамиката, нормогликемия, 
нормоволемия, липса на резидуални ефекти на анестетици) 
към момента за съжаление, няма утвърдени специфични ме-
тоди с доказан резултат.

Заключение:  Мултимодалният  периоперативен подход  
е полезен и приложим в процеса на ранно възстановяване 
при първично тазобедрено ендопротезиране.
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Резюме:
Целта на изследването е да се установи дали има зависи-

мост при употребата на катехоламини за предотвратяване на 
мозъчносъдов спазъм при пациенти със субарахноиден кръ-
воизлив и динамиката на предизвикания  стрес отговор чрез 
измерването нивото на кортизол в слюнката по време на интен-
зивно лечение.

Ключови думи: субарахноиден кръвоизлив (САХ), корти-
зол, слюнка, катехоламини,    церебрален вазоспазъм.

Summary:
The aim of the study was to determine whether there is a 

dependence in the use of catecholamines to prevent cerebrovascular 
spasm in patients with subarachnoid hemorrhage and the dynamics 
of the stress-induced response by measuring salivary cortisol levels 
during intensive care treatment.

Key words: subarachnoid haemorrhage (SAH), cortisol, saliva, 
cateholamines, cerebral vasospasm.

Въведение:
Стресът се определя, като състояние, при което хомеостаза-

та е застрашена от действието на различни външни и вътреш-
ни фактори Ефектът на кортизола се осъществява чрез специ-
фични рецептори, разположени в цитоплазмата на таргетни 
клетки. Определянето на нивата на кортизол в кръвта, което е 
най-широко използваният метод, се характеризира с някои не-
достатъци. Процесът на вземане на кръвни проби от вената е 
придружен от допълнителен стрес, което води до фалшиво по-
ложителни резултати. Друг недостатък е открит във факта, че 
кортизолът, взет и измерен от серум или плазма, представлява 
общ кортизол, а не свободния, биологично активен. Отговорът 
на кортизола изостава от ACTH с 5-20 минути, като пиковите 
нива в кръвта се достигат за 10-30 минути. Трансферът на кор-
тизола от кръвта в слюнката става доста бързо, за не повече от 
2-3 минути.

 Нивата на кортизола се регулират от адренокортикотроп-
ния хормон (ACTH), който се синтезира от хипофизата в отго-
вор на кортикотропин-освобождаващ хормон (CRH). CRH се 
освобождава по цикличен начин от хипоталамуса, което води 
до дневни пикове (повишени сутрин) и най-ниски нива (ниски 
вечер) за плазмените нива на ACTH и кортизола. Измерването 
на сутрешния и късно нощния слюнчен кортизол е ефективен 
и удобен скрининг тест за индуцирана от стрес инфузия на ка-
техоламин при пациент със субарахноиден кръвоизлив (САХ), 
използван за предотвратяване на церебрален вазоспазъм.

 Здравите хора  имат средна (+/- SEM) концентрация на кор-
тизол в слюнката от 15,5 +/- 0,8 nmol/L (диапазон, 10,2-27,3) в 
08:00 часа и 3,9 +/- 0,2 nmol/L (диапазон, 2,2- 4.1) в 20:00 часа 
(n = 20).

 Мозъчният вазоспазъм и забавената мозъчна исхемия про-
дължават да са основен фактор за заболеваемостта и смърт-
ността след аневризматичен субарахноиден кръвоизлив (САХ). 
Използваме катехоламини при пациенти след САХ с цел пости-
гане на по-високо средно артериално налягане (САН) за пре-
венция на церебрален вазоспазъм. Лечението с Triple-H (хи-
перволемия, хемодилуция, хипертония) е широко приета опция 
от много клиницисти за превенция на церебрален вазоспазъм 
и забавена церебрална исхемия. Въпреки това, прилагането на 
Triple-H терапията варира значително в отделните протоколи 
за лечение. Нимодипин и никардипин са демонстрирали най-
надеждни подобрения в резултатите за пациентите до момента.

Introduction  
Stress is defined as a state in which homeostasis is jeopardized 

by the action of various external and internal stressors.[2] The ef-
fect of cortisol is made through specific receptors located in the cy-
toplasm of the target cells. Determining blood cortisol levels, which 
has been the most widely used method, is characterized by certain 
shortcomings. The process of taking blood samples from the vein 
is accompanied by additional stress, which results in falsely posi-
tive results. Another flaw is found in the fact that cortisol taken and 
measured from serum or plasma represents total cortisol, not the 
free, biologically active one. Cortisol response lags behind ACTH 
by 5-20 minutes, with peak blood levels achieved in 10-30 min. The 
transfer of cortisol from blood to saliva takes place rather quickly, 
within no more than 2-3 min.

 Cortisol levels are regulated by adrenocorticotropic hormone 
(ACTH), which is synthesized by the pituitary in response to cor-
ticotropin-releasing hormone (CRH). CRH is released in a cyclic 
fashion by the hypothalamus, resulting in diurnal peaks (elevated 
in the morning) and nadirs (low in the evening) for plasma ACTH 
and cortisol levels. The measurement of morning and late-night 
salivary cortisol is an effective and convenient screening test for 
stress-induced cateholamine infusion in patient with subarachnoid 
haemorrhage (SAH) , used to prevent cerebral vasospasm.

 The normal subjects had a mean (+/- SEM) salivary cortisol 
concentration of 15.5 +/- 0.8 nmol/L (range, 10.2-27.3) at 08:00 h 
and 3.9 +/- 0.2 nmol/L (range, 2.2-4.1) at 20:00 h (n = 20).[1]

 Cerebral vasospasm and delayed cerebral ischemia continue 
to be major contributors to morbidity and mortality after aneurys-
mal subarachnoid hemorrhage (SAH). We use catecholamines in 
patients after SAH in order to achieve higher mean arterial pressure 
(MAP) for prevention of cerebral vasospasm. Triple-H therapy (hy-
pervolemia, hemodilution, hypertension) has been a widely accept-
ed option by many clinicians for the management of cerebral va-
sospasm and delayed cerebral ischemia. However, implementation 
of Triple-H therapy varies considerably at individual institutions. 
Nimodipine and nicardipine have demonstrated the most depend-
able improvements in patient outcomes to date.

Материали и методи:
Проучването включва 123 пациенти след субарахноиден 

кръвоизлив (САХ), лекувани в периода януари 2015- септем-
ври 2021 г. в  УМБАЛ „Св. Иван Рилски, София, България. Па-
циентите бяха разделени на две групи по 60 и 63 пациента. В 
първата група в хода на протокола за лечение и профилактика 
на мозъчносъдов спазъм, беше необходимо към терапията да се 
добави постоянна инфузия на катехоламини.

Втората група пациенти 63 не се наложила употребата на 
катехоламини поради задоволителни хемодинамични параме-
три. Средният болничен престой на пациентите е 12,6 дни. По 
време на този период на лечение нивата на кортизол в слюнката 
се проследяват ежедневно при всичките 123 пациенти в 08:00 
часа. и 20:00ч.

Резултати:
От 123 пациенти 48 са жени и 75 са мъже. Средната възраст 

на пациентите е 64,2 години. Условията на лечение  са иден-
тични за всички пациенти. Смъртните случаи са 12 или 10%.

Първата група от 60 пациенти без инфузия на катехоамини 
показва средни нива на кортизол в слюнката от 17,7 nmol / l в 
08:00 ч. и 3.8nmol/l в 20:00ч.)(фиг.1) Втората група от 63 па-
циенти с инфузия на катехоамини показва средни нива на кор-
тизол в слюнката от 28.6nmol/l в 08:00ч. и 5.2nmol/l в 20:00ч. 
(фиг.:2)

Проучването по пол и възраст на пациенти от една и същата 
група показва средни разлики в нивата на кортизол в слюнката 
от (+/- 1,2-3,6 nmol / l) в 08:00 ч. и (+/- 0,5 0,8 nmol/l) в 20:00 ч., 
което не е сигнификатна разлика.

средно

средни нива на кортизол   в 
слюнката

Брой 
пациенти

Първата група 
от 60 пациенти 
без инфузия на 
катехоамини

08:00h 17.7nmol/l 60

20:00h 3.8nmol/l 60
  

Фиг.1

Mean
Средни нива на кортизол в слюнката

Count

08:00h 28.6nmol/l 63

20:00h 5.2nmol/l 63
 

 Фиг.2

Имаше статистически значима (p = 0,047) отрицателна ко-
релация (Pearson) между измереното ниво на кортизол в слюн-
ката (индивидуални измервания като непрекъсната променли-
ва) и съотношението на пациентите към инфузия на катехола-
мини (променлив континуум). По-високите нива на кортизол в 
слюнката при пациенти с инфузия на катехоламини са свързани 
с по-високи нива на стрес-индуциран кортизол в слюнката

Correlations

Cortizol 
saliva 

level in 
ratio_
mean ) 
08:00h.

Cortizol 
saliva 

level in 
ratio_
mean ) 
20:00h.

Първата група 
от 60 пациенти 
без инфузия на 

катехоамини

Pearson Correlation 1 -,849*

Sig. (2-tailed) ,047
N 60 60

Втора група от 
63 пациенти 
с инфузия на 
катехоламини

Pearson Correlation -,849* 1

Sig. (2-tailed) ,047

N 60 60

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

Таб.1

Дискусия:
Слюнченият кортизол често се използва като биомаркер 

за психологически стрес. Въпреки това, психобиологичните 
механизми, които задействат оста хипоталамус-хипофиза-над-
бъбречна жлеза (HPAA), могат само косвено да бъдат оценени 
чрез измерване на кортизол в слюнката. Различните случаи, 
които контролират реактивността на HPAA (хипокамп, хипота-
ламус, хипофиза, надбъбречни жлези) и съответните им моду-
латори, рецептори или свързващи протеини, могат да повлияят 
на мерките за кортизол в слюнката. Увеличаването на предиз-
викания от стрес кортизол в слюнката твърде често се свързва с 
повишени плазмени нива на катехоламини в кръвта. Използва-
нето на катехоламини при лечението на пациенти в интензив-
но отделение е свързано с повишени нива на стрес индуциран  
кортизол в слюнката.

Често пациентите след субарахноиден кръвоизлив се нуж-
даят от употребата на катехоламини, за да се спази протокола 
за превенция на мозъчносъдов спазъм и да се постигне умерена 
хипертония. Екзогенната инфузия на катехоламини при нашите 
пациенти води до повишаване  нивото на кортизол в слюнката 
и се асоцира с по-висок стрес по време на лечението.

Заключение:
Протоколът за лечение при пациенти със субарахноиден 

кръвоизлив с цел предотвратяване на мозъчносъдов спазъм из-
исква поддържане на относителна хипертония. При определе-
ни пациенти за тази цел е необходимо да се включи екзогенна 
инфузия на катехоламини за постигане на желания ефект. На-
шето проучване показа, че пациентите с инфузия на катехола-
мини по време на лечението значително повишават  нивото на 
кортизол в слюнката, респективно стрес-индуцирания отговор. 
Този индикатор не се свърза със значителни промени в изхода 
на лечение  при нашите пациенти.
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Резюме: Представен клиничен случай на пациент на 77г, 
който прави сърдечен арест по време на флебография. Пово-
дът, за която е компрометиран диализен катетър и неговото 
препозициониране .Пациентът е на хрониодиализно лечение с 
10-годишна давност. Преживял е няколко синкопални епизода 
през предшестващите 8 месеца. След проведените реанима-
ционни мероприятия, пациентът възстановява сърдечна дей-
ност и е с благоприятен изход от инцидента. В диференциал-
но диагностичен план за етиологията на сърдечния арест се 
обсъждат коронарна артериална болест, миокарден инфаркт, 
сигнификантна левокамерна хипертрофия, левокамерна дис-
функция, вегетативна дисфункция, електролитни нарушения, 
възпаление, уремия, анемия. В разгледания случай най-вероят-
но се касае за синдром на каротидния синус. Дългогодишното 
хрониодиализно лечение обуславя редица патологични про-
мени в организма. В изложението се разглеждат патофизиоло-
гичните механизми на посочените усложнения и се предлагат 
стратегии за превенция. 

Ключови думи: внезапен сърдечен арест (ВСА), хронична 
бъбречна недостатъчност(ХБН),хемодиализно лечение(ХДЛ).

Abstract: This clinical case reviews 77-years old patient with 
cardiac arrest during phlebography. The cause for the phlebography 
is a compromised dialysis catheter and its repositioning. Patient 
is on dialysis treatment from 10 years. Episodes of syncopes 
are reported last 8 months. After reanimation and resuscitation 
treatment the patient is with positive response. Differential 
diagnosis in this case includes: coronary artery disease, myocardial 
infarction, left ventricular hypertrophy and dysfunction, vegetative 
impairment, infection, uremia, anemia . We considered as the most 
proper explanation carotid sinus syndrome. Long dialysis treatment 
leads to pathologic changes in the body. We mention some of the 
patophisiological mechanisms and prevention strategies.

Key words: Cardiac arrest, chronic renal failure, dialysis 
treatment

Въведение:

Внезапният сърдечен арест (ВСА)  е отговорен за една 
четвърт от смъртните случаи при пациенти на хемодиализно 
лечение (ХДЛ) (1), фиг.1 . В публикувани проучвания (2-6) се 
цитират данни за 33% от всички смъртно случаи за САЩ, 23% 
за Япония, 19% за Австралия и Нова Зеландия, 18% в Канада. 
Трудно е да се определи дали различията в резултатите се ос-
новават на различните статистически методи, диализни прак-
тики или характеристики на пациентите.  

фиг. 1. Причини за смърт при диализирани пациенти  
2011–2013. Данни от „ United States Renal Data System, 2015 
Annual Data Report, Figure 9.1b”  

Патофизиологията на ВСА може да се представи като ком-
бинация от уязвим миокард и остър проаритмичен тригер, 
който води до терминална аритмия (16). В повечето случаи се 
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наблюдава исхемична кардиомиопатия, с намалена фракция на изтласкване с намалена 
левокамерна фракция на изтласкване (ЛКФИ), която се дължи на дезорганизиран сърдечен 
статус и може да доведе до руптура на коронарна плака. Камерната фибрилация е 
терминална аритмия в над 80% от случаите (16, 17). Следователно стратегиите за 
превенция или забавяне на прогресията на коронарната патология, както и 
дефибрилацията са от най-голямо значение за намаляване честотата на ВСА (18). 
Патофизиологията на ВСА при пациентите на хемодиализа е по-различна, поради 
патологията на коронарните артерии и сърдечните структури, проаримичните тригери и 
терминалните аритмии(19, 20).
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наблюдава исхемична кардиомиопатия, с намалена фракция на 
изтласкване с намалена левокамерна фракция на изтласкване 
(ЛКФИ), която се дължи на дезорганизиран сърдечен статус 
и може да доведе до руптура на коронарна плака. Камерната 
фибрилация е терминална аритмия в над 80% от случаите (16, 
17). Следователно стратегиите за превенция или забавяне на 
прогресията на коронарната патология, както и дефибрилаци-
ята са от най-голямо значение за намаляване честотата на ВСА 
(18). Патофизиологията на ВСА при пациентите на хемодиали-
за е по-различна, поради патологията на коронарните артерии 
и сърдечните структури, проаримичните тригери и терминал-
ните аритмии(19, 20). 

 
Клиничен случай:
Представяме клиничен случай на 77 годишен пациент, 

преживял внезапен сърдечен арест, след няколко  синкопални 
епизода в рамките на осем месеца с  хронична бъбречна недос-
татъчност (ХБН), с давност 10 години. 

През март 2021г. приет във ВМА-София, по повод  Ковид 
19 инфекция, с умерено тежко протичане.  Постига се  подо-
брение в общите показатели и субективното състояние на па-
циента. Изписан е за продължаване на лечението в домашни 
условия.

След около месец отново е хоспитализиран във ВМА-Со-
фия по повод на колапсно състояние. От направената ехокар-
диография: лекостепенна аортна регургитация, ФИ 53 %, МК- 
лекостепенна регургитация, Трикуспидална  - лекостепенна 
регургитация, систолно налягане в ДК 30 мм/Hg. Перикард без 
излив.

Поставен  е перм-кат катетър за провеждане на  диализа. 
Пациентът е изписан с подобрение и терапия: трифас кор 5 мг,   
конкор 5 мг, норваск 5 мг 2х1, моксогама 0,2мг вечер, сорбифер 
2х1 т и пантопразол 40 мг 2х1 т.

    при който вследствие на различни хронични бъбречни за-
болявания настъпва необратима загуба на основните бъбречни 
функции: отделителна (екскреторна), регулираща (хомеоста-
тична) и инкреторна (ендокринна). Това налага осигуряване на 
достъп за хемодиализа. Най-добрият вариант е конструиране 
на артерио-венозна фистула (АВФ). Използването на синте-
тични АВ-графтове се явява друга алтернатива при пациенти 
с изконсумиран периферен съдов достъп. Преживяемостта им 
в дългосрочен план е по-неблагоприятна в сравнение с тези 
при автогенни АВФ. Друг ефективен и бърз метод за осигу-
ряване на съдов достъп за диализа се явява перкутанната ве-
нозна катетеризация. Преживяемостта на перкутанните кате-
три (ПК) като цяло е значително по-кратка от тази на АВФ.                            
Временните ПК могат да бъдат въведени във v. jugularis interna, 
v. subclavia или v. Femoralis, препоръчително под ехографски 
контрол. Предимството им е, че са подходящи за незабавна 
употреба, а главни недостатъци са висок процент на инфек-
ции, тромбози, а също така и краткотрайно време на експози-
ция. Перманентните ПК се поставят през подкожен тунел под 
ехографски контрол. За разлика от временните ПК те имат по-
ниска склонност към инфекции, по-дълъг живот и осигуряват 
значително по-висок дебит.      През месец юли пациентът пре-
живява втори колапс със закрита травма на главата и фрактура 
коли феморис синистра.   Приет в болница. От неврологичния 
статус -  глазгоу кома скала GCS 15т. ЧМН – интактни. Зеници 
нормоизокория. Двустранно запазена реакция на светлина. Не 
се установява двигателен дефицит (щади левия крак поради 
болка). Координация – ненарушена. Тазови резервоари – кон-
тролира.                             Направен е КАТ на глава:  заключение 
– КАТ данни за мозъчна атрофия.                           

От кардиологичния статус-ритмична сърдечна дейност, 
стабилна хемодинамика, ЕКГ белези за начална хиперкалие-
мия без данни за исхемия и ектопия, синусова брадикардия, 
високи Т вълни, АV-блок 1 степен.

Поради установената при приемане фрактура коли фемо-

рис е извършено ендопротезиране на лява тазобедрена става 
под спинална анестезия, без усложнения. 

   През месец октомври поради проблеми с перм-кат  диа-
лизен катетър постаен във v. jugularis dextra и невъзможност да 
се извърши диализната процедура се приема за флебография и 
препозициониране  под рентгенов контрол. От параклинични-
те показатели:  данни за хиперкалиемия (K 6,5mmol/L) , азотна 
задръжка (creat: 669mcmol/l, urea: 20,9mmol/l).  Пациентът се 
поставя на операционната маса под мониторен контрол и се 
извършва прицелна венокавография с минимално количество 
контраст, като контрастната материя изпълва v. jugularis interna 
dextra и v. anonyma dextra. V. cava superior се представя със 
стенотични промени, запазен и проходим лумен, като се прави 
препозициониране  по водач.  На фиг.2 са представени флебо-
графиите на пациента.

Фиг.2: Флебографии.

По време на манипулацията се загубва контакт с пациента, 
настъпва хемодинамичен срив и апнея. Започва се екстратора-
кален сърдечен масаж, интубира се ендотрахеално, Прилага се 
1 mg.adrenalin и 1 mg.atropin Възстановява се пулс с честота 
34/43/min. След което се прави още 1mg atropin. На мониторния 
екран се наблюдава ЕКГ образ на тахиаритмия, последвана от 
камерно  мъждене. Предприема се дефибрилация с 200 джаула, 
която възстановява се синусовия ритъм. Сърдечната честота 
остава висока > 150/min  и АН 180/100mmHg. Прилага се 5 мг 
metocor, 100 мкг fentanyl, 1амп NaHCO3.За много кратко вре-
ме, в рамките на минути е овладян хемодинамичният хиперки-
нетизъм и хемодинамиката се нормализира. От кръвногазовия 
анализ-умерена метаболитна ацидоза, без данни за хипоксия 
и хиперкапния.  Пациентът е преведен в интензивна клиника. 
При опит да се екстубира, се наблюдава генерализиран екстен-
зионен гърч. По този повод остава на на 24-часова седация с 
midazolam и fentanyl, включен convulex. Поради компроменти-
ране на перм-ката, се поставя нов под ехографски контрол във 
v. femoralis dextra. Проведена e диализа. Пациентът остава на 
апаратна вентилация, със стабилна хемодинамика.

Направена компютърна томография на глава:  разширени 
субарахноидни пространства, вентрикулна система с нормал-
ни местоположение и форма, бяло мозъчно вещество с пони-
жена плътност и нехомогенна структура, без огнищни проме-
ни, субтенториални структури в норма. 

Pентген на бял дроб: разгънати бели дробове, усилен бе-
лодробен рисунък двустранно, без формиране на огнищни и 
инфилтративни изменения двустранно. 

Без съществени отклонения в ЕКГ,тропонин 0,1062. Про-
веден e преход към спонтанно дишане и при добри показатели 
от кръвно-газовия анализ, пациентът е екстубиран 24 часа след 
инцидента. Глазгоу кома скала 15 т. 48 часа след постъпването, 
изведен от интензивна клиника.

Месец след това на пациента е конструирана AV fistula 
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По време на манипулацията се загубва контакт с пациента, настъпва хемодинамичен 
срив и апнея. Започва се екстраторакален сърдечен масаж, интубира се ендотрахеално,

brachiocephalica dextra.
Проведе се дискусия относно причините за внезапен сър-

дечен арест. В диференциално-диагностичен план: коронарна 
артериална болест, миокарден инфаркт, сигнификантна лево-
камерна хипертрофия, застойна сърдечна недостатъчност, ле-
вокамерна дисфункция, вегетативна дисфункция, електролит-
ни нарушения, възпаление, уремия, анемия. 

Прие се, че при пациента се касае най - вероятно за синд-
ром на каротидния синус, който представлява хиперреактивен 
рефлекс и се манифестира с отключването на брадикардия во-
деща до асистолия и хипотония. При упражняването на натиск 
или дори спонтанно, например при рязко движение на главата. 
Аферентните пътища от glomus caroticus рефлекторно през n. 
vagus довеждат до инхибиция на сърдечната дейност, разви-
тието на брадикардия и на вазодилататорна хипотония.

От друга страна при  пациентите с ХБН  са налични от-
ключващи фактори и субстрат- уремична кардиомиопатия, 
като причина за  подобни инциденти. Левокамерната хипер-
трофия, атеросклероза и систолна дисфункция са причина за 
отключването на малигнени аритмии(21, 23).

Хемодиализата, от своя страна води до промени в електро-
литния баланс, нарушения на вегетативните функции, наруше-
ние на сърдечната реполаризация(31, 32).

Хроничното възпаление и хиперфосфатемията при паци-
ентите на хрониодиализа водят до акцелерация на атероскле-
розата . Хиперпаратиреоидизмът е свързан с понижение на 
еластичността на съдовете, отлагане на калций, гладко-мус-
кулна пролиферация.

Описаните патофизиологични промени  могат да обяснят 
високата честота на ВСА при диализираните пациенти.

Обсъждане: 
Кардиомиопатията е често срещана при пациентите на хро-

ниодиализно лечение.
Описани са три форми на уремична кардиомиопатия – ле-

вокамерна хипертрофия, дилатация и систолна дисфункция. 
Основните патофизиологични механизми на кардиомиопа-

тиите са интерстициална фиброза и ендотелна дисфунцкия 
(32,33). Артериалната хипертония  е рисков фактор за бъбречна 
недостатъчност и водеща до левокамерна хипертрофия. Ане-
мия, обемно свръхобременяване са също причини за развитие 
на левокамерна дилатация и хипертрофия, както и за развитие 
на систолна и диастолна дисфункция, сърдечна недостатъчност 
и внезапна смърт.                                                                                По-
вишената честота на аритмиите се дължи на понижен ми-
окарден резерв, поносимост към исхемия, удължаване на 
реполяризацията и PQ-интервал. Електрофизиологична неста-
билност, вероятността за настъпване на фатална аритмия при 
пациентите с терминална бъбречна болест се дължи не само 
на високата честота на структурни сърдечни заболявания, но 
и на подлежащи аномалии в електрофизиологичните качества 
на миокарда, свързани с повишената предразположеност към 
камерна тахикардия или мъждене. Коронарната болест, лево-
камерната хипертрофия и систолната дисфункция имат силен 
ремоделиращ ефект върху сърдечните йонни каналчета, кое-
то води до развитието на придобити каналопатии и съответ-
но до удължаване или забавяне на камерната реполяризация 
и повишен риск от внезапна сърдечна смърт (36,37).  Промя-
ната на електрофизиологията на миокарда се характеризира 
с прогресивна редукция на изобилието от калиеви каналчета, 
понижен реполяризационен резерв и успоредно повишение на 
чувствителността им. Това води до допълнително удължение 
на QT-интервала и повишен риск от фатални аритмии.  И двете 
форми на придобития синдром на дълъг QT-интервал, асоции-
ран с болестта, медикаментозно индуциран са сред най-важни-
те и предотвратими механизми на ВСА при пациенти с ХБН. 
Други белези на електрическа нестабилност при терминална 
бъбречна недостатъчност са понижаване на парасимпатикусо-

вият  и повишаване на симпатикусовият тонус на синусовия 
възел. (39). Алтерниращата Т-вълна е друг неинвазивен белег 
на аритмогенезата, отразява пространствено-времева хетеро-
генност на реполаризацията и е маркер  за малигнена аритмия. 
Турбулентността на сърдечната честота е важен предиктор за 
развитие на инциденти при пациенти със СН. Смята се, че тур-
булентността на СЧ отрзява отговора на вагалната стимулация 
по начин подобен на барорефлекторната чувствителност. При 
пациенти на диализа показва нарушение на рефлекса, което е 
прогностичен белег за СС смърт. 

Хиперфосфатемията, намалена фосфатна екскреция в 
комбинация с хипокалциемията и дефицит на вит. Д водят до 
вторичен хиперпаратиреоидизъм при пациентите (17). Следва 
пролиферация на гладко-мускулни клетки, калцификация на 
съдовете и коронарна атеросклероза. Миокардната фиброза, 
индуцирана от повишените нива на паращитовидния хормон 
при пациенти с подлежаща уремична кардиомиопатия, може 
да доведе до аритмогенеза, а повишената концентрация на фос-
фати и калций води до миокардна калцификация и увреждане 
на структурата и функцията на проводната система на сърцето.

Редица рискови фактори, за развитие на ВСА са свързани с 
диализния разтвор.

По долу са посочени стратегии за превенция, въз основа на 
литературни данни (35-45):

•	 По отношение на кардиомиопатията: препоръчва се 
carvedilol при пациенти с дилатативна кардиомиопатия и сис-
толна дисфункция, при диастолна дисфункция - по-чести хе-
модиализи, спиронолактон, ACE-инхибитори. 

•	 Минимизиране на про-аритмичните тригери: 
o Мониториране на пред-диализния калий и промяна 

на диализата при необходимост, разтвори с ниско съдържание 
на калий да се избягват, интрадиализната хиперкалиемия да се 
третира с калий-свързващи агенти

o Да се избягват диализни разтвори с нисък калций 
(<2,5mEq/L) особено при употреба на медикаменти удължава-
щи  QT-интервала

o При пациенти с алкалоза да се използва диализат с 
ниско съдържание на бикарбонат

•	 Общи мероприятия:
o Да се избягват диализни разтвори с голям градие-

нт на натрий, по-дълга ХД, за препоръчване ултрафилтрация 
10ml/kg/h

o Температура на диализата 0.5-2 ᵒС под телесната тем-
пература за редуциране на интрадиализната хипотония, съот-
ветно миокардна исхемия

o Избягване на медикаментите, удължаващи QT-интер-
вала и често ревизиране на приеманите медикаменти

o Колаборация нефролози –кардилози  относно ин-
тракардиалните дефибрилатори за вторична превенция

o Обучение на персонал и близки за проведане на кар-
дио-пулмонална ресусцитация.

Заключение: 
Внезапният сърдечен арест е сериозен проблем при паци-

ентите на хемодиализно лечение, който често е подценяван. 
Редица рискови фактори и патофизиологични механизми са 
изяснени, но въпрос на бъдещи широкомащабни проучвания 
остава доизясняването им. Описаният клиничен случай дава 
повод да се предложи план за превенция, който включва: иден-
тифициране на най-високо рисковите пациенти (тези с карди-
оваскуларна патология), редуциране на диализните про-арит-
мични тригери: по-чести и дълги диализи, баланс на калий и 
калций в разтворите, понижаване на температурата на диали-
зата. Инвазивни мероприятия като имплантируеми кардиоде-
фибрилатори се използват само след прецизиране полза-риск. 
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АНЕСТЕЗИОЛОГИЧНО ПОВЕДЕНИЕ ПРИ ПАЦИЕНТ С МОЗЪЧНИ 
АНЕВРИЗМИ ПОДЛОЖЕН НА КОРОНАРНА РЕВАСКУЛАРИЗАЦИЯ 

В СПЕШЕН ПОРЯДЪК

Л. Бакаливанов 
Клиника по сърдечно-съдова анестезия и интензивно лечение
МБАЛ „Национална кардиологична болница“ ЕАД – София

Резюме
Мозъчно-съдовата патология е сред водещите причини за 

инвалидизация и смъртност в световен мащаб. Неврологич-
ните усложнения в рамките на кардиохирургичните процеду-
ри, въпреки всички методи и техники за превенция, остават 
сравнително чести. Съчетанието между субарахноидални 
аневризми и субарахноидална хеморагия /САХ/ в хода на сър-
дечнохирургични интервенции са сравнително редки, но при 
настъпила хеморагия се характеризират с много висока смърт-
ност. САХ в повечето случай са съчетани със сигнификантен 
коморбидитет, което прави анестезиологичния подход при тях 
труден, изискващ комплексност и тясна колаборация със спе-
циалист-невролог. Представен е клиничен случай на млад мъж 
с висок клас нестабилна стенокардия, подлежащ на сравнител-
но спешна оптимална коронарна реваскуларизация, в услови-
ята на системна хепаринизация и екстракорпорално кръвооб-
ращение,  който се презентира с емболизирано аневризмално 
разширение на мозъчен съд, посредством платинени спирали и 
множество по-малки неинтервенирани аневризмални мозъчни 
разширения. 

Ключови думи: субарахноидална хеморагия, екстракорпо-
рална циркулация, сърдечна хирургия, неврологични компли-
кации.

Summary
Cerebrovascular pathology is one of the leading causes of 

disability and mortality worldwide. Neurological complications 
in cardiac surgery, despite all methods and techniques of preven-
tion, remain relatively common. The combination of subarachnoid 
aneurysms and subarachnoid hemorrhage (SAH) in the course of 
cardiac surgery is relatively rare, but in the case of hemorrhage 
they are characterized by very high mortality. SAH in most cases 
are combined with significant comorbidity, which makes the anes-
thesiological approach in them difficult, requiring complexity and 
close collaboration with a neurologist. A clinical case of a young 
man with high-grade unstable angina, subject to relatively urgent 
optimal coronary revascularization, in conditions of total hepa-
rinization and extracorporeal circulation, which is presented with 
embolized aneurysmal dilatation of small cerebral vessels and mul-
tiple aneurysmal cerebral extensions.

Key words: subarachnoid hemorrhage, extracorporeal circula-
tion, cardiac surgery, neurological complications.

Представен е клиничен случай на пациент постъпващ в 
клиниката по кардиохирургия на НКБ  с клинико-инструмен-
тални данни за новооткрита многоклонова коронарна болест, 
класифицирана като нестабилна ангина /НАП/. Проведеното 
инвазивно изследване верифицира критична проксимална сте-
ноза на лява предна десцендентна артерия /ЛАД/, остиална над 
80% стеноза на първи диагонален клон /Д1/, при сравнително 
малък диаметър на същия /под 2 мм./ и 80% стеноза на цир-
кумферентната артерия /ЛЦх/. При сондирането на дясната 
коронарна артерия, същата е грацилна, без данни за обструк-
тивна коронарна болест. Съгласно анатомията и кръвотока на 
коронарните артерии пациента е с ляв тип коронарна циркула-
ция.  Поради рецидив на стенокардната симптоматика, с харак-
тер на нестабилитет, без динамика в специфичните миокардни 
цитолитични ензими, пациентът е насочен за аорто-коронарна 
байпас хирургия в спешен порядък. Пациентът се презентира 
със следната придружаваща патология: артериална хипертония 
II ст. и  дислипопротеинемия със задоволителен амбулаторен 
медикаментозен контрол. 

Съществен рисков фактор при постъпването е преживяна 
субарахноидална хеморагия /САХ/ и последваща емболиза-
ция на предната комуницираща артерия, локализирана на ниво 
А1-А2, преценена като най-вероятния източник на САХ през 
2014г. От представената медицинска документация става ясно, 
че аневризмата е с размери 7.1х4.7 мм. и широчина на шийката 
2.4 мм. При проведената тогава КАТ – ангиография са описа-
ни още втора аневризма с големина на аневризмалния сак 2.1 
мм. позиционирана в М1-М2 сегмент на лява средна мозъчна 
артерия /ЛСМА/, ориентирана каудално, с размери на сака 2.5 
х 1.8 мм. и ширина на шийката от 2.3 мм. При сондирането 
на дясната вътрешна сънна артерия и нейното контрастиране 
се визуализират три аневризмални сака, които са с широки 
шийки, локализирани в кавернозния сегмент. При образното 

изследване прави впечатление неравния контур на интракрани-
алните клонове на вертебралните и вътрешните каротидни ар-
терии, изобразяващи се с атероматозни плаки и по-тесен лумен 
на дясна предна мозъчна артерия /ДПМА/, дължащ се вероятно 
на хипоплазия на същата. Основната аневризма на ниво А1-А2 е 
изолирана чрез интервенционална процедура посредством три 
платинени спирали. 

В рамките на предоперативната подготовка в ускорен по-
рядък е извършена неврологична консултация, с оглед уточня-
ване на периоперативната стратегия, касаеща мозъчно-съдова-
та протекция. Рискът на пациента е преценен като ASA IIIE, а 
сърдечно-съдовия риск по GRACE-скалата /характеризираща 
риска от смърт при остър коронарен синдром/ е оценен като 
умерено висок. 

След въвеждане в операционната зала и осигуряване на ве-
нозен и артериален източник се пристъпи към осъществяване 
на обща интубационна анестезия. Уводът бе проведен с Фента-
нил 5 мкг./кг., и Пропофол 1,5 мг./кг. Мускулната релаксация бе 
осъществена с миорелаксин в доза 1 мг./кг., а в последствие ре-
лаксацията  бе поддържана с панкурониум бромид за периода 
на оперативната интервенция. След осъществяване на ендотра-
хеалната интубация бе добавен и инхалационен анестетик – 
Севофлуран, за поддръжка на балансирана многокомпонентна 
анестезия. По време на интервенцията бе работено с ниски 
потоци при постоянно мониториране на дихателните и анес-
тетични инспираторни и експираторни газове. Непосредстве-
но преди кожния разрез бе стартирана инфузия с Нимодипин 
в дози между 2 и 5 мг/кг/ч. Преди включването на екстракор-
поралната циркулация /ЕКЦ/ и хепаринизирането на пациента 
с нефракциониран хепарин в доза 300 Е/кг. се приложи болус 
доза Дексаметазон 8мг. и ниска доза бримков диуретик с оглед 
намаляване предстоящия водно-електролитен товар в хода на 
ЕКЦ и евентуалния мозъчен едем. Във водно-електролитния 
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разтвор за стартиране на ЕКЦ бе добавен и разтвор на Мани-
тол 500мл./10%.  Със стартирането на последната се приложи 
болус доза Тиопентал 0.5 гр.  и последваща инфузия до общо  
2.0 гр. преди напускане на операционната зала. Въпреки из-
вестните противопоказания от страна на централната нервна 
система /ЦНС/ за инфузия на нитропрепарат, същия бе добавен 
в ниска доза с оглед високия коронарен риск.  ЕКЦ  /перфузи-
онното време/ бе с продължителност  67 мин., а исхемичното 
време на миокарда /клампажно време/ 45 мин. В рамките на  
интраоперативния период артериалното налягане бе контроли-
рано  посредством инфузия на нитропрепарат и ниски дози ан-
гиотензинов рецепторен антагонист /АСЕ-инхибитор/. Перфу-
зионното налягане в хода на ЕКЦ бе в границите между 55 и 75 
mmHg., при условията на лекостепенна хипотермия /телесна 
температура от 34 градуса/. Пациентът бе изведен в следопера-
тивната интензивна структура без катехоламиново подпомага-
не, стабилна хемодинамика, оскъдно следоперативно кървене 
от медиастиналния и торакалния дрен. Артериалното налягане 
остана стабилно на фона на ниска доза нитропрепарат и АСЕ-
инхибитор. Екстубацията бе извършена на 9-ти следоперати-
вен час, след преминаване през отвикващи режими на изкуст-
вена белодробна вентилация /ИБВ/, адекватен неврологичен 
статус и покритие на критериите, специфични за пациентите 
след кардиохирургични процедури. Инфузията с Нимодипин, 
както и приложението на кортикостероид в нисходяща доза 
продължи до трети следоперативен ден. Прилагана бе и ниска 
доза бримков диуретик при стриктен баланс на водно-електро-
литното равновесие. Не бяха регистрирани повишени маркери 
за миокардна некроза, както и сигнификантна ЕКГ-динамика.  
Пациентът бе преведен от интензивната структура на 3-ти сле-
доперативен ден и изписан  на 10-ти ден в стабилно и подобре-
но състояние, без отклонения в неврологичния статус.

Дискусия и обсъждане
Неврологичните компликации след кардиохирургични ин-

тервенции са с относително по-висока честота в сравнение с 
некардиохиругичнити оперативни интервенции. Те включват 
от различни по степен когнитивни дисфункции през постопе-
ративни делири до различни по тежест инсулти с разнообразна 
качествена и количествена неврологична симптоматика. Спо-
ред някой автори честотата на клиничноизявените инсулти 
след кардиохирургични интервенции варира между 1,2 и 6%. 
/3,11/ При целенасочено изследване чрез магнитно-резонансна 
томография /МРТ/ на главен мозък след кардиохирургични 
интервенции, честотата на безсимптомните, но МРТ-положи-
телни изменения достигат до 50%/3,11/. В същото време преход-
ните постоперативни делири във всичките му форми достига 
честота до 50%, а постоперативните конгнитивни дисфункции 
са описани при 25 до 50% от пациентите подложени на кар-
диохирургични интервенции./3,12,14/ Всички неврологични ус-
ложнения се асоциират с продължителен болничен престой, 
компликации от различно естество, повишена коморбидност, 
продължителна инвалидизация и повишен смъртен изход за 
част от пациентите. Рисковите фактори свързани с повишена 
вероятност от постоперативни неврологични компликации се 
анализират и степенуват като пред-, интра- и постоператив-
ни. По-важните предоперативни фактори са възраст, обезитет, 
артериална хипертония, сърдечни ритъмни нарушения, пред-
хождащи мозъчно-съдови заболявания, предшестващ инсулт и 
др. Сред най-важните интраоперативни фактори от значение 
за превенцията на неврологичните инциденти са оптималния 
контрол на артериалното налягане, като желателен е персона-
лизирания подход спрямо всеки конкретен пациент/6,7,9/. Важна 
особеност на кардиохирургичните процедури е поддръжката 
на адекватно средно перфузионно налягане в хода на ЕКЦ. 
Стойности на перфузионното налягане, които се възприемат 
за адекватни са между  50 – 75  mmHg, но тази относително 
емпирична стойност не може да бъде валидирана/7,11/. Друг съ-

ществен фактор е поддръжката на адекватни стойности на хе-
моглобина в хода на целия периоперативен период. Известно 
е, че трансфузионният праг при пациенти обект на кардиохи-
рургични процедури е около 90 g/l. В хода на ЕКЦ нивата на 
хемоглобин не е препоръчително да спадат под 75 g/l. Адекват-
ните хемоглобинови стойности профилактират анемичната хи-
поксия, адекватното насищане на тъканите с кислород, респек-
тивно редуцират риска от исхемични мозъчни инциденти/5,6/. 
Контраверзно на изложеното поддръжката на твърде високи 
стойности на артериалното налягане както интра- и постопе-
ративно, така и в хода на ЕКЦ, води до риск и от исхемични и 
хеморагични инциденти, особено на фона на системна хепари-
низация, необходима за извършване същината на оперативните 
процедури/7/.  На този фон случай на пациенти с преживян САХ 
и/или мозъчни аневризми са особено предизвикателство пред 
анестезиологичния и реанимационен екип. 

Рисковите фактори за развитие на САХ са женски пол, аф-
ро-американски етнос, ниски нива на HDL- фракцията на хо-
лестерола, артериална хипертония, обезитет, тютюнопушене, 
алкохолна злоупотреба/2,8,9,10/.  Анестезиологичното поведение 
при пациенти със САХ и/или други диагностицирани и нетре-
тирани аневризмални разширения на мозъчни съдове, съгласно 
препоръките на Американското дружество по кардиология от 
2012г. включват/2/: 
	 стриктен контрол на артериалното налягане, основно 

с бета-блокери и плавен увод в анестезията. 
	 Приложение на Нимодипин е златен стандарт и стро-

го препоръчително в хода на цялата анестезия и в непосред-
ствения следоперативен период. 
	 Прилагане на техниката „Brain Relaxation“ при нали-

чие на индикации се изпълнява чрез инфузия на осмодиуретик 
/Манитол 10%/ и/или бримков диуретик /Фуроземид/, с цел 
контрол и профилактика на мозъчния едем и водно-електро-
литен баланс. 
	 Кристалоиден разтвор на избор е физиологичния раз-

твор, а колоиден разтвор на избор е човешкия хуманалбумин.
	 Поддръжка хемоглобиновото ниво около 90 g/l. в пе-

риоперативния период също е от значение, както за кислород-
ния транспорт и тъканната оксигенация, така и за онкотичното 
равновесие.
	  Крайно непрепоръчително е приложението на Нит-

ропрусид натрии, поради изразения „феномен на отнемането“ 
при инфузията му/2/.  

В конкретния клиничен казус бе извършена оптимална 
предоперативна подготовка с внимание към придружаваща-
та неврологична патология. Уводът бе извършен максимално 
плавно и щадящо, с оглед липса на резки колебания на артери-
алното налягане, симпатикова стимулация и профилактика на 
тахикардията. В хода на оперативната процедура и в следващи-
те около 72 следоперативни часа бе приложена постоянна ин-
фузия на Нимодипин, съгласно препоръките на Американското 
дружество по кардиология от 2012г. с много добър непосред-
ствен резултат. В хода на ЕКЦ бе осъществена мозъчна протек-
ция с Тиобарбитурат, форсиране на диурезата с комбинирана 
осмо- и бримкова диуретична стимулация. Инфузията на нит-
ропрепарат, необходим в контекста на коронарната патология 
/основно заболяване, повод за оперативната интервенция/, бе 
внимателно прецизиран като дозов и времеви режим на прило-
жение. Пациентът бе екстубиран без патологични отклонения 
в неврологичния статус, при строг контрол върху артериалното 
налягане и водно-електролитния статус. 

Пациенти с корегирани или известни, но неинтервенира-
ни мозъчни аневризми, обект на кардиохирургични операции 
са сравнително редки и винаги представляват трудност пред 
анестезиологичния екип. Задължително за добрия изход е вни-
мателната преданестезиологична подготовка, ясната анестези-
ологична и последваща стратегия в интензивната структура, 
както и тясната колаборация със специалист-невролог. 

Заключение

Изграждането на цялостна, индивидуална концепция за 
конкретния пациент, подбор на оптимално щадящи анестези-
ологични техники, стриктен контрол и мониторинг на хемоди-
намиката,  прецизна следоперативна интензивна терапия и ме-
дицинско поведение основано на доказателства и медицински 
протоколи, са най-добрите възможности за успешен изход при 
подобен род клинични казуси. 
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МАСИВЕН ХЕМАТОМ НА ГРЪДНАТА СТЕНА СЛЕД ПРИЛОЖЕНИЕ 
НА НИСКО-МОЛЕКУЛЯРЕН ХЕПАРИН

Кържин Е., Петров Н., Одисеева Е., Байкушев Р.*
*Катедра по образна диагностика, ВМА, София

Резюме 
Представяме случай на масивен хематом на гръдната 

стена при 80 годишна пациентка, получен в курса на пасивна 
рехабилитация след хронично лечение с НМХ поради 
предсърдно мъждене. Случаят не изискваше хирургично 
третиране и бе лекуван консервативно. Лечението с НМХ не 
е без рискове и може да е причина за появата на хематоми 
при минимална травма или спонтанно във всички зони на 
човешкото тяло и може да има непредвидим изход. 

Значимите спонанните хематоми са относително 
рядко срещано явление и поради тази причина често са 
пренебрегвани, не навреме диагностицирани и третирани и 
често пъти животозастрашаващи при  възрастни паценти. 
Особено внимание трябва да се обръща при възрастни 
пациенти на антикоагулантна терапия. В последния случай 
предилекционни места могат да са ложето на m.rectus abdominis 
и глутеалните мускули, но не са изключение и други локации 
– ретоперитонеални, спинани епидурални, масивни подкожни. 
Няколко са предразполагащите фактори: незначителна 
травма, рязко повишаване на абдоминалното налягане при 
кихане, кашляне, напъване за повръщане, използване на 
антикоагуланти, хипертенсивни кризи, ятригения (мускулни 
инжекции, минимално инвазивни процедури и др.). 

Ние представяме случай на масивен хематом на гръдната и 
коремна стена след минимална травма в хода на рехабилитация 
при възрастна жена на лечение с НМХ по повод предсърдно 
мъждене. 

Случай 
Състояние при постъпването
Касае се за жена на 80г, преведена в интензивнотот 

отделение от кардиологична клиника в тежко общо състояние. 
Трудно контактна. Кожа и видими лигавици – бледи. Голям 
хематом в лява гръбна област субскапуларно и към предна 
гръдна стена, цялата лява гърда, лява предмишница и ляв 
абдоминален фланг, в хода на 20-дневно лечение с надропарин 
и провеждана рехабилитация. Пациентката приета в 
интензивното отделение поради рязък спад на Хб от  101г/л 
до 50г/л, неповлияващ се от провежданите хемотрансфузии и 
опасност от екзацербация на съпътствуващите заболявания.

История на настоящото заболяване
Пациентка на 80г с постоянно предсърдно мъждене, която 

в деня на постъпването в болница е станала неконтактна, 
започнала да «фъфли». Пациентката е приета с хипотония 
70/50mmHg, аритмична СЧ около 125/мин. GCS - 10т. и силно 
оточен ляв крак без палпаторно напрежение и болезненост. 
Определената по CHA2DS2-VAS, оценката е 5, което 
показва висок риск от инсулт. След проведен консилиум с 
ендокринолог, невролог, съдов хирург, микробиолог,започната 
терапия с антибиотик, надропарин, кор магнезин, дигиталис, 
ВЕР, глюкозни разтвори, биопродукти (кръв,албумин). Поради 
доказан диабет тип 2 е била на Неоглим, който е спрян при 
приемането. 

  
Предшествващи заболявания
Артериалн хипертония със спряно лечение поради 

хипотония от една седмица. Захарен диабет третиран с 

Неоглим. Рак на гърдата след резекция - в ремисия от 5г. 
ХБН. Предоледувана Covid-19 – пневмония преди 2 седмици. 
Фамилна анамнеза: не съобщава. Алергии: отричани. 

Инструментални изследвания при приемането
ЕКГ – негативна Т-вълна в I,II,aVR/L/F ,V2,V3,V4,V5,V6 

без данни за остър коронарен инцидент
ЕхоКГ- ТДР/ТСР- 49/37, ФИ- 50% по Тейхолц; септум/

ЗСЛК- 12/12; Кинетика- запазена; Лпр- 38/64 мм; Ми клапа- 
фиброзни промени по платната, умерена регургитация; Ао 
клапа- дегенеративно променена; без пат. кръвоток; ДК- 
35/30; Дпр- норма; Тр клапа- умерена към високостепенна 
регургитация; СрНБА- 40 mmHg;TAPSE- 18 mm; Перикард- 
отслояване пред върха на ДК и зад ДП с дебелина на ивицата 
до 5 мм в диастола

КТ- Понижена плътност и нехомогенна структура на 
бялото мозъчно вещество без огнищни изменения. Разширени 
субарахноидни пространства. Вентрикули - по срединна 
линия. Субтенториално - без доловима патология. Данни за 
мозъчна атрофия

Rögr pulmo et cor: Централен белодробен застой. 
Двустранно усилен интерстициален рисунък, израз на 
пулмофиброза. Суспектни насложени инфилтративни 
изменения и суспектен малък излив в лява основа. Удължена 
левокамерна дъга

Лабораторни изследвания
Отрицателен антигенен тест за COVID19. Левкоцити : 5.55 

10^9/l ; Еритроцити: 3.55 10^12/l; Хемоглобин : 98.0 g/l L ; Хе-
матокрит: 0.285 l/l L ; MCV: 80.3 fl ; Тромбоцити: 122.0 10^9/l; 
Гранулоцити %: 70.1 %  ; Лимфоцити %: 18.7 % ; Моноцити %: 
10.3 %  ; ALT: 39.1 U/l ; AST: 35.5 U/l ; Глюкоза - серум: 2.03 
mmol/l L ; Желязо: 1.4 µmol/L; Калий - серум: 4.5 mmol/l ; Креа-
тинин - серум: 267.0 µmol/L (креатининов клирънс 18.5мл/мин) 
до 111 µmol/L (креатининов клирънс 44.5мл/мин) в края на пър-
вата седмица; CPK - МВ: 18.0 U/l ;CPK -  серум: 40.0 U/l ; LDH - 
серум: 567.0 U/l ; Латентен ЖСК: 8.6 µmol/l L ; Натрий - серум: 
132.0 mmol/l ; Общ белтък - серум: 39.2 g/l ; Албумин: 18.3 g/l; 
Общ билирубин: 11.7 µmol/l; Пикочна киселина - серум: 632.0 
µmol/L ; СRP: 255.6 mg/l H ; ТSH- хемилуминисцентен анализ: 
8.631 mIU/l; Тропонин високочувствителен - hsTPI: 0.0519 ng/
ml; АРТТ: 28.8 sec ; Д-димери: 8.98 µg/ml; INR: 1.13; Протром-
биново време - sec: 15.0 sec

Развитие на заболяването и терапевтично поведение
В хода на лечението нивата на креатинин и д-димерите 

спадат, хипотонията и тахикардията са овладяни. От 5ти 
ден започва рехабилитационна програма. На 20ти ден от 
постъпването, в хода на рехабилитацията, се оформя голям 

хематом в зоната на лява гръдна половина, лява предмишница 
и ляв абдоминален фланг със спад на хемоглобина до 60г/л 
/фигура 1/. надропарин е спрян. Въпреки проведените 
хемотрансфузии, хемоглобинът продължава да спада до 
50г/л и тромбоцити 88х10^9/л. Пациентката е преведена 
в интензивната клиника. От направената артериогра-
фия на горен крайник не се установи екстравазация на 
контрастна материя извън лумена на съдовете. Контролен 
КТ на торакс и абдомен показва аксиларно, пекторално 
и параскапуларно вляво значителен по обем, сепариран 
хематом, като каударно меките тъкани също са имбибирани, 
няма ретроперитонеална колекция /фигура 2/. УЗТ на гръден 
кош демонстрира хематом в ляво скапуларно 15/10/2,5см 
, в стадий на организация и наличие на малки течни зони; 
наличие на двустранни плеврални изливи (Д-300мл; Л - 500мл) 
със запазена респираторна подвижност на диафрагмата. 
Тромбеластограмата показва данни за хипокоагулация, 
повишена фибринолитична активност и тромбоцитна 
консумация. След проведен консилиум се приема терапевтично 
поведение (кръв, тромбоцитни концентрати) поради липса 
на данни за продължаващо кървене. В хода на третирането 
се оформя картината на двустранна бронхопневмония и 
влошаване на състоянието като резултат на прогресираща 
сърдечно-съдова и дихателна недостатъчност. Пациентката 
поставена на ИБВ. На 45ти ден от приемането в болница, па-
циентката екзитира. 

Фигура 1. 

Фигура 2. КАТ находка

Обсъждане 
Спонтанните хематоми не са изолирано явление при 

лечението с ниско-молекулярни хепарини (НМХ). Могат да се 
появяват на различни места – подкожно, в обвивките на мускули 
и мускулни групи, ретроперитонеало, интракраниално, 
в гръбначния канал, очницата и т.н. Етиологията им все 
още не е напълно ясна. Травма, дори и минимална е една 
от свързаните причини. Други предполагаеми такива са 
дифузни атеросклеротични промени на малките съдове и 
хепарин-индуцирана имунна микроангиопатия /1/. В нашия 
случай появилият се хематом е след минимална травма в 
хода на рехабилитация при антикоагулиран с НМХ пациент 
за профилактика на тромболемболични усложнения при 

предсърдно мъждене и съпътствуващ диабет тип 2. В 
конкретния случай не може да се изключи и наличието на 
диабетна микроангиопатия. Освен това, литературни данни 
показват,че възрастта сама по себе си е рисков фактор за 
появата им – възраст над 70г носи висок, клинично значим 
риск от масивно кървене /2,3/  

НМХ са широко използвани медикаменти за профилактика 
на дълбока венозна тромбоза (ДВТ) и белодробна тромбоем-
болия (БТЕ) за повече от 2 десетилетия. НМХ осъществяват 
своето действие чрез антитромбин-медиирано потискане 
ефективността на фактор Xa в много по-голяма степен от 
ф.IIa. Обикновено съотношението варира от 2:1 до 4:1. Това ги 
прави много по-предсказуеми в действието им и обикновено 
не изисква лабораторен контрол. До момента няма данни, 
че известни различия в анти- Ха/анти-IIа активността им са 
причина за повишена честота на хеморагичните усложнения 
/4/, както и категорични такива, че по-високата анти-Ха 
активност е свързана с по-честа им поява /5,6/. Освен това, 
проучвания показват, че при пациенти с наднормено тегло 
(индекс на телесна маса BMI≥30) честота на хеморагичните 
усложнения не се различава от тази при пациенти с не-
наднормено тегло /7/. 

От друга страна, при нарушена бъбречна функция, 
определена чрез креатининовия клирънс (CrCl), съществува 
корелация между CrCl и анти-Ха активността при множествени 
приложения на НМХ /8/. Анти-Ха нивата са значително 
повишени при CrCl≤ 30мл/мин /9/ и се препоръчва корекция 
с 35% до 50% при  CrCl< 30мл/мин дори при профилактични 
дози /4,10,11/. Lim и сътр. установяват, че значимо кървене 
след НМХ е 2.3 пъти по-често при пациенти с бъбречна 
недостатъчност /12/ или 1.2% след инициално третира-
не за повече от 7 дни /13/. Лечението с НМХ обикновено е 
с фиксирани или тегловно-обусловени дози и не изисква 
стандартно мониторинг. Някои състояния, обаче, се приемат 
като показания за такова – бременност, наднормено тегло 
и нарушена бъбречна функция. Дори тогава различните 
препоръки не са категорични – някои го препоръчват без да 
степенуват препоръката /4/ или тя е базирана само на експертни 
мнения /11/.  Hornung и сътр. не откриват зависимост между 
отклонението в нивата на анти-Ха спрямо препоръчваните 
и честотата на значимо кървене при нарушена бъбречна 
функция. Същото проучване не открива и връзка между 
честота на значими хеморагии и отклонения в дозите под и 
над препоръчаните при  нарушена бъбречна функция след 
тримесечно проследяване, както и разлики в смъртността в рам-
ките на този период /14/. В нашия случай, пациентката е приета 
с CrCl = 18.5мл/мин, като CrCl> 30мл/мин е постигнат на 5ти 
ден. Поради логистични органичения, не е бил използван анти-
Ха контрол на терапията. При наличните литературни данни 
не можем да твърдим категорично, че липсата на контрол или 
евентуално неконтролирано отклонение от препоръчваните 
дози е допринесло за описваното усложнение. 

Спонтанните хематоми имат своята клиника. Тя зависи 
от анатомичното място, но когато е ретроперитонеално, 
в ложето на мускулни групи или в подкожието, винаги е 
свързана със спад в хемоглобина над 2г/дл. В описания слу-
чай първоначално хематомът се е манифестирал с локална 
деформация и спад на Хб до 63г/л след минимална травма в 
хода на рехабилитация. Компютърната томография (КТ) е ме-
тод на избор при доказаването на такива хематоми. Той е 100% 
сензитивен и специфичен. Освен определяне локализацията 
и обема на хематома, използването на контрастни вещества 
верифицира продължаващо кървене и определя начинът на 
поведение/15,16,17/. При продължаващо кървене и установен 
нарушен съдов интегритет, ендоваскуларната хемостаза е 
опция при хемодинамично стабилен болен /16/. Оперативната 
хемостаза е метод на избор при сърдечно-съдова нестабилност 

в хода на рехабилитацията, се оформя голям хематом в зоната на лява гръдна половина, 
лява предмишница и ляв абдоминален фланг със спад на хемоглобина до 60г/л /фигура 1/.
надропарин е спрян. Въпреки проведените хемотрансфузии, хемоглобинът продължава да 
спада до 50г/л и тромбоцити 88х10^9/л. Пациентката е преведена в интензивната клиника.
От направената артериография на горен крайник не се установи екстравазация на 
контрастна материя извън лумена на съдовете. Контролен КТ на торакс и абдомен показва 
аксиларно, пекторално и параскапуларно вляво значителен по обем, сепариран хематом, 
като каударно меките тъкани също са имбибирани, няма ретроперитонеална колекция
/фигура 2/. УЗТ на гръден кош демонстрира хематом в ляво скапуларно 15/10/2,5см , в 
стадий на организация и наличие на малки течни зони; наличие на двустранни плеврални 
изливи (Д-300мл; Л - 500мл) със запазена респираторна подвижност на диафрагмата. 
Тромбеластограмата показва данни за хипокоагулация, повишена фибринолитична 
активност и тромбоцитна консумация. След проведен консилиум се приема терапевтично 
поведение (кръв, тромбоцитни концентрати) поради липса на данни за продължаващо 
кървене. В хода на третирането се оформя картината на двустранна бронхопневмония и 
влошаване на състоянието като резултат на прогресираща сърдечно-съдова и дихателна 
недостатъчност. Пациентката поставена на ИБВ. На 45ти ден от приемането в болница, 
пациентката екзитира. 

Фигура 1. 

Фигура 2. КАТ находка

Обсъждане 
Спонтанните хематоми не са изолирано явление при лечението с ниско-молекулярни 

хепарини (НМХ). Могат да се появяват на различни места – подкожно, в обвивките на 
мускули и мускулни групи, ретроперитонеало, интракраниално, в гръбначния канал, 
очницата и т.н. Етиологията им все още не е напълно ясна. Травма, дори и минимална е 
една от свързаните причини. Други предполагаеми такива са дифузни атеросклеротични 
промени на малките съдове и хепарин-индуцирана имунна микроангиопатия /1/. В нашия 
случай появилият се хематом е след минимална травма в хода на рехабилитация при 
антикоагулиран с НМХ пациент за профилактика на тромболемболични усложнения при
предсърдно мъждене и съпътствуващ диабет тип 2. В конкретния случай не може да се 
изключи и наличието на диабетна микроангиопатия. Освен това, литературни данни 
показват,че възрастта сама по себе си е рисков фактор за появата им – възраст над 70г носи 
висок, клинично значим риск от масивно кървене /2,3/

НМХ са широко използвани медикаменти за профилактика на дълбока венозна 
тромбоза (ДВТ) и белодробна тромбоемболия (БТЕ) за повече от 2 десетилетия. НМХ 
осъществяват своето действие чрез антитромбин-медиирано потискане ефективността на 
фактор Xa в много по-голяма степен от ф.IIa. Обикновено съотношението варира от 2:1 до 
4:1. Това ги прави много по-предсказуеми в действието им и обикновено не изисква 
лабораторен контрол. До момента няма данни, че известни различия в анти- Ха/анти-IIа 
активността им са причина за повишена честота на хеморагичните усложнения /4/, както и 
категорични такива, че по-високата анти-Ха активност е свързана с по-честа им поява /5,6/.
Освен това, проучвания показват, че при пациенти с наднормено тегло (индекс на телесна 
маса BMI≥30) честота на хеморагичните усложнения не се различава от тази при пациенти 
с не-наднормено тегло /7/.

От друга страна, при нарушена бъбречна функция, определена чрез креатининовия 
клирънс (CrCl), съществува корелация между CrCl и анти-Ха активността при множествени 
приложения на НМХ /8/. Анти-Ха нивата са значително повишени при CrCl≤ 30мл/мин /9/
и се препоръчва корекция с 35% до 50% при  CrCl< 30мл/мин дори при профилактични дози
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и данни за продължаващо кървене. Пункционната евакуация 
също може да  е решение, но носи рисковете на входна врата 
на инфекция или рецидивиращо кървене in loco /5/.   

При липса на източник на кървене, консервативният 
подход с обемно заместване и преливане на биопродукти за 
овладяване на анемията и хемостазните нрушения е добрата 
клинична практика. Ехографската диагностика също може 
да се използва в такива случаи. Тя няма прцизността на КТ, 
особено при продължаващо кървене, но не излага пациента на 
радиация/18/. В нашия случай са използвани и двата метода 
– КТ с контраст, който не откри продължаващо кървене и 
ехографско проследяване. На основата на тези  данни бе 
възприето консервативно третиране с водносолеви разтвори, 
кръвни продукти и проследяване на коагулационните 
наручения. Berná и сътр. /19/смятат, че такъв подход при ан-
тикоагулирани пациенти с големи хематоми е достатъчно 
прагматичен като спестява травматична хирургическа 
интервенция. Още повече,че такива хематоми не могат да 
бъдат предвидени и профилактирани. Въпреки възприетото 
от нас терапевтично поведение,  състоянието на пациентката  
остана нестабилно, наложи поетапно прилагане на вазоактивни 
медикаменти и апаратна вентилация. На 45тия ден от приема 
в болница, пациентката екзитира с картината на многоорганна 
недостатъчност и без данни за повторно кървене. 

Не можахме да намерим обобщени литературни данни 
за честотата и смътрността от значими хематоми след 
приложението на НМХ. Основната информация е от описания 
на серии от случаи или вторични резултати от проучвания. 
Честотата варира от 1.2% до 20% според различните автори 
/3,13,18,20-22/, което показва, колко трудно е определяне-
то на истинската честота на усложнението. Най-засегнати са 
пациенти от възрастовата група над 65г, като смъртността 
предоминира в групата над 75г /22/. По-засегнат е женският 
пол като съотношението може да достигне до 4:1 според  Cark-
man и сътр./21/. Данните за смъртността  от масивни кървене 
също са неточни. Докато непосредствената смъртност от 
самото кървене остава относително ниска (0.2-0.6%) според 
някои автори/13,20/, то други съобщават за смъртност до 20%, 
основно в публикации на серии от случаи/3,14,21/. Смята се, 
че съпътствуващата патология също е определяща. В нашия 
случай това са сърдечна патология, постковидни промени 
на белия дроб, диабет, наднормено тегло и  напреднла 
възраст. Ходът на протичане на заболяването ни кара да при-
емем, че неблагориятният изход е определен от развитието на 
съпътстващите заболявания, тъй като не е установен рецидив 
на кървенето, а формирането на самия хематом е допринесло в 
значима степен за декомпенсацията на състоянието.

В заключение можем да се каже, че масивните хемато-
ми при антикоагулирани пациенти, макар и рядко явление, 
са сериозно усложнение с висока смъртност, особено 
при възрастни пациенти и такива със съпътствуващи 
заболявания. Като клиницисти трябва да следим активно за 
предразполагащи фактори като напреднала възраст, женски 
пол, нарушена бъбречна функция, травма (дори минимална). 
Ние смятаме, че споделеният опит от такива случаи ще 
спомогне за изграждане на оптимален подход за навременно 
диагностициране, адекватно терапевтично поведение – избор 
на агент- проследяване и контрол, както и възможности за 
евентуална профилактика на такива усложнения.

Бележки. Авторите декларират, че нямат конфликт на ин-
тереси при написване и публикуване на тази статия.
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ПРИ ПАЦИЕНТ С ТРАНСТИРЕТИНОВА ФАМИЛНА 
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ANESTHESIA IN RARE DISEASES - LAPAROTOMY IN A PATIENT WITH 
TRANSTHYRETIN FAMILIAL AMYLOID NEUROPATHY AND DIFFUSE 
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РЕЗЮМЕ: Транстиретиновата амилоидоза е заболява-
не, свързано с натрупване на абнормни протеини в тъканите. 
Представен е клиничен случай на анестезия при пациент с 
транстиретинова амилоидна невропатия и е направен преглед 
на литературата.

КЛЮЧОВИ ДУМИ: транстиретинова амилоидоза, ами-
лоидна невропатия, амилоидна кардиомиопатия, обща анесте-
зия.

SUMMARY: Transthyretin amyloidosis is a disease associated 
with the accumulation of abnormal proteins in the tissues. A 
clinical case of anesthesia in a patient with transthyretin amyloid 
neuropathy is presented and a literature review is performed.

KEY WORDS: transthyretin amyloidosis, amyloid neuropathy, 
amyloid cardiomyopathy, general anesthesia.

УВОД: Амилоидозата е голяма група заболявания, свърза-
ни с натрупване на абнормни протеини в тъканите. Общата им 
класификация е според клиничните признаци и биохимичния 
тип на амилоида. Националният консенсус за диагностика, ле-
чение, проследяване и профилактика на хередитарната тран-
стиретинова амилоидоза [1] съобщава, че към месец март 2019 
година в страната са открити 259 носители на патологични ва-
рианти на TTR (transthyretin)-гена. Целта на тази публикация 
е да представи клиничен случай на анестезия при пациент с 
транстиретинова амилоидна невропатия. В допълнение е на-
правен преглед на литературата.

ОПИСАНИЕ НА СЛУЧАЯ: Мъж на 35 години, ръст 175 
см, тегло 64 кг, е приет по спешност в хирургично отделение с 
оплаквания от болки в корема, започнали преди два дни. Пора-
ди клинични данни за дифузен перитонит и данни от образната 
диагностика за свободен газ интраперитонеално, пациентът е 
представен за операция по спешност. При консулта с анесте-
зиолог той е с артериално налягане 70/40 mm Hg, пулсова чес-
тота 80/мин, контактен, сътрудничи и отговаря адекватно на 
въпроси. Съобщава, че е диспансеризиран за амилоидна нев-
ропатия, но не носи медицинска документация. Лабораторните 
резултати сочат: азотна задръжка – креатинин 181 μmol/l (нор-
ма на нашата лаборатория за мъже 74-134), урея 14.9 mmol/l 
(норма 2.8 – 8.2); хемоглобин 82 g/L, хематокрит 0.29; АСАТ 
81.7 U/l (норма 10 - 47). От ЕКГ – синусов ритъм, дясна по-
зиция, нисковолтажна ЕКГ. Предоперативно при оценката на 
горните дихателни пътища е документирана ограничена фле-
ксия и ограничена екстензия на шията, протрузия на долната 
челюст до нивото на горната, Mallampati-клас III и разстояние 
между резците 5 cm. След премедикация с фентанил пациен-
тът е въведен в анестезия с етомидат, релаксиран с листенон 
и интубиран без затруднение. Приложена е тотална интраве-
нозна анестезия с инфузии на фентанил, кеталар и мидазолам, 
а мускулната релаксация е поддържана с инфузия на тракри-
ум. Белодробната вентилация е осъществена със смес кисло-
род-въздух при инспираторна фракция на кислорода 50%. Из-
ползваният мониторинг включва NiBP, ECG, пулсова честота, 
SpO2, инспираторни и експираторни стойности на анестезион-

ните газове и МАС на инхалационния анестетик. Дълбочината 
на анестезията е оценявана по клинични признаци. Извършена 
е ексцизия и сутура на перфорирала стомашна язва. След опе-
рацията, продължила 105 минути, пациентът е оставен инту-
биран и настанен в интензивно отделение. На втория следо-
перативен ден близките на пациента представят документи, от 
които се вижда, че той е с доказана преди две години фамилна 
амилоидна полиневропатия, потвърдена с генетично изслед-
ване, с мутация Gly47Glu  в TTR гена. Неговият баща е имал 
сходни клинични прояви и е починал на 36 години. Пациентът 
има първа братовчедка по бащина линия, при която е доказана 
същата генетична мутация. Провежда лечение с Vyndaqel (спе-
цифичен транстиретинов стабилизатор). Последната епикриза 
след престой в специализирана клиника е издадена 46 дни пре-
ди хоспитализацията в нашата болница. В нея е описано, че па-
циентът е с аксонална полиневропатия за четирите крайника, 
амилоидна кардиомиопатия, диастолна дисфункция, запазена 
фракция на изтласкване (56%) и хронична застойна сърдечна 
недостатъчност втори функционален клас. Въпреки приложе-
ното лечение пациентът почина на четвъртия постоперативен 
ден с картина на полиорганна недостатъчност. По желание на 
неговите близки е освободен от аутопсия.

ПРЕГЛЕД НА ЛИТЕРАТУРАТА: В обзор, посветен на 
транстиретина (TTR), Sharma [2] обобщава, че това е извънкле-
тъчен протеин с транспортни функции. Състои се от четири 
еднакви субединици, всяка от които съдържа верига от 127 
аминокиселини. Две от субединиците свързват и пренасят ти-
роксин, а другите две – ретинол. Синтезът на транстиретина 
се контролира от ген, съдържащ четири екзона и три интрона, 
разположен в дългото рамо на 18-та хромозома (18q11.2-q12.1). 
Освен в транспорта на ретинол и тироксин, транстиретинът 
участва и в други процеси – затлъстяване, диабет, полиневро-
патия, психични заболявания, сърдечносъдова дисфункция и 
оксидативен стрес [2].

През 1952 година Andrade [3] пръв описва транстиретинова 
амилоидна невропатия в Португалия, но конкретната генетич-
на мутация (Val30Met) е установена едва в началото на 80-те 
години на миналия век. Мутацията Gly47Glu, която е иденти-
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фицирана и при представения от нас пациент, е описана за пър-
ви път през 2002 година от Pelo [4] в италианско семейство, в 
което са били засегнати пет члена на семейството от три поко-
ления. Според Gertz [5] са установени повече от 80 мутации на 
TTR, включително непатогенни. Освен генно променените ва-
рианти на транстиретина и TTR с нормална последователност 
на аминокиселините (наричан „див тип“, wild type), може да 
предизвика амилоидоза, по-конкретно при възрастни пациенти 
(сенилна амилоидоза) [5].

С напредване на заболяването към проявите от периферна-
та нервна система се добавят симптоми от други органи и сис-
теми. В обзори, посветени на анестезия при пациенти с амило-
идоза, Fleming [6] и Wani [7] съобщават, че при около 20% от 
пациентите е налична макроглосия, езикът е с ограничена под-
вижност и това предпоставя трудна интубация. Въвличането 
на трахеята и бронхите може да доведе до дистални ателектази 
и рецидивиращи пневмонии [6]. Отлагането на амилоид в бе-
лодробния паренхим нарушава газообмена и води до намален 
къмплайанс на белия дроб [6]. Инфилтрацията на миокарда с 
амилоид води до диастолна дисфункция, проводни и ритъмни 
нарушения и застойна сърдечна недостатъчност [6, 7]. Ruberg 
[8] предлага много добър обзор, посветен конкретно на тран-
стиретиновата сърдечна амилоидоза, включващ възрастова 
епидемиология, патогенеза, диагноза, клинично протичане и 
възможности за лечение.

Iodice [9] описва също и прояви от вегетативната нервна 
система при амилоидоза, включително ранна загуба на вариа-
билността на сърдечната честота.

В медицинската литература има информация както за обща 
анестезия при пациенти с амилоидоза, при които са използва-
ни различни комбинации от медикаменти, така и за регионал-
ни анестезионни техники.

Welch [10] съобщава за случай с 68-годишен мъж, на кой-
то е извършена диагностична цистоскопия, като са приложени 
венозен увод с тиопентал и анестезия с райски газ и халотан 
през лицева маска. Пациентът е починал на 15-я постоперати-
вен ден от рефрактерна на лечение сърдечна недостатъчност.

Miyamoto [11] представя пациент със сърдечна амилоидо-
за, получил анестезия с пропофол по повод двустранен синд-
ром на карпалния канал. Един час преди операцията пациентът 
е премедикиран през устата с диазепам и ранитидин, въведен е 
в анестезия с пропофол и фентанил, и релаксиран с векурони-
ум. Анестезията е поддържана с инфузия на пропофол и болус 
дози фентанил, а белодробната вентилация е извършена със 
смес кислород и въздух. Интересно в този случай е, че интрао-
перативно е използван и инвазивен мониторинг – канюлирана 
е a. dorsalis pedis и е поставен пулмо-артериален катетър.

Wang [12] съобщава за случай с недиагностицирана пър-
вична амилоидоза, завършил летално с постоперативни камер-
ни фибрилации при 79 годишен пациент, подложен на лумбал-
на ламинектомия. Уводът в анестезия е извършен с тиопентал, 
фентанил и векурониум, а анестезията е поддържана с изоф-
луран, райски газ и фентанил. Преди затваряне на оперативна-
та рана разрезът е бил инфилтриран с бупивакаин. Ритъмните 
нарушения са възникнали след екстубацията при възстановени 
спонтанно дишане, съзнание и мускулен тонус.

При 21 пациенти с амилоидоза, които са получили анесте-
зия по повод чернодробна трансплантация, Viana [13] изследва 
серумните калиеви нива след приложение на сукцинилхолин. 
Средното повишение на плазмените калиеви нива не се е раз-
личавало от стойностите, наблюдавани в нормалната попула-
ция от други автори.

Tallgren [14] съобщава за два случая с недооценена сърдеч-
на амилоидоза, завършили летално по време на операция. И 
двамата пациенти са били с голяма вариабилност на QT-ин-
тервала (QT dispersion) – 128 ms и 125 ms, регистрирана при 
стандартна предоперативна 12-канална ЕКГ.

Eriksson [15] описва сърдечни аритмии по време на анесте-

зия при седем пациенти с фамилна амилоидна полиневропатия. 
Шест от пациентите са получили обща анестезия с използва-
не на тиопентал, лидол или фентанил, атропин, панкурониум 
и райски газ, а един пациент – перидурална анестезия. Не е 
посочен използвания локален анестетик. Най-честото ритъмно 
нарушение е била внезапна тежка брадикардия със сърдечна 
честота под 30/мин.

Weir [16] представя случай на успешна перидурална анес-
тезия при 33 годишна жена с амилоидоза, подложена на спеш-
но цезарово сечение. Използван е 2% лидокаин с адреналин и 
50 μg фентанил. Приложен е инвазивен мониторинг, включващ 
артериална канюла и три-канален централен венозен катетър.

ОБСЪЖДАНЕ: Естественият ход на амилоидозата не-
избежно ангажира не само периферната нервна система, но 
и други органи и системи. Амилоидната кардиомиопатия се 
посочва от почти всички автори като непосредствена причина 
за смъртта на тези пациенти, поради което е важно в предопе-
ративния период да се уточни степента на ангажиране на сър-
цето. В цитирания по-горе обзор [8] се посочва, че средната 
преживяемост при транстиретиновата сърдечна амилоидоза 
варира според специфичната мутация и се движи между 27 ме-
сеца и 3.4 години след диагностицирането.

Представеният от нас пациент беше с доказана и докумен-
тирана амилоидна кардиомиопатия, с диастолна дисфункция, 
хронична застойна сърдечна недостатъчност, а предоператив-
ната ЕКГ беше с нисък волтаж. Damy [17] съобщава за ЕКГ с 
нисък волтаж при 61 от 265 пациенти (23.02%) с транстирети-
нова кардиомиопатия. Ниският волтаж в това проучване е де-
финиран като амплитуда на QRS комплекса по-малка от 0.5 mV 
в отвежданията от крайниците и по-малка от 1 mV във всички 
прекордиални отвеждания.

Goto [18] напомня, че клиничните симптоми на сърдечната 
амилоидоза – проводни нарушения, ортостатична хипотония, 
полиневропатия, бъбречна дисфункция, предсърдно мъждене, 
сърдечна недостатъчност – често са обичайни прояви и при 
напредване на възрастта, което затруднява диагнозата. Авто-
рите предлагат алгоритъм с използване на изкуствен интелект, 
анализиращ данни от ЕКГ и ехокардиограма, който подпомага 
разпознаването на миокардната амилоидоза.

Popescu [19] препоръчва при пациенти с кардиомиопатии 
да се избягват внезапното понижаване на системното съдово 
съпротивление и повишаване на сърдечната честота. Друга 
препоръка на същия автор е да се прилагат анестетици, които 
имат минимална депресия на миокардната контрактилност и 
повлияват слабо пред- и след-натоварването.

Неврологичните заболявания според Helb [20] не са аб-
солютно противопоказание за невроаксиална регионална 
анестезия. Решението да се предложи на пациента и извърши 
регионален блок във всеки отделен случай трябва да е строго 
персонализирано при отчитане на ползите и рисковете.

В докладвания от Wang [12], описан по-горе, летален случай 
с камерни фибрилации при 79 годишен пациент с амилоидоза, 
като потенциален рисков фактор е обсъдена интоксикация с 
локален анестетик. Кръвта за определяне на бупивакаиновата 
серумна концентрация е била взета 30 минути след началото на 
сърдечно-белодробната реанимация. Установените от авторите 
серумни концентрации на бупивакаин са били 0.5 и 0.6 μg/ml, 
и са многократно по-ниски от токсичната концентрация, която 
в същата публикация е посочена като 6.0 μg/ml.

По наше мнение токсичните плазмени концентрации за 
всички локални анестетици, включително бупивакаин, са оп-
ределени при „здрави“ сърце, мозък, черен дроб, бъбреци. 
Няма дефинирана плазмена концентрация на бупивакаин, коя-
то при пациенти с амилоидоза води до гърчове или предизвик-
ва ритъмни нарушения и асистолия. От тази гледна точка, с цел 
редукция на дозата локален анестетик, вероятно вместо пери-
дурална анестезия е по-подходящо да се изпълни еднократна 

спинална анестезия или, при наличие на възможност, да се 
постави спинален катетър и проведе продължителна спинална 
анестезия (ПСА). ПСА дава възможност за титриране на доза-
та, а това значително намалява изразеността на симпатиковия 
блок и ефектите му върху съдовото съпротивление. Крайният 
резултат е хемодинамична стабилност и свързана с това ниска 
честота на циркулаторни усложнения.

ОБОБЩЕНИЕ: Амилоидозата е прогресиращо, заплаш-
ващо живота заболяване, което обхваща множество органи и 
системи. Абнормните протеини, които се натрупват екстра-
целуларно, променят не само структурата, но и функцията на 
тъканите. Ключов елемент в предоперативния период е иден-
тификацията на амилоидна кардиомиопатия. Комплексният 
характер на амилоидозата поражда проблеми както с избора 
на анестезионна техника, така и с постоперативното лечение.
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PULMONARY VENTILATION THROUGH LMA 
DURING COCHLEAR IMPLANTATION
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Резюме: 
Въведение: Честотата на кохлеарните имплантация се 

повиши многократно през последното десетилетие. Същевре-
менно, все по-често в оториноларингологията се употребяват 
различни супраглотични устройства за интраоперативна бело-
дробна вентилация. Клиничен случай: Пациент на възраст 4 
години от мъжки пол е приет в отделението по УНГ болести 
на УМБАЛ „Царица Йоанна“-ИСУЛ за имплантиране на кох-
леоимплант. Анестезиологичният риск при пациента е оценен 
като умерен: ASA III. Оперативната интервенция се осъщест-
ви под обща анестезия: Интравенозен увод: Атропин 0,1 mg, 
Фентанил 0,05 mg, Тиопентал 150 mg и Сукцинилхолин 30 mg. 
След това, беше поставена Ларингеална маска, като за поддър-
жане на анестезията се използваха: Севофлуран Fi 2.5-3%, а 
за аналгезия - 0,05 mg i.v. Фентанил. Механичната вентилация 
контролирана по обем - се осъществи чрез анестезиологичен 
апарат Primus – Drager. По време на оперативната интервенция 
не се наблюдава нестабилност или разместване на ларингеал-
ната маска, компрометиране на вентилацията или аспирация 
на стомашно съдържимо в дихателните пътища. Дискусия: 
Използването на ларингеалната маска е възможна и безопасна 
алтернатива на ендотрахеалната интубация при пациенти под-
ложени на кохлеарна имплантация, като поставянето е лесно и 
позицията на маската е стабилна по време на операцията. Тъй 
като при тази техника за инструментация на дихателните пъ-
тища ларинксът не се стимулира директно, респираторните и 
сърдечните рефлекторни реакции при поставянето и отстраня-
ването на маската са значително по-слабо изразени в сравне-
ние с тези при ендотрахеална интубация. При събуждането на 
пациента, управлението на дихателните пътища е по-лесно с 
помощта на ларингеална маска, в сравнение с ендотрахеалната 
интубация. Заключение: Вентилацията посредством ларинге-
ална маска може безопасно да се използва при пациенти подло-
жени на кохлеарна имплантация. 

Ключови думи: кохлеарна имплантация, вентилация, ла-
рингеална маска

Abstract: Introduction: The frequency of cochlear implantation 
has increased over the past decade. There is a general tendency 
towards using supraglottic devices in ear, nose and throat surgeries. 
Case description: A 4-year-old male patient, ASA III, was admitted 
to our hospital for cochlear implantation. A general anesthesia 
was scheduled for this patient. Atropine 0.1 mg, fentanyl 0.05 mg, 
thiopental 150 mg and succinylcholine 30 mg were administered 
for anesthesia induction. After intubation 2.5-3.0% sevoflurane 
was used for anesthesia maintenance, and for analgesia we used 
another 0.05 mg of fentanyl. Mechanical ventilation was started, 
through LMA, using a ventilator (Drager Primus) in the volume 
control mode. During maintenance of anesthesia, there was no 
evidence of instability of the LMA, compromising of ventilation 
or contamination of the lower respiratory tract. Discussion: 
Acceptance of the LMA as a safe practical alternative to tracheal 
intubation for cochlear implantation requires that placement be 
relatively facile, that position of the mask be stable throughout 
surgery, and that the airway be protected from the risk of aspiration. 
Because the larynx is not directly stimulated, respiratory and 
cardiovascular reflex responses to placement and removal of the 
LMA are reduced compared with those after tracheal intubation. 
During emergence from anesthesia, our results indicate that, 
compared with endotracheal anesthesia, airway management was 
easier using the LMA. Conclusion: The laryngeal mask airway 
has become an important adjunct to airway management since its 
introduction. Ventilation through LMA can be safely used during 
cochlear implantation.

Key words: cochlear implantation, ventilation, LMA

INTRODUCTION
The frequency of cochlear implantation has increased over the 

past decade. Cochlear implantation is often performed as a safe 
procedure and is considered an acceptable treatment for severe to 
profound sensorineural hearing loss in patients who are refractory 
to conventional hearing augmentation. 1 Sound and speech are cap-
tured by a microphone worn behind the ear and sent to a speech pro-
cessor. The speech processor digitally encodes the speech with use 
of various encoding strategies. It then sends the encoded signal to 
a transmitter. The transmitter is located behind the ear and overlies 
the implanted stimulator, being held in place by a magnet attached 
to the implanted stimulator. The transmitter then sends the signal 
to the implanted stimulator, which in turn directly stimulates the 
spiral ganglion cells and axons of the cochlea by means of an elec-
trode array implanted in the basal turn. This process bypasses the 

severely degenerated hair cells in the organ of Corti. The impulse 
then travels normally along the remainder of the auditory pathway. 
2 The laryngeal mask airway (LMA) has become an important ad-
junct to airway management since its introduction in 1988. 4, 5 It 
provides more hands-free anesthesia than a facemask does, avoids 
many morbidities associated with tracheal intubation because there 
is no stress from the laryngoscope, and allows a faster recovery 
that does not require muscle relaxation. 10, 11 Various types of LMAs 
have been developed. The flexible laryngeal mask airway (FLMA) 
was first used successfully in tonsillectomies and dental surgeries 
in 1990 to prevent the obstruction and kinking observed when using 
classical LMA tubes. Since then, the FLMA has been used in thy-
roidectomies, cleft palate surgeries, nasal surgeries, head and neck 
oncologic surgeries. 12

There is a general tendency towards using supraglottic devices 

in ear, nose and throat (ENT) surgeries. Unlike many surgeries, 
there is no need for high intraoperative inspiratory pressure. Al-
though the patient’s head is out of reach, it is usually fixed during 
the whole length of the surgery. Laryngeal mask can effectively 
protect lower airways against blood, secretions and irrigation flu-
ids during surgery. Even in prolonged ENT surgeries, supraglottic 
devices are good choices and the length of surgery is not a definite 
limiting factor for their use. 13

CASE REPORT
It is reported in the case ventilation through LMA in patient 

undergoing cochlear implantation.
A 4-year-old male patient, ASA III, was admitted to our hos-

pital for cochlear implantation. The patient is presented with drug 
allergy. The preoperative evaluation revealed no significant per-
sonal or family history for adverse reaction to anesthetics includ-
ing malignant hyperthermia. A general anesthesia was scheduled 
for this patient. Atropine 0.1 mg, Fentanyl 0.05 mg, thiopental 150 
mg and succinylcholine 30 mg were administered for anesthesia 
induction. After intubation 2.5-3.0% sevoflurane was used for an-
esthesia maintenance, and for analgesia we used another 0.05 mg 
of fentanyl. The operation finished successfully within 80 min. The 
vital signs had been stable during the operation.

The LMA was advanced by pressure against the hard palate to 
follow the oropharyngeal curve, advancing its tube with the other 
hand and oropharyngeal leak around LMA was detected by noise 
during manual bag ventilation. Mechanical ventilation was started 
using a ventilator (Drager Primus) in the volume control mode. A 
tidal volume of 130 ml, a respiratory rate of 17-20 and an inspira-
tory: expiratory ratio of 1:2 was used. Normocarbia was maintained 
(end tidal carbon dioxide 34-38 mmHg). Adequate ventilation was 
judged by end tidal carbon dioxide (ETCO2) and expired tidal 
volume. Standard intraoperative monitoring was applied (nonin-
vasive blood pressure at 5 minutes interval, ECG, pulse oximetry 
and capnography). During maintenance of anesthesia, there was no 
evidence of instability of the LMA, compromising of ventilation or 
contamination of the lower respiratory tract. Extubation was per-
formed when the patient restores reflexes and spontaneous breath-
ing with tidal volume of 5 ml/kg. After extubation oxygen 5L/min 
was administered via face mask. During the extubation there were 
no complications as laryngospasm, bronchospasm, coughing or de-
saturation. Discharge criteria from the operating room were normal 
respiratory pattern, adequate tidal volume and SpO2≥98% and ap-
propriate response to verbal stimuli, then patient was transferred to 
post anesthetic care unit.

DISCUSSION
Cochlear implantation usually takes about 2 hours. In our case 

it took 1 hour and 20 minutes. The length of surgery was proper for 
using LMA. The risks and recovery are similar to those associated 
with other common otologic procedures performed for cholestea-
toma or chronic otitis media. Because of its proximity, the facial 
nerve is monitored intraoperatively by most surgeons. The compact 
size of the implant allows it to fit nicely behind the ear. A skin flap 
incision is made behind the ear. After an intact canal wall mastoid-
ectomy is performed. The facial recess is opened, and a cochleos-
tomy is created by drilling anteriorly from the round window into 
the basal turn of the cochlea. An introducer is used to implant the 
electrode array in the cochlea. Complications from implantation of 
newer model cochlear implants occur in less than 1% of adults and 
children3 . Facial nerve stimulation can rarely occur following an 
aggressive cochleostomy and electrode extrusion through the co-
chlear wall.

Acceptance of the LMA as a safe practical alternative to tra-
cheal intubation for cochlear implantation requires that placement 
be relatively facile, that position of the mask be stable throughout 
surgery, and that the airway be protected from the risk of aspiration. 
Because the larynx is not directly stimulated, respiratory and car-

diovascular reflex responses to placement and removal of the LMA 
are reduced compared with those after tracheal intubation. 6, 7 The 
LMA is well tolerated during return of consciousness, and awake 
removal is the preferred technique. 8, 9 

In our study during maintenance of anesthesia, there was no 
evidence of instability of the LMA or increased contamination of 
the lower respiratory tract. During emergence from anesthesia, our 
results indicate that, compared with endotracheal anesthesia, air-
way management was easier using the LMA. Compared with tra-
cheal extubation, coughing was reduced in incidence and intensity. 
Postoperative respiratory complications are common in surgical 
patients. Trauma of airway maneuvers (laryngoscopy) and devices 
(tracheal tube) are among the different mechanisms involved in 
these incidences. These complications could be more serious in 
prolonged surgeries. A suitable airway control device must protect 
airways from aspiration. In elective surgeries, the risk of gastric 
content aspiration of laryngeal mask airway (LMA) is not more 
than tracheal tube. In addition, these devices that have no access to 
the trachea do not traumatize the region.

LMA as a supraglottic device in elective ENT operations is now 
considered as a standard choice. Although the duration of operation 
could be a limiting factor, the use of supraglottic device for elec-
tive prolonged ENT operations has been reported since 2001. 14 The 
traditional fear of increased risk of gastric content aspiration with 
LMA does not exist anymore. 15 Advantages of the LMA are that 
there is no positive pressure cuff directly contacting the luminal 
surface of the trachea and the LMA does not require direct laryn-
goscopy for placement, in our study such anatomical advantages 
decreased the risk of dental and oral cavity injury during intubation 
and more rapid, better-controlled emergence from anesthesia.

CONCLUSION
The laryngeal mask airway has become an important adjunct 

to airway management since its introduction. Ventilation through 
LMA can be safely used during cochlear implantation.
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PSEUDOCHOLINESTERASE DEFICIENCY IN A PATIENT UNDERGOING FESS
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Резюме: Въведение: Дефицитът на псевдохолинестера-
зата е генетично или придобито изменение в метаболизма 
на холиновите естери какъвто е сукцинилхолинът. Кли-
ничен случай: Пациент на възраст 65 години (телесно тегло 
54 kg, височина 171 cm) е приет в отделението по УНГ бо-
лести на УМБАЛ „Царица Йоанна“-ИСУЛ за провеждане 
на ендоскопска операция на синусите. Предоперативната 
анестезиологична консултация не разкрива лична или фа-
милна анамнеза за нежелани реакции към анестетиците 
в миналото. Анестезиологичния риск при пациента е ви-
сок ASA IV. Оперативната интервенция се осъществи под 
обща анестезия с интубация на пациента. За увод  в анес-
тезията се приложи фентанил 0,15 mg, пропофол 110 mg и 
сукцинилхолин 60 mg. След интубацията се използва 2% 
севофлуран за поддържане на анестезията, а за аналгезия 
използвахме още 0,2 mg фентанил. След края на оператив-
ната интервенция в продължение на 50 мин пациента не 
реагира на никакви външни стимули. Три часа и 30 ми-
нути след края на операцията пациентът се възстанови 
напълно от мускулната парализа и ендотрахеалната тръба 
се отстрани. Дискусия: Понижената активност на плазме-
ната холинестераза може да възникне в резултат на наслед-
ствени, придобити или ятрогенни причини. Не съществува 
специфично лечение за бутирилхолинестеразният дефицит 
като основния терапевтичен подход е свързан с осъществя-
ване на асистирана вентилация, докато сукцинилхолинът се 
метаболизира и нервно-мускулната функция се възстано-
ви. Преливането на прясно замразена плазма също нами-
ра място в терапевтичния подход. Заключение: Няма спе-
цифично лечение за дефицит на плазмената холинестераза. 
Най-безопасният подход е спонтанното възстановяване на 
мускулната сила на пациента. Механичната вентилация е 
основният елемент в терапевтичния процес.

Ключови думи: псевдохолинестеразен дефицит, мускулна 
парализа, механична вентилация

Abstract: Introduction: Pseudocholinesterase deficiency is a 
genetic or acquired alteration in the metabolism of choline esters 
such as succinylcholine. Case description: A 65 years old male pa-
tient (body weight 54 kg, height 171 cm) was admitted to the hos-
pital for FESS. The preoperative interrogation revealed no signifi-
cant personal or family history of adverse reaction to anesthetics. 
ASA classification is IV. We performed a general anesthesia with 
intubation to the patient. Fentanyl 0.15 mg, propofol 110 mg and 
succinylcholine 60 mg were administered for anesthesia induction. 
After intubation 2% sevoflurane was used for anesthesia mainte-
nance, and for analgesia we used another 0.2 mg of fentanyl. The 
patient was unresponsive to external stimuli for 50 min since the 
end of the operation. Three hours and 30 minutes after operation, 
the patient had totally recovered from paralysis and tracheal tube 
was removed. Discussion: Reduced plasma cholinesterase activity 
may occur as a result of inherited, acquired defects or iatrogenic 
causes. There is no specific treatment for butyrylcholinesterase 
deficiency and the mainstream is to maintain ventilatory support 
until succinylcholine is metabolized out of the myoneural junction 
and neuromuscular function recovers. Transfusion of fresh frozen 
plasma is also viable. Conclusion: There is no specific treatment 
for plasma cholinesterase deficiency. The best and safest way is to 
let the patient recover spontaneously. Mechanical ventilation sup-
port is very important.

Key words: Pseudocholinesterase deficiency, paralysis, venti-
latory support

ВЪВЕДЕНИЕ
Псевдохолинестеразата наричана също така бутирилхо-

линестераза, серумна холинестераза, плазмена холинестера-
за и фалшива холинестераза, е чернодробен плазмен протеин 
способен да хидролизира естери, включително мускулни ре-
лаксанти като сукцинилхолинът. 1 Сукцинилхолинът е депо-
ляризиращ мускулен релаксант, който се състои от две свър-
зани молекули ацетилхолин. Той е антагонист по отношение 
на постсинаптичните ацетилхолинови рецептори в нервно-
мускулното съединение. Има най-бързо начало на действие и 
най-краткотраен ефект от всички клинично приложими мус-
кулни релаксанти. Стимулира не само никотиновите, но и мус-
кариновите холинергични рецептори, кото по този механизъм 
може да предизвика вагусова стимулация характеризираща се с 
брадикардия. Клиничното му действие се характеризира с мус-

кулни фасцикулации предизвикващи миалгии в следоператив-
ния период. Продължителният контакт на ацетилхолиновите 
рецептори със сукцинилхолин при повтарящи се или високи 
дози може да поддържа рецепторните каналчета в отворено 
състояние продължително време, което клинично се проявява с 
продължителен нервно-мускулен блок. 2 Дефицитът на серум-
на холинестераза, наследен и/или придобит, може да доведе до 
значително удължена активност на деполяризиращият муску-
лен блок. Наследствената етиология на дефицита на серумна-
та холинестераза се приписва на генетична мутация в дългото 
рамо на хромозома 3 при 3q26.1-26.2. Известно е, че 5 алелни 
състояния на локус E1 са отговорни за синтезирането на се-
румната холинестераза. Някои алелни състояния определят 
нормално количество и качество на серумната холинестераза, 
докато други характеризират различна степен на намалена ак-
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тивност. Установено е, че 4% от населението притежават поне 
един анормален алел характеризиращ синтезирането на ензим 
с намалена активност. 3 

Псевдохолинестеразата се синтезира основно в черния 
дроб. Когато чернодробната функция е нарушена, синтезът 
на псевдохолинестераза също е нарушен. Намалена серумна 
активност се наблюдава при много чернодробни заболявания 
като цироза, различна степен на чернодробна недостатъчност, 
хепатит и чернодробни абсцеси. 4, 5 Освен това активността на 
серумната холинестераза може да спадне с 30% до 50% при 
остър хепатит. Намаляването на активността на ензима с 50% 
при цироза и злокачествени заболявания на черния дроб е сред 
някои от най-съществените причини за придобити състояния 
характеризиращи се с псевдохолинестеразен дефицит6. Мал-
нутрицията е тясно свързана с промени в серумния албумин и 
нивата на псевдохолинестеразата, вероятно поради промени в 
чернодробния синтез на протеини и ензими свързани с това за-
боляване. В проучване проведено от Barclay се описва, че 83% 
от децата, които клинично се считат с малнутриция, са имали 
серумни нива на псевдохолинестераза под нормата. Дегенера-
тивни промени на черния дроб са наблюдавани във всичките 43 
проби, взети в това проучване. 7 Тези промени са изключително 
важни, тъй като пациенти с различна степен на недохранване 
(при анорексия, напреднала възраст, хронична употреба на ал-
кохол) могат да бъдат подложени на обща анестезия.

КЛИНИЧЕН СЛУЧАЙ
Серумната холинестераза се произвежда от черния дроб и 

се отделя в плазмата. Ензимът взима участие в процеса на хи-
дролиза на естерните връзки при някои мускулни релаксанти 
като сукцинилхолинът. В описания клиничен случай съобща-
ваме за продължително възстановяване от  мускулна парализа 
след еднократно администрация на сукцинилхолин, причинена 
от дефицит на плазмена холинестераза при мъж, който не е ди-
агностициран с това състояние предоперативно.

Пациент на възраст 65 години (телесно тегло 54 kg, висо-
чина 171 cm) е приет в отделение по УНГ болести за провеж-
дане на ендоскопска операция на синусите. Предоперативната 
анестезиологична консултация не разкрива лична или фамилна 
анамнеза за нежелани реакции към анестетиците в миналото. 
Анестезиологичния риск при пациента е висок ASA IV. При 
пациента се наблюдава хронично чернодробно заболяване в 
напреднал стадий. Причината за провеждане на оперативна-
та интервенция е персистиращо кръвотечение от носа. Паци-
ента бе подготвен за провеждане на ендоскопска операция за 
осъществяване на хирургична хемостаза под обща анестезия 
с ендотрахеална интубация. За увод  в анестезия се приложи 
фентанил 0,15 mg, пропофол 110 mg и сукцинилхолин 60 mg. 
След интубацията се използва 2% севофлуран за поддържане 
на анестезията, а за аналгезия използвахме още 0,2 mg фен-
танил. Продължителността на оперативната интервенция беше 
85 минути. По време на интервенцията общата анестезия се 
характериза с нормовентилация и хемодинамична стабилност. 
Не се наблюдаваха вариации по отношение на стойностите на 
артериалното налягане съпроведени с моменти на хипотен-
зивна хемодинамика. След края на оперативната интервенция 
в продължение на 50 минути пациента не реагира на никакви 
външни стимули. В клиниката по УНГ болести в този момент 
нямахме функциониращ периферен нервен стимулатор, поради 
което беше трудно да се прецени точно степента на нервно-
мускулна блокада. Трябваше да продължим да стимулираме 
пациента и да наблюдаваме неговата реакция. Започна да се 
наблюдава хемодинамика с тенденция към хипертония, тъй 
като пациентът събуждайки се не можеше да се движи. При до-
бавянето на допълнителна седация се наблюдава моментално 
нормализиране на параметрите на хемодинамика. По време на 

възстановяването използвахме интермитентна седация с про-
пофол 50 mg, ако е необходимо, за да стабилизираме хемодина-
миката на пациента. Използвахме 2 единици прясно замразена 
плазма. Един час и 20 минути след края на операцията паци-
ентът се опитваше да кашля при аспрация на ендотрахеална 
тръба. Два часа след края на операцията дихателният обем на 
пациента все още не можеше да достигне 5 ml/kg. Три часа и 
30 минути след края на операцията пациентът се  възстанови от 
мускулната парализа, като можеше да осъществява самостоя-
телни движения на крайниците и главата и се характеризираше 
със спонтанно и ефективно дишане без данни за дихателна не-
достатъчност, което позволи отстраняване на ендотрахеалната 
тръба. След възстановяването на пациента при проведен разго-
вор с него той ни съобщи, че е чувал опитите на операционния 
екип да осъществи контакт с него, но не е могъл да се движи, 
за да изпълни даваните му команди.

ДИСКУСИЯ
Когато се наблюдава продължителна нервно-мускулна бло-

када, няколко въпроса са много важни за обсъждане. Какъв вид 
нервно-мускулен релаксант е използван - недеполяризиращ 
или деполяризиращ? Каква е общата доза и интензивността 
на употреба на релаксанта? В този случай използвахме сукци-
нилхолин като мускулен релаксант по време на увода в обща 
анестезия. Осъществи се еднократна администрация на мус-
кулния релаксант без повтарящи се дози. Използваната доза е 
в границите на допустимия терапевтичен интервал за осъщест-
вяване на мускулна релаксация необходима за провеждане на 
ендотрахеална интубация. Не се използва друг мускулен ре-
лаксант. Началото на действието на сукцинилхолина след ин-
травенозно инжектиране настъпва след около 1 минута. След 
единична доза за осъществяване на ендотрахеална интубация 
пълно възстановяване обикновено настъпва за около 10-12 ми-
нути. Релаксантът се хидролизира от плазмената холинестера-
за. 8 Ниската активност на ензима се свързва с чернодробни и 
бъбречни заболявания. Ако се изключат придобитите дефекти, 
ниската активност на плазмената холинестераза обикновено се 
счита за причинена от мутации в гена на бутирилхолинестера-
зата. 9

Използването на ацетилхолинестеразни инхибитори за 
потенциране на възстановителния процес след използване на 
деполяризиращ мускулен релаксант не е много често в кли-
ничната практика. Тяхната роля в процеса на възстановяване 
от сукцинилхолин-индуцираната апнея е противоречива и не 
среща единодушие в академичните среди. Антихолинестераз-
ните инхибитори по механизъм на действие инхибират холи-
нестеразите, като по този начин инхибират разграждането на 
сукцинилхолин. Литературата изобилства от съобщения за 
случаи на продължителна апнея и мускулна парализа, съчетани 
с усилване на блокадата, когато сукцинилхолин се комбинира 
с ацетилхолинестеразни инхибитори, включително неостиг-
мин, пиридостигмин, едрофониум и физостигмин. Освен това 
се предполага, че големи дози неостигмин могат да причинят 
парадоксална блокада. 10,11

Не съществува специфично лечение за бутирилхолинесте-
разният дефицит като основния терапевтичен подход е свързан 
с осъществяване на асистирана вентилация, докато сукцинил-
холинът се метаболизира и нервно-мускулната функция се въз-
станови. Преливането на прясно замразена плазма също нами-
ра място в терапевтичния подход. След като при даден пациент 
се подозира дефицит на плазмена холинестераза диагностич-
но-терапевтичния план трябва да се характеризира с някои спе-
цифични мероприятия. Първо място заема необходимостта от 
механична вентилация със седация, докато сукцинилхолинът 
се метаболизира напълно. Ако се предполага такъв дефицит 
от предоперативната консултация сукцинилхолинът трябва да 

се избягва като медикамент на избор за мускулна релаксация. 
След като се подозира такъв ензимен дефицит е необходимо 
изследване на нивото на плазмената холинестераза на пациен-
та и членовете на неговото семейство. Ние не успяхме да изме-
рим нивото на плазмената холинестераза на пациента, тъй като 
той отказа да направи изследването.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Няма специфично лечение за дефицитът на плазмената хо-

линестераза. Най-безопасният подход е спонтанното възстано-
вяване на мускулната сила на пациента. Механичната вентила-
ция е основният елемент в терапевтичния процес. Преливането 
на прясно замразена плазма също намира място в терапевтич-
ния подход.
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