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РЕЗЮМЕ
Синдромът на професионално прегаряне може да има отри-

цателно въздействие върху удовлетвореността на служителите, 
производителността на труда, степента на отсъствие от работа 
и текучеството на персонала, като същевременно може да за-
сегне семейните роли и функции. Анестезиологичните и осо-
бено интензивните екипи, са медицински професионалисти, 
които често се сблъскват със смъртта, тъгата на  семействата 
на тежко болните и починалите, с невъзможността медицината 
да помогне в определени случаи, с безсмислието на някои ме-
дицински дейности, болката и страданието. През последните 
две години, описаните фактори бяха значително повлияни от 
предизвиканата от SARS CoV – 2 пандемия. Според редица 
изследователи, посочените дейностни типичности, особено 
практикувани дълго време, се отразяват в психологически план 
на анестезиологичните екипи. 

Поставихме си за цел да оценим някои психологически 
специфики при група анестезиолози работещи в големи болни-
ци в Р България и да сравним тези данни с актуални проучва-
ния от световната литература. 

За целта проведохме анонимно анкетно проучване сред 
анестезиолози и интензивисти – специалисти и специализанти 
от 4 големи болници в страната.

Резултатите показват, че тревожност се наблюдава при 2/3 
от анкетираните. 43% не знаят към кого да се обърнат или не 
желаят това и предпочитат да се справят самостоятелно при 
депресивно състояние и суицидни мисли. 52% считат, че е не-
обходима професионална психологическа подкрепа.

Получените данни кореспондират с тези от други между-
народни проучвания проведени сред медицински специалисти 
и в частност анестезиолози. Проучването върху някои психо-
логически специфики може да се използва за идентифициране 
на анестезиолозите изложени на риск от прегаряне, както и за 
разработване на инициативи за намаляване на риска и начин на 
управление на съществуващ вече синдром.

Ключови думи: синдром на професионално прегаряне, 
анестезиолози

SUMMARY
The “Burnout syndrome” has a negative impact to the work-

ing and ordinary life satisfactions to everyone and often affects 
physicians, teachers and other professionalists which are working 
with people. It can cause a psychologic and even physical diseas-
es. The anaesthesiologists and intensivists are closely involved in 
communication with severely ill patients, their families and have 
to communicate to them in sorrowful situations. These facts are 
much more expressed during last two years in the SARS CoV–2 
pandemic. That’s why we aim to investigate the psychologic state 
of anaesthesiologists, practicing in large Bulgarian hospitals using 
anonymous questionnaire tool and to compare the findings to other 
international studies.

The results show anxiety in 2/3 of the responders, 43% did not 
know whom they call to and 53% are thinking they need a psycho-
logical support in such a situation.

Keywords: burnout syndrome, anaesthesiologist
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ВЪВЕДЕНИЕ
Спецификите на медицинските дейности характерни за 

специалността „Анестезиология и интензивно лечение“, изис-
кват безспорно много познания, опитност, практически уме-
ния, стабилна психика, умения за взимане на решения в на-
прегнати ситуации, умения за работа с високоспециализирана 
техника и др. Практикуването на медицина в тази област доста 
точно може да бъде описано чрез заглавието на популярна рок 
композиция на група Aerosmith – Living on the Edge: добрата 
анестезия винаги се движи „по ръба“ – ако е „преди“ него, не 
е достатъчна, ако е „след“ него – идва в повече. Същото се от-
нася, разбира се отново в преносен смисъл и за интензивното 
лечение – движейки се „по ръба“ ние често държим нашите 
пациенти на ръба на живота им. За съжаление, не винаги успя-
ваме да предотвратим преминаването им отвъд него...!

Анестезиологичните и особено интензивните екипи са про-
фесионалистите, които често се сблъскват със смъртта, тъгата 
на семействата на тежко болните и починалите, с безсилието 
на медицината да помогне в определени случаи, с безсмисли-
ето на някои медицински активности, болката и страданието 
(9, 11)...! Описаните фактори бяха с неколкократно по-висока 
мощ през последните две години във времето на пандемията 
предизвикана от SARS CoV–2. (14)

Небезизвестно е, че посочените дейностни характеристи-
ки, особено практикувани дълго време, се отразяват в психо-
логически план на анестезиологичните екипи. В този смисъл 
при много държави практикуването на интензивна медицина 
в конкретен план, се препоръчва да бъде не повече от 1/3 от 
целия трудов стаж на човек. 

Синдромът на професионалното прегаряне(от английски: 
burnout) е понятие, използвано в статията „Прегарянето: Ви-
соката цена на високите постижения“ на американския психи-
атър Хърбърт Фройденбергер през 1974 г., който той забелява 
сред свои колеги. Характеризира се със специфични симптоми 
и стадии на развитие. (8)

Основният аспект на този синдром е повишеното чувство 
за интелектуално, емоционално и физиологично изтощение. 
Без да има строга дефиниция, се разглежда като професиона-
лен феномен, който влияе върху всички аспекти на личност-
та – физиологични, емоционални, поведенчески, включително 
поява на суицидни настроения, инсулт, инфаркт, колит, язва, 
гастрит, затлъстяване, мигрена, астма, стерилитет. (12)

В последните години изследванията обхващат все по-ши-
рок кръг от професии, но традиционно челните места по най-
висок индекс се заемат от професии, работещи с хора, като на 
първо място са лекари и учители.

Синдромът на професионалното прегаряне може да има и 
отрицателно въздействие върху удовлетвореността на служи-
телите, производителността на труда, степента на отсъствие от 
работа и текучеството на персонала, като същевременно може 
да засегне семейните роли и функции. (13)

За противодействие на това професионално заболяване, се 
препоръчват различни типове психоемоционална рехабилита-
ция и развиване на интереси извън работното място – те трябва 
да са неща, което се вършат с удоволствие, редовни почивки и 
професионална психологична грижа . (10)

През 1982 г. американските психолзи Кристина Маслах 
(Christina Maslach) и Сюзън Джаксън (Susan E. Jackson) разра-
ботват научен метод за изучаване на синдрома на професионал-
ното прегаряне, благодарение на който създават първия тест, 
оценяващ нивото му – Maslach Burnout Inventory (MBI). Раз-
витието на синдрома е пропорционално на несъответствието 
между личност и професия. Кристина Маслах определя шест 
основни области на несъответствие:

1. Изисквания към работещия и неговите реални възмож-
ности.

2. Стремеж към независимост в работата и степента на 
приложен контрол.

3. Вложени усилия в работата и недооценка на приносите.
4. Отсъствие на позитивни взаимоотношения с работния 

колектив.
5. Отсъствие на справедливи взаимоотношения в работата.
6. Етични принципи на личността и изискванията на рабо-

тата.

Обобщено, този синдром можем да опишем като състояние 
на физиологично, емоционално и умствено изчерпване, харак-
теризиращо се с хронична умора, чувство за безпомощност и 
безнадежност, усещане за личен провал и несправяне, загуба 
на мотивация, отчуждение, развитие на негативно себевъзпри-
ятие и отношение към работата, живота и другите хора. Най-
често той се развива при работещите в различните сфери на 
здравеопазване, образование, обслужване, занимаващи се все-
кидневно и интензивно с проблемите на други хора /здраво-
словни, социални или психологически/. Тази дейност често е 
съпътствана от отрицателни емоции – гняв, възмущение, страх, 
отчаяние. (3)

Прегарянето е все по-често срещан проблем сред медицин-
ския персонал и е силно разпространено в лечебните заведе-
ния. То е свързано с трудностите на работното място и чувство 
на неудовлетвореност от работата. (7)

Стресогенните фактори в работата на лекарите са много-
кратно изследвани. За съжаление те се повишават непрекъсна-
то, както по брой, така и по интензивност. (1, 6)

В нашето проучване ние формулираме няколко такива, счи-
тайки ги  съществено важни:

1. Работа в предимно негативна професионална среда.
2. Промяна в мотивацията за работа в тази професия и не-

обходимост от непрекъснато професионално осъвършенства-
не.

3. Опасност за собственото здраве.
4. Трудности в общуването с болни и техните близки.
5. Работа в предимно негативна емоционална среда.
6. Работа в екстремални условия.
7. Недостатъчни знания и обучение, свързани с гореописа-

ните факти.

Според проучване на Batya Yasgur, проведено между 13 000 
лекари и публикувано през м. март 2022 г., около 21% от тях 
се чувстват депресирани, отчаяни и в безнадеждност, което до-
принася за възникване на суицидни мисли. Впечатление прави, 
че при 85% отговорът за възникването им е отрицателен, но все 
пак при 9% такива мисли са възниквали, а 1% от респонденти-
те са отговорили положително на въпрос, дали са правили та-
къв опит. Според същите данни, водещи са патолозите с 13%, а 
на последно място са нефролозите и ревматолозите, съответно 
с 2% и 5% суицидни мисли. Анестезиолозите са с 9%. (4)

По данни от проучване на Националното сдружение на об-
щопрактикуващите лекари, 70% от лекарите в България стра-
дат от този синдром. Въздействието на изчерпването засяга не 
само страдащите лекари, но се разпростира и върху техните 
пациенти, при влошаване качеството на предоставените меди-
цински услуги. (5)

ЦЕЛ НА ПРОУЧВАНЕТО
Целта на проучването е да се направи оценка на някои пси-

хологически специфики при група анестезиолози, работещи в 
големи болници в Р България и тези данни да бъдат сравнени с 
актуални проучвания от световната литература.

ОБЕКТ НА ПРОУЧВАНЕТО
Обект на нашето проучване са анестезиолози и интензи-

висти – специалисти и специализанти в лечебни заведения на 
територията на Р България. 

МЕТОДИКА
Изготвихме анкетна карта с 20 въпроса, част от които ба-

зирани на преведената и адаптирана за медицински специали-
сти Maslach Burnout Inventory (MBI). Всеки един от въпросите 
дава възможност за избор на само един отговор от предложе-
ните варианти. 

Ограниченията, приети в обхвата на проучването, са свър-
зани с липсата на единна комуникационна система. За включ-
ване на респондентите, избрахме няколко общи критерия на 
лечебните заведения, в които практикуват. Спряхме се на бол-
ници на територията на страната, с повече от 600 легла, с нива 
на структури по анестезиология и интензивно лечение III, ме-
дицинска поливалентност и спешност, КАИЛ/ОАИЛ с повече 
от 20 анестезиолога на щат. Поради доброволния характер на 
включване в изследването, отчетохме и желанието на ръково-
дителите на звената да участват в него. 

Анкетната карта разпространихме на хартиен и електронен 
носител. Проучването е анонимно. Няма въпроси, чрез които 
респондентите биха могли да бъдат идентифицирани. Участи-
ето е доброволно.

На Фиг. 1 е представена Анкетната карта 

 Фиг. 1 Анкетна карта

РЕЗУЛТАТИ
От изпратените анкетни карти до 10 лечебни заведения, от-

говори получихме само от 4 от тях. В Р България в момента 
има около 1200 анестезиолози, като няма официално публику-
вани данни за броя на практикуващите. Общият брой анесте-
зиолози в четирите болници взели участие е 148. От тях 38 са 
попълнили анкетата. (Фиг. 2)

Считаме, че процентът на участие е свързан с това, че тези 
болнични заведения и такъв вид здравни заведения, респектив-
но интензивни клиники и персонала им, са едни от най-нато-
варените в страната, от гледна точка на организационни изиск-
вания, спешност, медицинска поливалентност, инстанционна 
и консултативна мощ, обучение на студенти и специализанти. 
Освен тях отчитаме и факторите, описани в раздел „Въведе-
ние“ на настоящата статия, отговорни за прегарянето и депре-
сията при тези сециалисти.

 Фиг. 2 Общ брой практикуващи анестезиолози от 
участващите в проучването лечебни заведения

На въпроса „Понякога се усещам тъжен/а, отдръпнат/а, 
раздразнителен/а, депресиран/а?“ 73% от запитаните се чувст-
ват разтревожени, затворени, раздразнителни и само 27% не са 
в подобно състояние. (Фиг. 3)
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Фиг. 3 Въпрос „Понякога се усещам тъжен/а, 
отдръпнат/а, раздразнителен/а, депресиран/а?“

Въпрос 2 уточнява причините за тези усещания. При 27 
анкетирани – това са основно липса на мотивация и желание 
за развитие, както и липса на удовлетворение и радост в еже-
дневието.

На въпроса „Случвало ли се е да имате суицидни мисли?“ 
при 90% суицидни мисли не са се появявали.  

При нито един от респондентите не е имало суициден опит. 
На въпроса „Някой от колегите ви споделял ли е с вас, че се 

чувства депресиран?“ 57% отговарят, че с тях е споделяно, 26% 
отговарят отрицателно и 7% не могат да преценят.

Въпрос 9 се отнася до споделяне на суицидни мисли от ко-
леги. 99% отговярят отрицателно. 

На въпроса  „Някой от колегите Ви коментирал ли е с Вас, 
че друг колега има депресивни мисли?“ 31% отговарят утвър-
дително, с 55% не е коментирано, а при двама анкетирани е 
отчетена несигурност относно оценката.

Преобладаващата част от респондентите са препоръчали 
професионална помощ или разговор в семейството.

Въпрос 13 няма по същество, предвид негативният заряд 
на числото.

По отношение въпроса „Трябва ли медицинските училища 
или здравната система да се държат отговорни за депресион-
ните мисли?“ – 23% считат, че здравната система не е отговор-
на за наличие на депресионни състояния в лекарския състав, 
а 29% я държат отговорна за това. 34% считат, че не могат да 
преценят кой носи отговорностите в този план.

Отговорите на въпроса за менталното здраве са разнопо-
сочни. Анкетираните извършват различни дейности, за да се 
поддържат щастливи и ментално здрави. Основно се разчита 
на семейството и спорта.

57% от анкетираните знаят към кого да се обърнат, в случай 
на нужда от психологическа консултация, а 43% нямат такава 
информация.

Отново 57% определят своите взаимоотношения с колегите 
като открити такива. Останалите 43% са не толкова колегиално 
общителни или не могат да преценят това.

На въпроса „Каква според Вас е вероятната  причина за де-
пресивни мисли?“, около 60% определят като причина работна-
та среда и спецификата на работа.

При 55% служебните ангажименти, включително в мисло-
вен план, продължават между 1/3 и 1/2 от денонощието. При 
28% ангажиментите с работата продължават повече от 12 часа.

Според 50% от анкетираните тази анкета има смисъл, един 
респондент не желае да конкретизира. 

52% от анкетираните считат, че медицинските екипи имат 
нужда от определен тип психологическа подкрепа, 10 % не мо-
гат да преценят, а 13% мислят, че такава не е необходима.

АНАЛИЗ НА РЕЗУЛТАТИТЕ И ДИСКУСИЯ
Непрофесионален анализ – анестезиолог
Предвид ниския относителен дял на попълнилите анкетата, 

изглежда психологическото състояние на българския анестези-
олог, работещ в големи болници не е актуално за самия него. 
С чувство за хумор, този факт би могъл да се определи, по 

следния начин: като ме попитат „как съм“, отговарям „не ме 
интересува“ или „политика на щрауса“. Но погледнато сериоз-
но, е притеснително. Говори за негативитет в социален и личен 
план, както и склонност към депресивни мисли. Говори също 
за недоверие в утвърдени методики на изследване или недове-
рие в тези, които го правят, за недоверие в получените резулта-
ти и тяхното интерпретиране. Коментирайки този факт, автори-
те на изследването изказаха предположение, че може би самият 
термин „психологически характеристики“ води до отдръпване 
от участие, някакъв вид страх от изявено обявяване на дълбоки 
лични усещания на повърхността на личността.

Регистрираната „тревожност при повече от 2/3 от анкетира-
ните не е изненада. Тя е в синхрон и с проведени в други колек-
тиви резултати, в национален и международен план. Показва, 
че в организационно отношение професионалната дейност ан-
гажира и отнема преобладаващата част от мислите, енергията, 
свободното време и интересите на анестезиолозите. 

В регистриране на сериозни депресионни усещания, сме в 
абсолютно същата група, както са колегите от международното 
проучване (4). Това е и добре, и зле. Стремежът на определя-
щите в институционален план движението на кадрите на спе-
циалността, като Национален борд на анестезиолозите, Научно 
дружество на анестезиолозите и локалните ръководители на 
структури е напълно оправдан, тъй като явно има още доста 
какво да се направи в тази посока.

Буди тревога фактът, че в доста сериозен процент не се ко-
ментират подобни психологически неудачи в колективите и в 
семейството. В същия план, авторите са изненадани от факта, 
че 43% от респондентите не знаят към кого да се обърнат в та-
кива ситуации или не желаят това и предпочитат да се справят 
самостоятелно. Ние считаме, че онова, което е казал Cushing 
преди близо 200 г, а именно: „заболяванията трябва да се леку-
ват и се лекуват най-добре от този, който е направил това своя 
специалност“, са валидни и съвсем точни. 

Авторите се солидаризират с 52% от анкетираните, че про-
фесионалната психологическа подкрепа към анестезиологич-
ните екипи би могла само да е от помощ и да движи резулта-
тите на подобни анкети към положително насочени отговори.

Проучването върху някои психологически специфики може 
да се използва за идентифициране на анестезиолозите изложе-
ни на риск от прегаряне, както и за разработване на инициативи 
за намаляване на този риск и управление на съществуващ вече 
синдром.

Професионален анализ – психолог
Ниският брой попълнени анкетни карти (4 отговорили 

болнични структури от общо 10 помолени да се включат в из-
следването) е наистина важен факт, понеже той позволява да 
мислим за все още много високата степен на неглижиране на 
личния емоционален и психологичен живот на екипите – на 
първо място, разбира се от тях самите, но е възможно да се до-
пусне – и в организационен план от страна на ръководителите 
на тези екипи. Сякаш подобни въпроси все още остават в по-
лето на „ненужното“ и подчертано защитното отношение към 
тях е негативно („И с това ли ни занимавате“). Сам по себе си 
този факт говори за високата степен на емоционална преумора, 
асоциирана с раздразнение, индиферентност и неглижиране.

Предложената анкетна карта е самооценъчна, т.е. тя пред-
полага рефлексията на изследваното лице върху неговия въ-
трешен свят – емоционално благосъстояние, кондиция и т.н. 
Подобен тип въпросници се използват широко, поради отно-
сителната им олекотеност като провеждана процедура, но в 
психологията те винаги носят ниска информативност  поради 
факта, че отговорът може да бъде съзнателно или несъзнателно 
модифициран (преиначен, по различни причини – лично не-
глижиране на проблемите, нежелание те да бъдат обмисляни, 
субективни преживявания за предполагаемите очаквания на 
средата – „Какво ще си каже шефът, ако прочете..“, „Какво от-
говарят другите“…). Всичко това дава основания да допуснем, 

че е възможно (и най-вероятно е!) реалната картина на емо-
ционално прегаряне и изчерпване да бъде още по-критична и 
изострена.

Професионалното прегаряне на личността в полето на ней-
ната професия, независимо от неговото по-широко възприятие, 
не представлява проблем на отделната личност. Независимо, 
че неговите последствия, които винаги са под формата на 
щети, са индивидуални и често с ефект най-силно върху лич-
ния живот (заболявания, загуба на усещане за смисъл, неудо-
влетворителни връзки, злоупотреба с вещества, разводи и т.н.), 
прегарянето на специалистите всъщност представлява органи-
зационен проблем – нивото на продуктивност спада, покачва 
се честотата и интензивността на съпътстващите в екипите и 
съответно вън от тях (към пациенти и близки, ръководство и 
т.н.) конфликти, органзацията е застрашена от потенциалното 
високо текучество на персонал. Ако обърнем поглед назад и 
помислим колко години са необходими, за да се създаде един 
специалист анестезиолог-реаниматор, каква е инвестицията 
на лични усилия, образования, допълнително обучение, опит, 
финансови средства на обучителни институции и т.н., бихме 
могли да си представим какво разхищение за една болнична 
структура е неглижирането на състоянието на нейните екипи. 

Тук бихме могли да добавим още един, съвсем не мало-
важен аспект. Освен ценността на индивидуалния човешки 
живот (в случая – на лекаря), превенцията на емоционални и 
психологични заболявания, кризи и неблагополучия, предста-
влява индиректна инвестиция по отношение на удовлетворе-
ността на пациентите и техните близки, намаляване на процен-
та отправени съдебни искове, конфликти и т.н., които станаха 
нерядка част от всеки болничен живот. Общуването с хора в 
интензивна болка, страдание или състояние на застрашеност, 
както и с техните близки, които също са нерядко в промене-
но психоемоционално състояние, поради преживявания стрес, 
е една от най-трудните и изискващи задачи пред всеки лекар 
и поставя пред него едно допълнително изискване. Човекът, 
изложен на емоционален стрес или криза, винаги регресира – 
казано на непрофесионален език това означава, че преживява 
и се държи като дете, дори когато е интелигентен или соци-
ално добре функциониращ. Децата са импулсивни, незрели и 
невъздържани. С други думи, общуването със страдащи хора 
изисква от лекаря да влиза в символичната роля на възрастния, 
на добрия родител, който може да партнира на един човек да 
се върне отново в позицията също на възрастен, който помага 
активно с това, което е в полето на неговите ролеви прерогра-
тиви, а не саботира, атакува или пречи на лекаря да свърши 
своята работа. Ако самият лекар е изпепелен и изтощен, това 
на практика е невъзможно.

ИЗВОДИ
1. Тревожност се наблюдава при 2/3 от анкетираните. 
2. 90% не са имали суицидни мисли.
3. 43% не знаят към кого да се обърнат или не желаят това 

и предпочитат да се справят самостоятелно при депресивно 
състояние и суицидни мисли. 

4. 57% от респондентите споделят, че техен колега е споде-
лил с тях депресивни мисли.

5. 60% определят работната среда като причина за депре-
сивни мисли.

6. 52% считат, че е необходима професионална психологи-
ческа подкрепа.

7. Получените данни кореспондират с тези от други меж-
дународни проучвания проведени сред медицински специали-
сти и в частност анестезиолози.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Обобщавайки данните от литературата, резултатите от 

проведеното изследване, непрофесионалния и професионал-
ния анализи, ние считаме, че голяма част от анестезиолозите 

в анкетираната група са на прага или вече в стадий на профе-
сионално прегаряне. Те имат недоверие към структурите и ин-
ституциите, призвани да се справят или да не допускат това. 
Поглеждайки по-дълбоко, според нас тези факти биха могли 
да се изместят доста в положителна посока, ако има институ-
ционална възможност за обучение при контактуване с хора в 
кризисно състояние и налична професионална подкрепа.
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Фиг. 2 Общ брой практикуващи анестезиолози от участващите в 
проучването лечебни заведения

На въпроса „Понякога се усещам тъжен/а, отдръпнат/а, раздразнителен/а, 
депресиран/а?“ 73% от запитаните се чувстват разтревожени, затворени, 
раздразнителни и само 27% не са в подобно състояние. (Фиг. 3)

Фиг. 3 Въпрос „Понякога се усещам тъжен/а, отдръпнат/а, 
раздразнителен/а, депресиран/а?“
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ОЦЕНКА НА ЕФЕКТИВНОСТТА И БЕЗОПАСНОСТТА НА TAKIPRIL® 2% 
В АМБУЛАТОРНАТА УРОЛОГИЯ

Хубенова, П., Темелков, Ат., Шпортко, O., Заекова, Хр.
Клиника по Анестезиология и интензивно лечение, УМБАЛ Александровска, гр. София

EVALUATION OF SAFETY AND EFFICACY OF TAKIPRIL® 2% 
IN AMBULATORY UROLOGIC SURGERY  

Hubenova P., Temelkov, At., Shportko, O., Zaekova, Hr.
Department of Anaesthesiology and Intensive Care, UMHAT Alexandrovska, Sofia

изписването на пациента, а прилагането на ниски дози води до 
широка вариабилност на продължителността на блока и висок 
процент на неуспех на анестезията.  

Prilocaine hydrochloride 2% е локален анестетик със сред-
на сила и продължителност на действие и с бързо начало на 
действието. Prilocaine hydrochloride е синтезиран през 1953 г. и 
е фармакологично и токсикологично проучван до края на десе-
тилетието. Хипербарен разтвор с концентрация 5% се въвежда 
в анестезиологичната практика и успешно се прилага от 1960 
г. Обновена формула от 2% хипербарен разтвор на Prilocaine 
hydrochloride с търговско название Takipril® се използва в Бъл-
гария от 2020 г. Медикаментът се свързва с ниска честота на 
ТNS и подходяща алтернатива на Lidocaine и Mepivacaine за 
спинално приложение в еднодневната хирургия. Manassero и 
съавтори (1) анализират 18 проучвания и установяват, че 2% 
Prilocaine hydrochloride хипербарен разтвор е подходящ меди-
камент с приемлив профил на безопасност като алтернатива на 
използваните към момента локални анестетици за анестезия с 
кратка и средна продължителност.  

В сравнение с изобарния, хипербарният Prilocaine има 
значително по-бързо начало на действието и по-кратка продъл-
жителност на ефекта. Данни от направения литературен обзор 
сочат, че подходяща доза за хирургия в областта на долния ко-
ремен етаж и долните крайници е 40 до 60 mg за процедури, 
които продължават около 90 минути. Четири часа след спинал-
ната анестезия може да се очаква покриване на критериите за 
изписване на пациента.  

Поради средната продължителност на действие и нисък 
риск от TNS, Takipril® 2% е подходящ за спинална анестезия в 
условията на амбулаторната хирургия. 

МЕТОДИ
Четиридесет (40) ASA клас II-III пациенти за трансурет-

рална урологична оперативна намеса със спинална анестезия, 
които отговарят на критериите за включване в проучването, са 
разделени в две групи. 

Пациенти в група T (n=20) получават интратекална апли-
кация на 2,5 ml хипербарен Takipril® 2% (50 mg). Пациенти 
в група R (n=20) получават интратекална апликация на 3 ml 
изобарен Ropivacaine 0,5% (15 mg). 

Проследяват се началото и продължителността на сетив-
ния блок до нивото на дерматом Т10, максимална ширина на 
сетивния блок. Отчетени са началото, интензивността и про-
дължителността на моторния блок, хемодинамичните показа-
тели, времето, необходимо за мобилизиране на пациента. Па-
циентите отговарят на въпроси 24 часа след манипулацията и 
една седмица след изписването за проследяване на евентуални 
нежелани реакции.

РЕЗУЛТАТИ
На фигура 1 са посочени етапите на проучването и схема на 

провеждането му. От първоначално включените 42 пациенти, 
двама са отказали участие в хода на проучването. Останалите 
40 пациенти са претърпели трансуретрлана урологична намеса 
със спиналната анестезия. Техните показатели са проследени и 
получените резултати са анализирани.  

Фигура 1. Схема на проучването

На таблица 1 са представени демографските данни на па-
циентите от двете групи. Данните са сравними помежду си и 
не се наблюдават значими статистически разлики. 

Таблица 1. Демографски данни

Проведените инвазивни процедури са разпредлени както 
следва: 12 лазерни литотрипсии поради бъбречна литиаза, 13 
лазерни литотрипсии поради калкулоза в уретера, 4 литокла-
ста, 8 ТуТУР и 3 ТУРП. Тяхната максимална продължителност 
е до 90 мин.

Фигура 2. Характериситки на сетивния и моторния блок 
при пациентите от група T и група R

От фигура 2 се вижда, че началото на сетивния и моторния 
блок е по-бързо в група Т отколкото в група R. Средностатис-
тическото време за настъпване на сетивния блок на нивото на 
дерматом Т10 е 5 мин (2-6 мин) в група Т и 9 мин (3-11) в група 
R. Средностатистическата продължителност на моторния блок 
в група Т е 127 мин (102-168), а в група R е 162 мин (114-198).

Таблица 2. Характеристики на блока при пациентите от 
група T и група R

На таблица 2 са представени характериситките на блока в 
табличен вид. Средната продължителност на пълен моторен 
блок (модифицирана скала по Bromage 3) в група Т е по-кратка 
от тази в група R. Времето за мобилизиране на пациентите в 
група Т е 220 мин, а на тези в група R е 294 мин. Честотата 
на страничните ефекти е ниска и сравнима при пациентите от 
двете групи. Не се наблюдават неврологични симптоми в нито 
една от групите. 

Цел: Хипербарен разтвор на Takipril® 2% е предпочитан 
медикамент за трансуретрални процедури в урологията с про-
дължителност до 90 минути. Целта на това проспективно ед-
ноцентрово клинично проучване е да определи безопасността 
и ефективността на хипербарен разтвор на Takipril® 2% в срав-
нение с изобарен разтвор на Ropivacaine 0,5% при урологични 
пациенти за планова амбулаторна оперативна намеса.

Методи: Четиридесет и двама пациенти (27-76 години/ 
ASA клас II-III) са включени в проучването. Разделени са в 
две групи, като тези в Група T (n=20) получават интратекал-
но еднократно приложение 50 mg на хипербарен разтвор на 
Takipril® 2%. Пациентите в група R (n=20) получават 15 mg из-
обарен разтвор на Ropivacaine 0,5%. Оценени са ширината на 
сетивния и моторния блок, времето, за което пациентът възста-
новява подвижността си, честотата на страничните реакции.

Резултати: Четиридесет пациенти са участвали докрай в 
проучването и техните резултати са анализирани. Постигната-
та средната максимална ширина на сетивния блок с доза 50 mg 
Takipril® е T8 (T6-L1) и T6 (T4-T12) с доза 15 mg Ropivacaine 
(p< 0.07). Преброяването на дерматомите е възходяща посока 
от S5. Времето, необходимо за постигане на максимален мото-
рен блок (Скала на Bromage 3), е 25 (10-30) мин в група T и 31 
(18-38) мин в група R (p<0.05). Продължителността на ефек-
тивния моторен блок на нивото на T10 в група T е 127 (102-
168) мин в сравнение с 162 (114-198) мин в група R. Отмина-
ването на сетивния блок в група T е за 240 (175-270) мин, а в 
група R е 273 (151-393) мин. Продължителността на моторния 
блок в група T е 120 (30-150) мин и в група R 180 (90-270) мин. 
Времто, необходимо за мобилизиране на пациентите в група 
T средно е 220 (156-340) мин, а в група R – 294 (170-398) мин.

Заключение: Интратекалното приложение на 50 mg хи-
пербарен Takipril® 2%, както и на 15 mg изобарен Ropivacaine 
0,5% се толерира добре от пациентите. Постигнат е адекватен 
блок, необходим за извършване на трансуретрални урологични 
интервенции и при двете групи пациенти. Установи се по-бър-
зо възстановяване на сетивния и моторния блок при пациенти-
те в група T в сравнение с тези в група R. Липсват данни за вре-
мето, необходимо за възстановяване на спонтанната микция, 
както и за честотата на ретенция на урината след спинално 
приложение на двата медикамента поради необходима катете-
ризация във връзка с урологичната патология. 

Ключови думи: урология, трансуретрални интервенции, 
спинална анестезия, амбулаторна хирургия

Background: Hyperbaric Takipril® 2% may be preferable for 
transurethral procedures in urology lasting up to 90 min. The aim of 
this prospective, single-centre clinical trial was to determine safety 
and efficacy of Takipril® 2% HB in comparison with Ropivacaine 
0,5% plain solution in patients undergoing scheduled transurethral 
operative procedures in urology. 

Methods: Forty-two patients (27-76 years/ American Society 
of Anaesthesiologists grade II-III) were enrolled in this study. The 
patients were divided into two groups. Group T (n=20) received 
intrathecal single-shot injection of 50 mg of Takipril® 2% HB and 
group R (n=20) received 15 mg of Ropivacaine plain 0,5%. We 
measured expansion of the sensory and motor block, evaluated 
times to walk, the rate of side effects in each group.

Results: Forty patients were available for analysis. The mean 
maximum expansion of the sensory block gained with a dosage 
of 50 mg Takipril® was T8 (T6-L1) and T6 (T4-T12) with 15 
mg Ropivacaine (p< 0.07). Dermatomes were counted upwards 
beginning with S5. The mean time to obtain maximum motor block 
(Bromage scale 3) was 25 (10-30) min in group T and 31 (18-38) 
min in group R (p<0.05). The duration of the effective block at the 
level of T10 in group T was 127 (102-168) min compared to 162 
(114-198) min in group R. The regression of the sensory block in 
group T was 240 (175-270) min and in group R it was 273 (151-
393) min. The mean time for regression of the motor block in group 
T was 120 (30-150) min and in group R 180 (90-270) min. The time 
needed for the patients to be mobilized in group T was 220 (156-
340) min and in group R – 294 (170-398) min. 

Conclusion: Intrathecal administration of either 50 mg 
Takipril® 2%  HB or 15 mg Ropivacaine 0,5% plain was well 
tolerated and an adequate block for transurethral urological 
procedures was achieved in all patients. A more rapid postoperative 
recovery of sensory and motor function was seen in group T 
compared with group R. There is no data on time to recovery 
and rate of urinary retention after spinal administration of both 
solutions due to necessary bladder catheterization a cause of the 
urological pathology.

Keywords: urology, transurethral procedures, spinal 
anaesthesia, ambulatory surgery

ВЪВЕДЕНИЕ
Развитието на еднодневната хирургия става все по-актуа-

лен въпрос в България. В изминалото десетилетие се ускорява 
разработването на мрежа от амбулаторни центрове за специа-
лизирана медицинска помощ. Засилва се интересът към меди-
каментите, подходящи за извършване на спинална анестезия 
в условията на извънболничната помощ.  Иделаният локален 
анестетик за интратекално приложение е нужно да осигу-
ри бързо начало на сетивния и моторния блок, предсказуема 
продължителност и нисък риск от нежелани реакции. Дълги 

години подходящ за амбулаторни условия медикамент, който 
отговаря на изискванията и се доближава до тези на идела-
ния анестетик, е бил Lidocaine. През 1993 г. се установява, че 
единична интратекална апликация на Lidocaine води до раз-
витие на преходни неврологични симптоми, т.нар. „Transient 
neurological symptoms” (TNS). 

Ниски дози от дългодействащи локални анестетици като 
Bupivacaine, Levobupivacaine и Ropivacaine се използват за спи-
нална анестезия в амбулаторната хирургия. В случай, че дозата 
на дългодействащия локален анестетик е по-висока, се забавя 

часа след манипулацията и една седмица след изписването за проследяване на евентуални 
нежелани реакции.

Резултати

На фигура 1 са посочени етапите на проучването и схема на провеждането му. От 
първоначално включените 42 пациенти, двама са отказали участие в хода на проучването. 
Останалите 40 пациенти са претърпели трансуретрлана урологична намеса със спиналната 
анестезия. Техните показатели са проследени и получените резултати са анализирани.

Фигура 1. Схема на проучването

На таблица 1 са представени демографските данни на пациентите от двете групи. 
Данните са сравними помежду си и не се наблюдават значими статистически разлики. 

Таблица 1. Демографски данни
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Проведените инвазивни процедури са разпредлени както следва: 12 лазерни 
литотрипсии поради бъбречна литиаза, 13 лазерни литотрипсии поради калкулоза в 
уретера, 4 литокласта, 8 ТуТУР и 3 ТУРП. Тяхната максимална продължителност е до 90 
мин.

Фигура 2. Характериситки на сетивния и моторния блок при пациентите от група T и 
група R

От фигура 2 се вижда, че началото на сетивния и моторния блок е по-бързо в група 
Т отколкото в група R. Средностатистическото време за настъпване на сетивния блок на 
нивото на дерматом Т10 е 5 мин (2-6 мин) в група Т и 9 мин (3-11) в група R.
Средностатистическата продължителност на моторния блок в група Т е 127 мин (102-168), 
а в група R е 162 мин (114-198).
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ИЗВОДИ 
Интратекалното приложение на 50 mg хипербарен Takipril® 

2% или на 15 mg изобарен Ropivacaine 0,5% се толерира добре. 
Двата медикамента осигуряват добри характеристики на блока 
за трансуретрални урологични интервенции при всички про-
следени пациенти. Наблюдава се по-бързо възстановяване на 
сетивния и моторния блок при пациентите от група Т в сравне-
ние с тези от група R. 

Не са налични данни за времето на възстановяване на спон-
танната микция, както и за евентуална ретенция на урината 
постоперативно поради урологичната патология и необходи-
мостта от катетеризация на пикочния мехур.

ОБСЪЖДАНЕ
Takipril® е амиден тип локален анестетик и се характери-

зира с интермедиарна сила и продължителност на действие, 
бързо начало на действието. За разлика от Lidocaine, който е 
четвъртичен амин, Takipril® е вторичен амин, което има от-
носителни предимства по отношение на токсичността. Той е 
с по-висок клирънс спрямо останалите амино-амидни локал-
ни анестетици, около два пъти по-висок клирънс от този на 
Lidocaine. Takipril® има голям обем на разпределение, което е 
причината за относително по-ниската плазмена концентрация 
на медикамента в сравнение с Lidocaine и Mepivacaine при ре-
гионални техники на анестезия. В следствие на това Takipril® 
достига токсични кръвни концентрации много рядко. Макси-
мална допустимата доза на медикамента е около два пъти по-
висока от тази на Lidocaine. 

Налични са публикации за проведен системен анализ на 
риска от поява на TNS след спинално приложение на локални 
анестетици в рандомизирани клинични проучвания. (2) Вклю-
чени са 24 поучвания (2226 пациенти) като честотата на TNS е 
16.9% след приложение на Lidocaine, 19.1% след Mepivacaine, 
1.1% след Bupivacaine и 1.7% след Prilocaine. Относителният 
риск за развитие на TNS е 6.7- и 5.5-пъти по-висок след при-
ложение на Lidocaine отколкото след Bupivacaine и Prilocaine, 
съответно. След проведения анализ авторите установявата че 
осмоларитета на локалния анестетик не е от значение за  ри-
ска от проява на TNS. Поради средната продължителност на 
действие и ниска честота на TNS, спиналното приложение на 
2% хипербарен Prilocaine може успешно да се използва за раз-
лични видове оперативна намеса, като се явява алтернатива на 
Lidocaine и Mepivacaine за спинална анестезия при процедури 
със средна или кратка продължителност.

Oт направен литературен преглед се установява, че полу-
чените от нашия екип резултати се потвърждават от други по-
добни проучвания. При интратекално приложение на Рrilocaine 
2% хипербарен разтвор спрямо 0.4% изобарен разтвор на 
Ropivacaine при еднодневна артроскопска хирургия на коляно-
то авторите си поставят за цел да сравнят времето за достигане 
на моторен блок, отминаването на моторния блок и времето за 
извеждане на пациентите от отделението за постанестетично 
наблюдение при двете групи пациенти. (3) Те установяват, че 
отминаването на моторния блок е по-бързо в групата с при-
ложение на хипербарен 2% Prilocaine в сравнение с тази, при 
която е приложен 0,4% изобарен Ropivacaine. Същевременно 
авторите установяват, че времето за изписване на пациентите 
е сравнимо между двете групи. Двата медикамента показват 
сравним рисков профил.

Camponovo и сътрудници изследват предимствата на хи-
пербарния спрямо изобарния разтвор на Prilocaine (4). Авто-
рите сравняват ефективността на блока до нивото на T10 като 
прилагат две различни интратекални дози 2% Prilocaine(60 и 
40 mg) хипербарен разтвор и една доза 2% Prilocaine(60 mg) 
изобарен разтвор при пациенти за планова оперативна намеса с 
продължителност до 60 минути. Началото на сетивния блок на 
нивото на дерматом Т10 е по-бързо при прилагането на 60 и 40 
mg 2% хипербарен Prilocaine отколкото 60 mg of 2% изобарен 

Prilocaine. При възстановяване на пациентите отминаването 
на спиналния блок след приложение на хипербарен разтвор е 
по-кратко спрямо приложението на изобарен разтвор. Автори-
те правят изводи, че времето, необходимо за настъпването на 
моторния и сетивния блок е по-кратко, фиксирането на анесте-
тика е по-бързо и пациентите се възстановяват по-малко вре-
ме при приложение на хипербарен Prilocaine спрямо изобарен 
разтвор на същия медикамент. 

Хипербарен Prilocaine 2% е сравняван от Rätsch и сътр. с 
0,5% хипербарен Bupivacaine. (5) Проследени са показателите 
на 88 пациенти за планова операция на долен крайник с мак-
симална продължителност 45 минути със спинална анестезия. 
Участниците в проучването са рандомизирани да получат 15 
mg 0,5% хипербарен Bupivacaine или 60 mg 2% хипербарен 
Prilocaine. Двете групи са сравними помежду си по отношение 
достигането на аналгетично ниво до T12 както и по отноше-
ние интензивността на блока и началото на максимален сети-
вен блок. Аналгетично ниво на T12 се поддържа 60 минути 
с Prilocaine спрямо 120 минути с Bupivacaine, регресията на 
моторния блок настъпва след 135 спрямо 210 минути, времето 
за появата на спонтанна микция е 306 спрямо 405 минути при 
Prilocaine и Bupivacaine, съответно. Посредством прилагането 
и на двата медикамента се постига добро качество на сетивния 
и моторния блок, което дава възможност за провеждане на опе-
ративната намеса с продължителност поне 1 час. Проявата на 
странични ефекти е сравнима между двете групи пациенти. В 
заключение авторите потвърждават, че спиналната анестезия с 
2% хипербарен Prilocaine е с по-добри характеристики спрямо 
0,5% хипербарен Bupivacaine по отношение началото и регре-
сията на блока, по-кратко време до първа спонтанна микция, 
по-бързо извеждане от стаята за възстановяване и изписване 
на пациента. 

Manassero и сътрудници сравнят анестезиологичния про-
фил на унилатерална и конвенционална билатерална спинална 
анестезия с една и съща доза (50 mg) хипербарен 2% prilocaine 
за ингвинална херниорафия. (1) В групата с унилатрелна спи-
нална анестезия след поставянето на медикамента пациентът 
оства в латерална декубитална позиция 10 минути. В резул-
тат на тази техника ограничен унилатерален спинален блок 
(сетивен блок под S1 в областта на неоперираната страна) 
се регистрира само при 12.5% от пациентите в тази група 20 
минути след началото на анестезията. Въпреки това времето 
за появата на спонтанна микция в унилатералната група е по-
кратко (220±47 минути) отколкото в конвенционалната група. 
Прилагането на унилатерален спинален блок би могло да на-
мали времето необходимо за първа спонтанна микция и оттам 
времето за изписване на пациента. Авторите не съобщават за 
ретенция на урината в нито една от двете групи. В проучването 
се потвърждава успешното приложение на prilocaine като лока-
лен анестетик подходящ за амбулаторна хирургия в доза 50 mg 
хипербарен разтвор за ингвинална херниорафия до 60 минути.

В сравение с еквипотентна доза дългодействащ спинален 
анестетик след приложение  на Takipril® се наблюдава по-бър-
зо мобилизиране на пациента и възстановяване на спонтанна-
та микция. (6)  Използването на медикамента се свързва с по-
ниска честота на постоперативна уринна задръжка. Целта на 
бъдещи проучвания е да установи възможни различия между 
Takipril® и други анестетици с подобен безопасен и ефективен 
профил, като Articainе и Chloroprocaine.

Нужно е дозата на Takipril® да бъде адаптирана към вида 
на оперативната намеса, характеристиките на пациента, крите-
риите за изписване на местно ниво. Прегледът на литературни-
те данни сочи, че  дозата варира между 40 и 60 mg за хирургич-
на намеса в областта на долните крайници и долния коремен 
етаж с продължителност 90 минути и 10 mg 2% хипербарен 
Takipril® за перианална хирургия в малък обем. (7) Очакваната 
готовност за изписване на пациента е 4 часа след спиналното 
приложение на медикамента. В сравнение с изобарния, хипер-

барният разтвор ускорява началото на действието и намалява 
времето, необходимо за възстановяване след интратекална 
анестезия.

ОГРАНИЧЕНИЯ
Ограниченията на представеното проучване са малкият 

брой на пациентите, при които се оценява приложението на 
хипербарен Takipril® 2%, както и невъзможността за оценка 
на ретенцията на урина и нуждата от катетеризация след спи-
нална анестезия.
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Резюме
Оценката на продължителността на болничния престой е 

важна от гледна точка на предвидимостта и планирането на 
разходите на болницата. 

Целта на настоящата статия е да оцени средния (медианен) 
болничен престой на пациенти с COVID-19, приети в интен-
зивна клиника. Ретроспективно са събрани данни за 100 по-
следователни пациента с COVID-19, приети в Клиниката по 
интензивна терапия на МБАЛ-София при ВМА за периода 
21.10-16.12.2020г.

Болничният престой на пациентите е с медиана 11,5 дни, 
при починалите 11 дни, а при изписаните 12 дни (p>0,05). Меж-
ду възрастта и продължителността на болничния престой се 
установи силна положителна корелация (rho=0,707). Средната 
възраст на изписаните и починалите е значимо различна, съот-
ветно 62,5г. и 72,6г, което доказва, че възрастта на пациентите 
е значим фактор за риска от смърт по време на болничния пре-
стой, HR=1,034. При разделяне на пациентите в две възрастови 
групи: до 64год вкл. и 65+ години, се доказа също, че техният 
болничен престой е значимо различен: средно 26,4 дни при по-
младите и 17,3 при по-възрастните, а рискът от смърт на по-
възрастните е почти два пъти пъти по-висок (HR=1,945).

Използването и на обикновени средни величини, и на та-
кива, определени по метода на Каплан-Майер (като преживя-
емост) имат познавателен смисъл за определяне на болничния 
престой на пациенти в интензивна клиника. 

Ключови думи: продължителност на болничния пре-
стой, интензивна клиника, COVID-19, КОВИД-19

Abstract
Hospital length of stay estimation is important in terms of 

predictability and cost planning of the hospital.
The aim of this article is to evaluate the average (median) hospital 

length of stay of COVID-19 patients admitted to an intensive care 
unit. Data for 100 consecutive patients with COVID-19 admitted 
to the Clinic of Intensive Therapy, Military Medical Academy, 
MHAT - Sofia are collected retrospectively for the period 21.10-
16.12.2020.

The median hospital length stay of the patients is 11.5 days, 
11 for the deceased and 12 days for the discharged (p> 0.05). A 
strong positive correlation between age and length of hospital stay 
is proved (rho = 0.707). The average age of the discharged and 
deceased is significantly different, 62.5 years and 72.6, respectively.

The age of the patients is a significant risk factor for death 
during their hospital stay, HR = 1.034. When dividing patients into 
two groups: up to 64 incl. and 65+ years, the length of their hospital 
stay is proved to be significantly different: the mean for younger 
people is 26.4 days and 17.3 days for older people, and the risk of 
death for older group is almost twice as high (HR = 1.945).

The use of both ordinary averages and those estimated by 
Kaplan-Mayer method (as survival) for intensive care unit patients‘ 
hospital length of stay calculation has sense.

Keywords: hospital length of stay, Intensive care unit, 
COVID-19

ВЪВЕДЕНИЕ
Заразяването с вируса SARS-CoV-2 (COVID-19) не изисква 

хоспитализация при всички пациенти. Това се налага само при 
по-тежко протичане на заболяването [1]. Лечението на най-
тежките случаи се поема от специалисти в т.нар. интензивни 
клиники, където се прилагат повече на брой и по-скъпи проце-
дури, т.е. болничният престой в такъв тип лечебни звена е със 
значително по-висока себестойност. 

Продължителността на болничния престой има отношение 
както към тежестта на протичане на заболяването (медицин-
ската страна), така и към разходите, които се създават от този 
престой (икономическата страна на проблема). Тези разходи 
обикновено се покриват от здравноосигурителния фонд, друг 
платец или самата болница [2-5]. 

Предвидимостта и планирането на такъв тип разходи е ва-
жно за финансовото състояние на болниците, дори и в случа-
ите, когато тези разходи имат ясен платец, тъй като реимбур-
сирането им е отложено във времето. Освен това ще се даде 
възможност за изготвяне на допълнителни анализи за това дали 
има необходимост от дофинансиране на болничното лечение 
на пациентите с COVID-19.

Друг важен аспект при оценка на продължителността на 
болничния престой е свързан с ограничения брой легла в ин-

тензивните клиники и вземането на „тежки“ решения от страна 
на специалистите кой именно пациент да бъде преведен в така-
ва клиника, съобразно състоянието му. Това е особено актуално 
при пикове на заболяването, когато капацитетът на лечебните 
структури се запълва и понякога надхвърля. 

МАТЕРИАЛИ И МЕТОДИ
Целта на настоящата статия е да оцени средния (медианен) 

болничен престой на пациенти с COVID-19, приети в интен-
зивна клиника. 

Ретроспективно са събрани данни за 100 последователни 
пациента с COVID-19, приети в Клиниката по интензивна те-
рапия на МБАЛ-София при ВМА за периода 21.10-16.12.2020 г. 

Статистически методи: резултатите са представени като 
абсолютни и относителни честоти, както и като средна арит-
метична ± стандартно отклонение (sd) или медиана и интерк-
вартилен размах (IQR; 25 и 75 персентили), в зависимост от 
формата на разпределението, а размахът (минимум и макси-
мум) е даден за пълнота. При сравняване на средни/медиани на 
две групи са приложени t-тест и тест на Ман-Уитни. Връзката 
между количествени променливи е оценена с корелационен 
коефициент на Спирман. Формата на разпределението е опре-
делена с теста на Колмогоров-Смирнов. Средният и медианен 

болничен престой са оценени по метода на Каплан-Майер и са 
представени с техните 95% доверителни интервали (95% CI), а 
кумулативният престой е представена като относителен дял и 
стандартна грешка (SE). За оценка на факторите за продължи-
телността на болничния престой като събитие, развиващо се 
във времето, е приложен Лог-Ранк тест, а за риска от смърт във 
времето – регресионен анализ на Кокс. Резултатите при p<0,05 
са приети за значими. Използван е IBM SPSS, версия 22. 

РЕЗУЛТАТИ
Пациентите бяха разделени спрямо  пол, възраст, изход от 

лечението, кръвна  група, придружаващит заболявания и ри-
скови фактори от начина на живот-употреба на тютюневи из-
делия, Табл.1.Анализът на данните показва преобладащ пол 
мъже– 69% . За настояща употреба на тютюневи изделия са 
съобщили 4%. Най-често се срещат пациенти с кръвна група 
А (66%), следвани от нулева (21%) и В (12%), а най-рядко са 
тези с група АВ (1%), като всички са с положителен резус фак-
тор. Едва   при 7 пациента не е съобщено за придружаващи 
заболявания. Средната възраст на пациентите е 68,6 г. ±12,7 г., 
като най-младият е на 37, а най-възрастният на 98 г. Делът на 
починалите пациенти е 61%, докато изписаните от клиниката 
са 39%.
Показател n %

Пол мъж 69 69
жена 31 31

Пушач не 96 96
да 4 4

Кръвна група

O 21 21
A 66 66
B 12 12
AB 1 1

Коморбидност не 7 7
да 93 93

Възраст (средна/sd) 68,6 12,7

Статус починал 61 61
изписан 39 39

Болничен престой (медиана, IQR) 11,5 7,3-
18,0

Табл. 1. Обща характеристика на пациентите

Направи се анализ за продължителността на болничния 
престой и неговата връзка с характеристиките на пациентите.  
Установи се, че болничният престой варира от 1 до 49 дни и е с 
медиана 11,5 дни (IQR 7,3-18,0). При починалите той е с меди-
ана 11 дни, като варира между 1 и 41 дни, а при изписаните е с 
медиана 12 дни и варира от 4 до 49 дни. Не се доказа значимост 
на разликата на медианния болничен престой при двете групи 
пациенти – починали и изписани (p>0,05), Табл. 2, Фиг. 1.

 n
медиана

25

IQR
мин. макс.75

Пол мъж 69 13,0 6,5 20,0 1 49
жена 31 11,0 8,0 15,0 1 41

Тютюнопушене не 96 11,5 8,0 18,0 1 49
да 4 9,0 3,0 25,5 3 29

Кръвна група
O 21 16,0 8,5 21,0 3 38
A 66 11,0 5,8 16,3 1 49
B 12 15,5 10,3 18,0 2 27

AB 1 10,0

Коморбидност не 7 9,0 7,0 20,0 4 37
да 93 12,0 8,0 18,0 1 49

Статус 61 11,0 5,0 18,0 1 41
39 12,0 9,0 17,0 4 49

Табл. 2. Характеристики на болничния престой по групи

Фиг. 1. Графика тип кутия за продължителността на 
болничния престой в зависимост от характеристиките на 
пациента

        
Не се доказаха значими разлики в медианния болничен 

престой на пушачи и непушачи; между всеки две кръвни гру-
пи; според наличието на придружаващи заболявания и според 
наличието на коморбидност (p>0,05), което показва, че тези 
показатели не могат да бъдат използвани за предвидимост по 
отношение на очакваният болничен престой.  

Чрез корелационен коефициент на Спирман се оцени връз-
ката между възрастта и продължителността на болничния пре-
стой. Стойността на коефициента rho=0,707 при p=0,038, което 
показва силна положителна корелация между двете променли-
ви, т.е. с нарастване на възрастта се увеличава продължител-
ността на болничния престой, Табл 3.

Ден Кумулативен
престой SE Ден Кумулативен

престой SE

1 97,0% 1,7% 16 52,8% 5,7%

2 95,0% 2,2% 17 49,4% 5,8%

3 91,0% 2,9% 18 40,6% 6,0%

4 86,0% 3,5% 19 37,1% 5,9%

5 82,0% 3,9% 20 33,4% 5,9%

6 80,9% 3,9% 22 31,1% 5,9%

7 80,9% 3,9% 25 28,9% 5,9%

8 78,8% 4,1% 27 26,5% 5,9%

9 77,6% 4,2% 29 23,9% 5,9%

10 75,3% 4,4% 30 20,9% 5,8%

11 66,3% 5,0% 37 17,4% 5,8%

12 65,0% 5,1% 38 13,9% 5,6%

13 62,2% 5,2% 39 7,0% 4,5%

14 62,2% 5,2% 41 3,5% 3,3%

15 57,8% 5,5%

Табл. 3. Кумулативен престой на пациентите по дни 
(относителен дял)

Средната възраст на изписаните и починалите е значимо 
различна, p<0,001: изписаните са средно на 62,5±12,6 г. (вари-
рат от 39 до 88), а починалите – на 72,6±11,2 г. (варират от 37 
до 98 г.).

  Средният болничен престой в клиниката, определен по 
метода на Каплан-Майер, е 19,5дни (95% CI 16,4-22,6), а меди-
анният е 17 дни (95% CI 15-19), Фиг. 2. 
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Фиг. 2. Крива на Каплан-Майер за продължителност на 
болничния престой

Кумулативният престой (оценен като преживяемост) на па-
циентите в клиниката на ден 5 е 82%, докато на ден 10 е 75,3%, 
на ден 15 – 57,8%, на ден 20 – 33,4%, на ден 30 – 20,9%, дока-
то на ден 41 достига на практика 0% (като се вземе предвид 
и стандартната грешка на оценката), защото всички пациенти 
вече са изписани или починали, Табл. 3. Медианата по дефини-
ция е онзи времеви момент, в който при половината проследе-
ни е настъпило събитието (умиране) и това е 17-тия ден.

Средният болничен престой, определен по метода на Кап-
лан-Майер, при двата пола е сходен (p>0,05). При мъжете той 
е средно 19,8 дни, при жените – 17,0 дни, а медианите са съот-
ветно 17 и 18 дни, Фиг. 3.

Фиг. 3. Крива на Каплан-Майер за продължителност на 
болничния престой според възрастовата група

Сравни се болничният престой на пациентите спрямо ос-
новните им характеристики Табл.4 .

средна

долна 
граница

95% CI медиана

долна 
граница

95% CI

горна 
граница

горна 
граница

Пол
мъж 19,8 16,3 23,3 17,0 14,2 19,8

жена 17,0 10,9 23,1 18,0 12,8 23,2

Пушене
не 19,9 16,7 23,1 18,0 16,0 20,0

да 12,5 0,4 24,6 3,0

Кръвна група

O 20,7 15,3 26,2 18,0 9,1 26,9

A 18,7 14,7 22,7 15,0 11,7 18,3

B 17,1 12,6 21,7 18,0 15,9 20,1

Коморбидност
не 28,3 8,7 47,9 37

да 19,0 15,9 22,1 17 16,1 18,9

Възраст
37-64 г. 26,4 18,2 34, 6 19,0 16,1 22,0

65+ г. 17,3 14,8 20, 5 16,0 11,7 20,3

Табл. 4. Среден и медианен болничен престой

Не се доказа значима разлика в болничния престой на пу-
шачи и непушачи (p>0,05), но е интересно да се отбележи, че 
всичките четирима пациенти, съобщили за употреба на тю-
тюневи изделия, са починали и на ден 29 имат кумулативна 
преживяемост 0%, докато непушачите на същия ден са с ку-
мулативна преживяемост 78,8%. Болничният престой при не-
пушачите е средно 19,9 дни, при пушачите 12,5, а медианата 
при двете групи е съответно 18 и 3 дни. Невъзможността да се 
докаже значимост на разликата вероятно се дължи на малкия 
брой лица, съобщили за пушене. 

При сравняване на кръвните групи също не се доказа зна-
чимост на разликата в болничния престой (p>0,05). За нулева 
средният престой е 20,7 дни (медиана 18), за А 18,7 (медиана 
15), а за В 17,1 (медиана 18 дни). Единственият пациент с кръв-
на група АВ е изключен от този сравнителен анализ.

Не се доказа значима разлика в болничния престой на паци-
ентите с и без придружаващи заболявания (p>0,05). При лицата 
без коморбидности той е средно 28,3 дни (медиана 37 дни), а 
при тези със съобщени такива е 19,0 дни (медиана 17 дни). 

Очаквано, възрастта на пациентите се доказа като значим 
фактор за риска от смърт по време на болничния престой, 
HR=1,034 (95% CI 1,009-1,060), p=0,006. Това означава, че 
рискът от умиране в клиниката нараства с 3,4% при увелича-
ване на възрастта на пациента с една година. При разделяне 
на пациентите според възрастта им в две групи: 37-64 и 65 
и повече навършени години, се доказа, че техният болничен 
престой е значимо различен: 26,4 дни при по-младите и 17,3 
при по-възрастните (медиани съответно 19 и 16 дни), Фиг. 3, 
p=0,031. Регресионният анализ на Кокс доказва почти два пъти 
пъти по-висок риск от смърт на пациентите във възрастовата 
група 65 и повече навършени години (HR=1,945; 95% CI 1,032-
3,665; p=0,040).

Обсъждане
Приложението на метода на Каплан-Майер за оценка на 

продължителността на болничния престой, наред с използва-
нето на обикновените средни величини (средна аритметич-
на/медиана), които не отчитат настъпването на събитие, има 
своят познавателен смисъл не само защото са налични данни 
за време-до-събитие (time-to-event). При лечение в интензив-
на клиника е важно да може да се оцени преживяемостта на 
пациентите, като по правило тя е ниска. Средният и медианен 
болничен престой, както и кумулативният престой, определени 
по метода на Каплан-Майер, са направени по същия начин, по 

който се оценява преживяемостта, с допускането, че пациен-
тите, „изпуснати“ от наблюдение (т.нар. цензурирани случаи), 
ще продължат да живеят и след изписването им от клиниката. 
В настоящата публикация обаче той може да се използва за 
апроксимация на преживяемостта, но само в ранните срокове 
на наблюдение – до 5-10 ден или в зависимост от групата па-
циенти. Това е така поради факта, че събитието (умиране) не 
настъпва при онези пациенти, чието състояние се е подобрило 
и са изписани от клиниката, тъй като при тях настъпва друго 
събитие (напускане на клиниката) и ги губим от наблюдение 
твърде рано. Този факт изкуствено занижава дела на преживе-
лите пациенти, както и средната и медианна преживяемост в 
по-късните срокове на наблюдение.

Още едно допускане в полза на метода на Каплан-Майер 
при определяне на болничния престой е възможността, не 
всички от тези пациенти да се изписват от болницата при из-
писването им от интензивната клиника, а част от тях да се пре-
веждат за долекуване в други клиники на същата болница, т.е. 
техният престой в същата болница да продължава до пълното 
им излекуване. В този смисъл е важно ръководството на ле-
чебното заведение да е наясно с вероятната продължителност 
на целия престой на такива пациенти, с цялата условност на 
такъв тип изчисления.

Важно е да се отбележи, че тук не са взети предвид дните, 
в които пациентите са били в други клиники, преди да бъдат 
преведени в интензивната клиника.

Търсенето на фактори за болничния престой има изцяло 
информативен характер, тъй като неговата продължителност 
зависи от чисто медицински решения и не може (и не бива) да 
се контролира. 

Възможно е да се окаже, че употребата на тютюневи из-
делия има отношение към изхода от заболяването, макар че 
нашите данни не го потвърждават директно. Ограничение на 
такъв тип събиране на данни е необходимостта пациентът да 
може сам да предостави тази информация при поискване, а 
това невинаги е възможно в условията на интензивна клиника. 
В литературата се съобщава за връзката между употребата на 
тютюневи изделия и заболяването/тежестта на протичане [6-
7]. 

Доказано е, че наличието на коморбидност е белег за по-
тежко протичане на заболяването, както и за изхода му. Не 
успяхме да потвърдим това с нашите данни, но е интересно 
да се отбележи, че медианният болничен престой, определен 
по метода на Каплан-Майер, е по-дълъг при пациентите без 
съобщени придружаващи заболявания, докато обикновената 
медиана (без вземане предвид на изхода от заболяването) е по-
кратка при тях, в сравнение с лицата с коморбидности. Това се 
дължи именно на факта, че методът на Каплан-Майер оценява 
болничния престой като преживяемост, а наличието на при-
дружаващи заболявания намалява преживяемостта [8-11].

Съобщеният от нас медианен болничен престой е сходен 
с публикуваните данни. Vekaria et al. правят математическа 
оценка на болничния престой и изчисляват общия, в зависи-
мост от приложения метод, като 8,4, 9,1 и 8,0 дни, докато този 
в интензивна клиника определят на 12,4 и 13,4 дни, но имат 
оценки и до 18,9 дни. Те също използват оценката на прежи-
вяемостта като апроксимация на болничния престой и съоб-
щените от тях 18,9 дни са близки до нашите данни, 19,5 дни 
[12]. Систематичният обзор на Rees et al. представя данни за 
52 проучвания, като съобщеният общ болничен престой е с ме-
диана от 5 до 29 дни. При починалите медианата варира от 4 
до 21 дни, а при живите от 4 до 53. Същите автори съобщават 
за медианен престой в интензивна клиника между 5 и 19 дни, 
като не установяват различия в продължителността на прес-
тоя при изписаните и починалите пациенти [13]. Meijs et al. 
съобщават за сходен болничен престой в интензивна клиника 
при двата пола: 12,4 (IQR 5-28) за жените и 16,0 (7-30) дни за 
мъжете [14]. 

Попов и съавт. публикуват данни за среден болничен пре-
стой 12,9 дни за 10-месечен период на проследяване на паци-
енти във всички COVID-клиники на ВМА [15]. Александров и 
съавт. анализират цялата 2020 г. и оценяват средния престой на 
10 дни, като в отделните клиники варира от 6 до 13,5 дни [16]. 

Заключение
Медианният болничен престой, оценен като обикновена 

средна величина, е по-кратък от този, определен по метода на 
Каплан-Майер (като преживяемост). И двете стойности имат 
познавателен смисъл при пациенти в интензивна клиника. 
Определените среден и медианен престой по метода на Кап-
лан-Майер могат да се използват за апроксимация на преживя-
емостта, но в ранните срокове на наблюдението. Те имат при-
ложение и като възможна оценка на общия болничен престой 
на пациенти, които могат да бъдат преведени за долекуване в 
други клиники на същата болница.
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по-бързо се връща към нормално функциониране

I.  СЪЩНОСТ
Същността на ERAS системата е бързо и без усложнения 

възстановяване при възрастни пациент (>65 г), онкологични 
и отворени операции. Елементите на ERAS включват – обез-
боляване, хранене, ранно раздвижване, медикаменти и субстан-
ции p.o., минимално интравенозно натоварване, въздържане от 
поставяне на дренове и сонди, профилактика на тромбоембо-
лични усложнения.

II. ЦЕЛ НА ПРОУЧВАНЕТО
Да се проучи приложимостта на ERAS програмата и вре-

мето за постигане на пълно функционално възстановяване 
на пациенти след отворена гинекологична хирургия, както и 
да се представи нашият първи опит с прилагането на ERAS 
протоколи в ежедневната гинекологична оперативна дейност.

III. КЛИНИЧЕН КОНТИНГЕНТ
От 01.07.2020г започна проспективно проучване за прило-

жимостта на ERAS протоколи в гинекологията и създаване на 
модели за следопераративн овъзстановяване в Гинекологич-
на клиника на МБАЛ, Св.Анна-Варна“АД. За периода 01.07-
31.07.2020 бяха включени 10 пациента подложени на отворена 
хирургия, оперирани по протоколи ERAS. Диагнозата и видът 
операция на тези пациенти са представени на таблица 1

Диагноза Вид операция
Myoma uteri-5 LHT sine adnexes bill-2
Ca endometrii-2 LHT cum adnexes bill-5
Ca ovarii-1 LHT cum adnexis sin-1

Kysta ovarii-2 LHR class II cum adnexes bill et 
lymphonodulectomiaparaaortalis-1

Общо -10 LHR class III cum adnexes bill et 
lymphonodulectomia pelvis et paraaortalis-1

Таблица 1. Пациенти подложени на отворена хирургия, 
оперирани по протоколи ERAS. LHT-лапаро-хистеректомия 
тоталис. LHR-лапаро-хистеректомия радикалис

IV. МЕТОДИ
В основата на методологията при проучването стоят раз-

личните мероприятия от протокола на ERAS, които се прила-
гат в следните периоди - ден преди операцията, деня на опера-
цията (преди, по време и след операция), ден 1 след операци-
ята и ден 2 след операцията.

Денят преди операцията включва хранене без ограниче-
ния до полунощ , нискомолекулярен  хепарин  – 21 ч.; избяг-
ване на механична подготовка на червата

(Manitol) и очистителни медикаменти; при очаквани чрев-
ни резекции- двукратно клизма и деконтаминация на ГИТ с 
Gentamycin и Metronidazol p.o.

Денят на операцията (преди, по време и след операция) 
включва:

1. Мероприятия  преди операцията
−	 Ректална клизма;
−	 Антибиотична  профилактика  -  цефалоспорин  I  

поколение  (  Cefazolin  2g  + Metronidazole 1g) i.v еднократно 
30 мин преди кожния разрез;

−	 Dexametasone  8  mg  i.v.  30  мин  преди  кожния  
разрез,  с  цел  постигане  на антиеметичен ефект;

−	 Поставяне на ластични бинтове/ ластични чорапи/ 
за профилактика на дълбока венозна тромбоза.

2. Мероприятия по време на операцията
−	 Поддържане на нормотермия: затоплена операцион-

на, вливане на предварително затоплени инфузионни разтвори.
−	 Поддържане на нормоволемия– max 1000 ml инфу-

зии, при кръвозагуба до 200 мл и продължителност на опера-

цията до 2-2,5 часа.
−	 Преди края на операцията – инфилтрационна анес-

тезия в областта на оперативният разрез с локален анестетик 
Bupivacain (Marcain) 0,25%, което осигурява следоперативно 
обезболяване до 3 часа след операция.

−	 Не се поставя назо-гастрична сонда, но ако е нало-
жена по време на оперативната интервенция се изважда при 
екстубацията.

−	 Профилактика на инфекциите на оперативната 
рана- стерилна водоустойчива превръзка за 7 дни.

3. Мероприятия следоперативно
−	 Обезболяване без опиоидни аналгетици (opioid 

sparing techniques), които водят до гастропареза (гадене, пов-
ръщане) и  чревна стаза (риск от субилеус)- Paracetamol 1g 
i.v./6 часа 1 час след края на операцията, а 2 часа след опера-
цията се включва и е Diclophenac 25 mg / 12 h

−	 Антиеметици- 2 часа след операцията в двойна 
комбинация: Degan , Chlorpromazin (Chlorazin) и допълнително 
– при необходимост

−	 Контролирано вливане на кристалоидни разтвори - 
40 ml/h ( 500 до 1000 мл до 8 ч. в деня след операцията)

Ден 1 след операция - Корекция на анемията – кръвопре-
ливане при Hb< 75 g/l; премахване на венозният източник; 
орален прием на течности 1,5 - 2 l- вода, бульон, супа, чай, 
айрян, Frisubin 2kkal-200 ml (протеинови шейкове); сред-
ства подобряващи перисталтиката- кафе, дъвка; активно раз-
движване- поне 8 часа в седнало положение и 4 разходки по 
коридора; обезболяване p.o.- Paracetamol 2 табл. (1000 mg)/ 6 
часа и/или Dexofen при необходимост; нискомолекулярeн 
хепарин (дозировка в зависимост от теглото на пациента 
и придружаващата патология); осигуряване на мерки срещу 
обстипацията- осмотични средства , Senna – 2 табл. /p.o. вечер 
преди лягане.

Ден 2 след операцията - захранване с първа диета – богата 
на белтъци

V. РЕЗУЛТАТИ

Резултатите са представени в табличен вид за всеки един 
от дните в периоперативния период по отношение на следните 
показатели:  oбезболяване, гадене и повръщане, ранно раздви-
жване, усложнения, хемоперитонеум, усложнения от страна на 
оперативна рана (хематом, супорация, дехисценция), субилеус/
илеус. За оценка на болката е използвана визуално-аналогова 
схема, градираща болката от 0 до 10. Резултатите от Ден 0 (де-
нят на операцията) са представени на таблица 2.

Болка 
(0-10)

Гадене Повръщане Ранно 
раздвижване

Перорален 
прием на 
течности

Хемоперитонеум

9-0 (90%) 1 (10%) 1 (10%) 10 (100%) 10 (100%) 0
1-3 (10%)

Таблица 2. Резултати след приложението на протоколи 
ERAS – Ден 0. Резултатите от Ден 1 са представени на таблица 
3.

Болка 
(0-10)

Възста-
новен 
чревен 
пасаж

Двигателна 
активност 
(8 ч в 
изправено 
положение)

Прием 
на течности 
р.о. 
(1,5-2л)

Хранене
–диета 1

Фебри-
литет 
37,5

Хемо-
пери-
тонеум

10-0
(100%) 10 (100%) 10 (100%) 10(100%) 10(100%) 1 (10%) 0

Таблица 3. Резултати след приложението на протоколи 
ERAS – Ден 1. Резултатите от следоперативни 2-ри и 3-ти ден 
са представени на табл. 4

Абстракт
Цел : Да се проучи приложимостта на ERAS програмата и 

времето  за постигане на пълно функционално възстановява-
не на пациенти след отворена гинекологична хирургия, както 
и да се представи нашият първи опит с прилагането на ERAS 
протоколи в ежедневната гинекологична оперативна дейност

Клиничен контингент:  За периода 01.07-31.07.2020 бяха 
включени 10 пациента подложени на отворена хирургия, опе-
рирани по протоколи ERAS . Пациентите са оперирани по по-
вод доброкачествени и злокачествени заболявания в  Гинеко-
логична клиника на МБАЛ,, Св.Анна-Варна“ АД.

Методи: Приложени и описани  са всички мероприятия 
включени в протоколите на ERAS в гинекологията. Тези про-
цедури касаят деня преди операцията, деня на операцията 
(Д 0) и първите 3 следоперативни дни. Отчитат се следните 
показатели: болка, гадене, повръщане, ранно раздвижване, 
перорален прием на течности, хемоперитонеум, фебрилитет, 
усложнения на оперативната рана (хематом, абсцес, дехисцен-
ция), нарушен чревен пасаж (субилеус, илеус)  За всеки един 
пациент е създадена карта за проучване, отчитаща различните 
показатели в различните дни в периоперативния период.

Резултати:В деня на операцията 90% от оперираните са 
били адекватно обезболени, без симптоми на гадене и повръ-
щане. В този ден всички оперирани пациенти са били раздви-
жени и са приели от 500-800 мл вода перорално. В следващите 
постоперативни дни (1-3) не са наблюдавани усложнения от 
страна на чревен пасаж , както и от страна на оперативната 
рана и хемоперитонеум. На една пациентка е установен фебри-
литет>37,8 на първи следоперативен ден.

Изводи: Началните резултати от въвеждането на ERAS сис-
темата при пациенти подлежащи на отворени гинекологични 
операции са обнадеждаващи и показват модели на бързо и не-
усложнено възстановяване . Прилагането на отделните елемен-
ти и мероприятия на протоколите  изисква строг контрол , одит 
и отчитане на показателите.

Ключови думи: ERAS, оперативна, гинекология, перио-
перативни резултати

Abstract
Aim: The aim of this study is to establish the feasibility 

of Enhanced recovery after surgery (ERAS) protocols and the 
duration of complete functional recovery after open gynecologic 
surgery. In the present article, we reported our first experience 
with the implementation of ERAS protocols in daily operative 
practice.

Methods: Ten patients underwent open gynecologic surgery 
from 01.07.2020 to 31.07.2020. ERAS protocols were utilized 
in all patients. The operations were performed in the department 
of Gynecologic Clinic, St. Anna University hospital -Varna. The 
patients underwent operations for benign and malignant diseases.
All the events and activities implemented according ERAS 
protocols in gynecology are described. They were implemented 
on the day before operation, day of operation (D 0) and on the 
next 3 postoperative days. We observed the following signs 
and symptoms: pain, nausea, vomiting, early mobilization, 
early oral intake of liquids, early postoperative complications 
(hemoperitoneum, bowel obstruction, infection) and wound 
complications (hematoma, abscessus, dehiscentio).

Results: On D 0, 90 % of the patients are anesthetized 
adequately without suffering from nausea or vomiting. In the same 
day, all patients were mobilized and took orally 500-800 ml water. 
In the next days, we did not observe any complications in terms 
of bowel function, wound complications or hemoperitoneum. One 
patient had temperature > 37,8 °C on the 1 postoperative day.

Conclusions: Our initial results by using ERAS protocol in 
open gynecological surgery for benign or malignant diseases 
are encouraging and revealed patterns of fast recovery without 
complications. The practical application of the ERAS protocol 
requires close control and audit.

Key words: gynecologic surgery, ERAS, perioperative 
outcomes

ВЪВЕДЕНИЕ
ERAS (Enhanced recovery after surgery) или ускорено въз-

становяване след хирургичнa интервенция е система от меро-
приятия, която навлиза в много области на хирургията в по-
следните 10 години. За пионер в тази сфера се счита датският 
хирург проф. Хенрик Келет, който през 2001 г. въвежда т.нар. 
fast-track surgery [1]. В основата на този термин стои много-
компонентна система от мероприятия в пред-, интра- и сле-
доперативния

период, насочена към намаляване на честотата на следо-
перативни усложнения, ускоряване възстановяването на нор-
малните активности на пациентите и съкращаване на болнич-
ния престой, основно след отворени операции.

Философията на ERAS се базира на поддържането на 
хомеостаза по време на периоперативния период и смекчаване 
на хирургичната стресова реакция, а основният принцип е да 
се сведе до минимум периоперативната физиологична дис-
функция и стресовата реакция, като по този начин организмът 
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Фебрилитет
>37,5

Усложнения 
на 
оперативната 
рана

Нарушен 
чревен 
пасаж

Двигателна 
активност Болка

0 0 0 10  100%) 10- 0 (100%)

Таблица 4. Резултати след приложението на протоколи 
ЕRAS – Ден 2- ри и Ден 3- ти.

VI. ДИСКУСИЯ
През 2019г беше публикувано в International Journal of 

Gynecologic Oncology ръководство за приложение на ERAS 
протокола в оперативната гинекология. [2]. В него научно 
обосновано, въз основа на доказателствената медицина се пре-
поръчват определени мероприятия в пред-, интра- и ранния 
следоперативен период с цел по- бързо и неусложнено възста-
новяване и нормализиране на функцията на всички органи и 
системи.

Докладваните от нас резултати за Ден 0 (денят на опе-
рацията), макар и върху малък брой оперирани пациенти, 
показват обезболяване в 90%, липса на следоперативно га-
дене и повръщане при 90% и ранен перорален прием и ранно 
раздвижване при всички пациенти.Ранното захранване (ранния 
перорален прием) още в деня на операцията (Ден

0) намалява явленията на катаболизъм, намалява пропуск-
ливостта на червата ,респ. склонността към инфекциозни 
усложнения и води до бързо възстановяване на перисталтиката 
на червата [3,4].

За обезболяването в следоперативния период използваме 
регионални техники и по- конкретно инфилтрационна анес-
тезия в оперативното поле в комбинация с парацетамол (аце-
тоаминофен) и нестероидни противовъзпалителни средства 
(НПВС). Регионалните анестетични техники са компонент на   
периоперативните дейности и мероприятия според програми-
те на ERAS с цел намаляване на стресовата реакция, както и 
употребата на анестетици и опиоиди. Въвежда се терминът 
opioid sparing analgesia - мултимодална неопиоидна аналгезия. 
Мултимодалната неопиоидна аналгетична употреба намалява 
следоперативното гадене и повръщане и позволява по-бързо 
възстановяване [5,6]. Опиоидно спестяващата следоперативна 
мултимодална аналгезия се основава на действието на ре-
гионалната анестезия (инфилтрация в оперативната рана) в 
комбинация с аналгетици (ацетоаминофен и НПВС). Така ин-
филтрационната анестезия с Bupivacain в оперативното поле 
в комбинация с аналгетици (ацетоаминофен/парацетамол) и 
НПВС и тяхното синергично обезболяващо действие намалява 
нуждата от опиоиди и свързаните с тях гадене, повръщане, 
гастростаза и забавено възстановяване. От друга страна за на-
маляване на гаденето и повръщането прилагаме двойна анти-
еметична комбинация (Degan, Chlorazin). Липсата на гадене и 
повръщане и доброто обезболяване от своя страна ускоряват 
пероралния прием и ранното раздвижване [7].

Именно тези периоперативни резултати на Ден 0 са пред-
поставка за докладваните от нас резултати в следващите дни- 
от 1-ви до 3-ти следоперативни дни. В тези дни освен актив-
ното раздвижване и пероралния прием на течности и храни , 
важен индикатор за бързото и неусложнено възстановяване е 
нормалното функциониране на червата.

За това допринасят еуволемията (контролирано вливане 
на кристалоидни разтвори), ранния перорален прием и ранно 
раздвижване, както и насърчаване консумацията на кафе [8-
10].

VII. ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Началните резултати от въвеждането на ERAS системата 

при пациенти подлежащи на отворени гинекологични опера-
ции са обнадеждаващи и показват модели на бързо и неус-
ложнено възстановяванe.

Прилагането на отделните елементи и мероприятия на 
протоколите изисква строг контрол, одит и отчитане на пока-
зателите.
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УПОТРЕБА НА ИЗПОЛЗВАНИ В АНЕСТЕЗИОЛОГИЯТА МЕДИКАМЕНТИ 
ИЗВЪН ОДОБРЕНИТЕ ПОКАЗАНИЯ

Вл. Петров
Отделение „Анестезиология и интензивно лечение“

УМБАЛ „Канев“ АД – гр. Русе

OFF-LABEL USAGE OF MEDICATIONS USED IN ANESTHESIA

Vl. Petrov
Anaesthesiology and Intensive Care Unit

Kaneff University Hospital, Ruse, Bulgaria

РЕЗЮМЕ: Представена е информация за възможно при-
ложение на лекарства, използвани в анестезиологията, извън 
одобрените показания. За всички медикаменти са съобразени 
терапевтичните показания, одобрени от Изпълнителната аген-
ция по лекарствата. Направен е кратък преглед на съществува-
щите национални правни регламенти.

КЛЮЧОВИ ДУМИ: анестетични медикаменти, упо-
треба извън одобрените показания, правен регламент

SUMMARY: Information on possible off-label use of drugs 
used in anaesthesia is presented. For all medicines, the therapeutic 
indications approved by the Bulgarian Drug Agency have been 
taken into account. A brief overview of the existing national legal 
regulations has been made.

KEY WORDS: anaesthetics drugs, off-label use, legal 
regulations

УВОД: Показанията за употреба на всеки лекарствен 
продукт са посочени в кратката характеристика на продукта 
(КХП). В Закона за лекарствените продукти в хуманната ме-
дицина (ЗЛПХМ) [1] е регламентирана възможността лекар-
ствен продукт, разрешен за употреба в страната, да се прилага 
извън одобрените показания (off-label), когато това е в интерес 
на здравето на пациента и има научни доказателства за безо-
пасността и ефикасността на това приложение. Както ЗЛПХМ, 
така и Наредба на Министерството на здравеопазването (МЗ) 
№ 10/ 2011 година [2], която урежда условията и реда за ле-
чение с неразрешени за употреба лекарствени продукти, не 
предвиждат (но и не забраняват) еднократна или краткосрочна 
употреба на медикаменти извън одобрените показания в интен-
зивните отделения или в хода на една анестезия. Целта на този 
обзор е да представи информация за възможно приложение на 
лекарства, използвани в анестезиологията, извън одобрените 
показания. Разгледани са само инжекционни форми на лекар-
ствените продукти, въпреки че и някои таблетни форми имат 
off-label употреба.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ: За нуждите на този обзор е възприето 
определението на термина off-label, изложено в публикацията 
на Stafford [3] – това е употреба на лекарствени продукти за 
неодобрена индикация или в неодобрена възрастова група, в 
неодобрена дозировка или неодобрен начин на приложение.

ВЕНОЗНИ АНЕСТЕТИЦИ.
Ketamine, разтвор 50 mg/ml.
Според КХП (www.bda.bg/images/stories/documents/

bdias/2017-08-16-9694.pdf) показанията за употреба са като 
анестетик за диагностични или хирургични процедури, за увод 
в анестезията, като допълнение към други анестетици, при бо-
лезнени превръзки, невродиагностични процедури, ендоско-
пии, анестезия при пациенти с астма. Прилага се венозно или 
мускулно.

Ketamine off-label.
Erstad et al. [4] представят обзор, посветен на употребата 

на кетамин за аналго-седация в интензивните отделения. Ана-
лизирани са резултатите от шест рандомизирани проучвания. 
Предлага се да се използва инфузия с концентрация 1 mg/ml 
и два варианта за дозиране. Първи вариант – доза от 0.6 mg/kg 
като еднократна инфузия за 4 часа (около 2.5 ug/kg/min) [ug е 
съкращението за микрограм в международната система от еди-
ници SI; в областта на медицината за обозначаване на микро-
грам по-често се използва съкращението mcg, при което 1ug = 
1mcg, но Erstad et al. са използвали съкращението ug]. Второ, 
като вариант се предлага дозировка 0.2-0.5 mg/kg болус, прило-
жен I.V. за поне една минута, последван от инфузия, започваща 
с доза 1 ug/kg/min (0.06 mg/kg/h). При неадекватен контрол на 
болката инфузията може да бъде повишавана с 1 mcg/kg/min 
на всеки 15 минути до достигане на максимална доза 20 ug/kg/
min (1.2 mg/kg/h). В този обзор [4] като средство за мониторинг 
на пациентите по време на аналго-седирането с кетамин, за да 
се оцени адекватността на дозировката, се предлага използване 
на индекси за болка, седация или делир. Това включва напри-
мер: неповлияваща се болка (стойност ≥ 4 при цифрова скала 
с интервал 0 – 10); прекомерна седация при комбиниране на 
кетамин с друг седативен медикамент; хемодинамична неста-
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билност (например систолно артериално налягане < 90 mm Hg 
или > 160 mm Hg; сърдечна честота < 60/min или >120/min); 
дихателна депресия (дихателна честота < 12/min или сатура-
ция < 92%). Според авторите BIS-мониторинг не е подходящ 
поради възможността кетаминът да не промени или да повиши 
индекса.

Наличен е консенсус за използване на кетамин като венозна 
инфузия при лечение на хронични болки [5]. Дозата зависи от 
една страна от показанията за употреба, а от друга – от възпри-
ятието за болка, познанията за фармакокинетичните и фарма-
кодинамичните ефекти на кетамина, и не на последно място от 
влиянието на кетамина върху симптомите и признаците на бол-
ка. Обичайно се препоръчва болус до 0.35 mg/kg и последваща 
инфузия от 0,5 до 2 mg/kg на час. В условията на интензивно 
отделение и при рефрактерна на лечението болка инфузията 
може да се повиши до 7 mg/kg на час.

Ahern et al. [6] констатират, че при остри болки в спешно 
отделение болус доза кетамин 15 mg, последвана от инфузия 20 
mg/h за един час води до сигнификантно повлияване на болката 
без тежки странични прояви.

Кетамин има приложение също и в психиатрията. Iadarola 
et al. [7] съобщават за успешно приложение при лечение на 
депресии. Murrough et al. [8] намират, че кетаминът може да 
намали суицидните идеи.

В КХП е записано, че приложението на кетамин е венозно 
или мускулно. В консенсуса, посветен на инфузиите с кетамин 
при хронична болка [5] е посочено, че има и други пътища за 
приложение:

- Назално: 0.2-1 mg/kg за хронична болка и седация, и 
3-6 mg/kg за аналгезия и премедикация;

- Подкожно: 0.1-1.2 mg/kg на час при хронична болка; 
- През устата: 0.3-1.25 mg/kg при хронична болка; до 

3 mg/kg за седация при процедури и премедикация;
- Ректално: 5-10 mg/kg за премедикация и седация при 

процедури;
- Топикално: крем 1%-10% при хронична болка.
Според Aliman et al. [9] кетамин може да се прилага и ин-

траосално. Hawksworth and Serpell [10] съобщават за спинална 
анестезия с кетамин. Авторите констатират, че дози 0.7-0.95 
mg/kg кетамин предизвикват както сетивен, така и моторен 
блок. Naguib et al. [11] представят резултати от епидурално при-
ложение на кетамин с цел обезболяване след отворена холецис-
тектомия. Изводът е, че 30 mg кетамин епидурално е сигурен и 
ефективен метод за постоперативна аналгезия.

Propofol, разтвор 1% или 2%.
На пазара в страната са налични няколко продукта, про-

изводство на различни фирми. Показанията за приложение са 
почти идентични, но има разлики в долната граница на възрас-
тта на пациентите (1 месец, 3 години или не е посочена долна 
граница). Конкретно за нуждите на този обзор е използвана 
КХП на препарата Propofol-Lipuro (фирма B. Braun).

В КХП (www.bda.bg/images/stories/documents/
bdias/2019-08-19-116159.pdf) са посочени следните показания 
за употреба: увод и поддържане на обща анестезия при въз-
растни и деца > 1 месечна възраст; седиране на пациенти > 
16 годишна възраст на апаратна вентилация в интензивни от-
деления; седиране за диагностични и хирургични процедури, 
самостоятелно или в комбинация с локална или регионална 
анестезия, при възрастни и деца > 1 месечна възраст.

Propofol off-label.
Borgeat et al. [12] представят резултати за успешно прило-

жение на субхипнотични дози пропофол при постоперативно 

гадене и повръщане (операциите са били на храносмилателна-
та система, гинекологични или ортопедични). В зала за възста-
новяване от анестезия пациентите са оценявани за тежест на 
гадене и повръщане по 5-степенна скала и при ниво 4 или 5 
са получили 10 mg (1 ml) пропофол. Една минута по-късно са 
оценявани отново като ниво на тежест 1 или 2 е приемано за 
успех, а при нива над 2 е прилагана втора доза също от 10 mg 
(1 ml) пропофол.

Пропофол позволява по-добър контрол на гадене и повръ-
щане след химиотерапия при карцином на гърдата [13]. При-
лагана е непрекъсната инфузия от 1 mg/kg/h, която е започвала 
4 часа преди началото на химиотерапията и е продължавала 24 
часа.

Brown and Levin [14] предлагат обзор, посветен на прило-
жението на пропофол при рефрактерен status epilepticus. Об-
общени са данните от 16 публикации. Пропофол е прилаган 
като болус и последваща инфузия. Болус дозите в различните 
публикации са в интервал от еднократно 30 mg до 3 mg/kg, а 
инфузията – от 0.2-1.5 mg/kg/h до 11.33 mg/kg/h при възрастни 
и 18 mg/kg/h при деца.

Според Borgeat et al. [15] субхипнотични дози пропофол об-
лекчават пруритус при чернодробни заболявания. Пациентите 
са били с цироза, с неоплазми на панкреаса, на черния дроб, на 
жлъчните пътища или с холангит. Получили са 2 дози по 15 mg 
пропофол и две дози плацебо за период от 4 дни. След 4-я ден 
е започната инфузия със скорост 1-1.5 mg/kg/h, която е продъл-
жила средно 3 дни до операцията или 2 дни до изписване на 
пациента, ако не е опериран.

Налични са данни, че пропофол облекчава пруритус след 
спинално или епидурално приложение на морфин [16]. Резулта-
тите са от 50 пациенти след гинекологични, гастроинтестинал-
ни, гръдни или ортопедични операции. Дозата е била еднократ-
но 10 mg и при необходимост втора доза. Протоколът за това 
проучване е много близък до този за приложение при посто-
перативно гадене и повръщане, посочен по-горе при Borgeat 
et al. [12].

Etomidate, разтвор 2 mg/ml.
Според КХП (www.bda.bg/images/stories/documents/

bdias/118482.pdf) етомидат е показан за предизвикване на обща 
анестезия при възрастни, бебета и малки деца над 6 месеца, 
деца и юноши.

Etomidate off-label.
Miner et al. [17] съобщават, че етомидат е подходящ за седа-

ция при възрастни пациенти, подложени на кратки процедури 
в спешно отделение. Началната доза е била средно 0.15 mg/kg, 
а средната обща доза - 0.26 mg/kg. Проучването е при 105 паци-
енти на средна възраст 36.9 години, интервал 18-74 години, при 
които са извършени инцизия и дренаж на абсцес, репозиция на 
фрактура или репозиция на ставна луксация. Средната продъл-
жителност на процедурите е била 10.8 минути, интервал 9.6-
12.1 минути.

Mandt et al. [18] констатират, че етомидат е подходящ за 
седация при деца. Пациентите са били на възраст от 4 до 18 
години и в спешно отделение са подложени на кратка болезне-
на процедура – репозиция на фрактура или инцизия и дренаж. 
Получили са фентанил 1 μg/kg (максимално 100 μg), но ако в 
рамките на предходните 30 минути е бил поставен опиат, до-
зата на фентанил е била редуцирана на половина – 0.5 μg/kg 
(максимално 50 μg). Етомидат е прилаган в доза 0.2 mg/kg I.V. 
и последващи дози от 0.1 mg/kg при нужда. Средното време от 
началото на седацията до готовност на детето за изписване от 
спешно отделение е било 21 минути.

Субхипнотични дози на етомидат се използват при лечение 
на синдром на Cushing [19]. Препоръчва се натоварваща доза 
от 3-5 mg и последваща постоянна инфузия от 0.03 – 0.10 mg/
kg/h. Необходим е контрол на серумните кортизолови нива на 
всеки 4-6 часа и титриране на скоростта на инфузия докато се 
постигне стабилно ниво от 10 до 20 μg/dL (280–560 nmol/L). 
Подчертано е, че етомидат се прилага в интензивно отделение, 
само при пациенти с високи кортизолови нива, които не могат 
да приемат лекарства през устата и не са кандидати за скорош-
на операция. Прилага се при спешни състояния и неовладява-
щи се симптоми на дихателна недостатъчност и тежка психоза. 
Етомидат служи като преход към друга медикация или хирур-
гично лечение на синдрома на Cushing.

ЛОКАЛНИ АНЕСТЕТИЦИ.
Lidocaine, разтвор 10 mg/ml или 20 mg/ml.
Налични са няколко продукта, произведени от различни 

фирми, но с еднакви терапевтични показания. В този обзор е 
използвана КХП на фирма Чайкафарма.

В КХП (www.bda.bg/images/stories/documents/
bdias/2022-02-07-126755.pdf) е посочено, че лидокаин е показан 
за локална анестезия в хирургията, стоматологията, урология-
та, кардиологията, офталмологията, оториноларингологията и 
при различни инвазивни инструментални изследвания. Друго 
показание е лечение на камерни аритмии, включително и след 
инфаркт на миокарда и кардиохирургични интервенции. Посо-
чени са дозировки за инфилтрационна анестезия, периферна 
нервна блокада, симпатикусова нервна блокада, епидурална и 
спинална анестезия, интравенозна регионална анестезия и за 
анестезия в стоматологията. Прилага се венозно, мускулно или 
подкожно. Към дозировката за периферна нервна блокада е за-
писано, че за удължаване на местния анестетичен ефект към 
10 ml 0.5% лидокаинов разтвор се добавя адреналин 1:200 000.

Lidocaine off-label.
Challapalli et al. [20] представят системен анализ за при-

ложение на лидокаин и негови орални аналози (mexiletine и 
tocainide) при лечение на невропатична болка. Средната доза, 
посочена в отделните проучвания (16 за лидокаин) е 5 mg/kg за 
30 минути, но има и други дозировки – например 1, 3 или 5 mg/
kg/hr в продължение на 6 часа, или 5 mg/kg за 2 часа.

Euasobhon et al. [21] са направили анализ на публикации, 
посветени на възможността лидокаин да намали болката от 
инжектиране на пропофол при увод в анестезия при възрастни 
пациенти. Обхванати са 84 публикации с 10 460 участници. Ли-
докаин е прилаган в две техники – добавен към пропофол или 
самостоятелно преди инжектиране на пропофол. Независимо 
от избраната техника на приложение, дозите на лидокаин са 
били приблизително 20-40 mg или 0.1-0,4 mg/kg. Според ав-
торите и двата начина на приложение са еднакво ефективни и 
намаляват болката, свързана с инжектиране на пропофол.

Wasiak et al. [22] показват, че лидокаин намалява болките 
при изгаряния при пациенти, подложени на болезнени проце-
дури – смяна на превръзки и обработка на рани. Дозировката 
на лидокаин е била болус 1.5 mg/kg, последван от две болус-
дози по 0.5 mg/kg през 5 минути и след това инфузия от 2 mg/
min докато трае превръзката.

Siegler et al. [23] съобщават за назално приложение на ли-
докаин за лечение на пост-пункционно главоболие. Съобще-
нието е за две родилки. При едната авторите са приложили 
двустранно два пъти по 50 mg лидокаин, а при другата – дву-
странно по 100 mg, фракционирано в един сеанс. Използвано е 
специално устройство за пулверизация на лигавиците (mucosal 
atomization device).

Ropivacaine, разтвор 7.5 mg/ml.
В КХП (www.bda.bg/images/stories/documents/

bdias/2019-11-04-117390.pdf) е посочено, че лекарственият 
продукт (фирма B. Braun) е показан за епидурални блокади за 
хирургия, включително за цезарово сечение, големи нервни 
блокади, регионални блокади.

Ropivacaine 7.5 mg/ml off-label.
Налични са публикации, които показват, че тази концентра-

ция на ропивакаин може да се използва и за спинална анесте-
зия, аналогично на разтвора на този продукт с концентрация 5 
mg/ml.

van Kleef et al. [24] представят данни за спинална анестезия 
при операции на долните крайници. Пациентите са получили 3 
ml (22.5 mg) 0.75% ропивакаин като пункцията на субарахно-
идалното пространство е извършвана в седнало положение на 
ниво L3-L4 с игла тип Quincke, 26G.

Singh et al. [25] сравняват 0.75% ропивакаин с 0.5% тежък 
бупивакаин при спинална анестезия за цезарово сечение. Гру-
пата с ропивакаин е получила 3.2 ml (24 mg) с пункция в сед-
нало положение, на ниво L3-L4, по срединната линия, с игла 
Quincke 25G. Дозата е инжектирана за 30 секунди, след което 
пациентките са поставяни в легнало положение.

Sethi [26] използва 2 ml (15 mg) 0.75% ропивакаин за спи-
нална анестезия за цезарово сечение като извършва пункцията 
на спиналното пространство в ляво странично положение, на 
ниво L3-L4 с игла Quincke 25G. Обяснението за избраната доза 
от 2 ml е в ниския ръст на родилките – те са били на възраст 
18-40 години, ръст 145-155 cm и тегло 45-85 kg.

ОПИОИДНИ АНАЛГЕТИЦИ.
Morphine, разтвор 10 mg/ml, 20 mg/ml.
В КХП (www.bda.bg/images/stories/documents/

bdias/2018-11-29-113007.pdf) е посочено едно кратко показание 
за приложение – купиране на силна болка от различен произ-
ход, неповлияваща се от ненаркотични аналгетици. Прилага се 
венозно, мускулно или подкожно.

Morphine off-label.
Sultan et al. [27] представят резултати от метаанализ на ран-

домизирани контролирани проучвания посветени на влиянието 
на морфин приложен спинално при планово цезарово сечение. 
Използваните дозировки на морфина са обобщени в две групи 
– ниска доза – 50-100 μg и висока доза - > 100 до 250 μg.

Също в метаанализ Gehling and Tryba [28] представят рис-
ковете и страничните ефекти на спинално приложен морфин 
освен при цезарово сечение, също и в урология, ортопедия, хи-
рургия, гинекология. Дозите на морфина са били между 0.025 
mg и 2.5 mg.

Gonvers et al. [29] анализират 29 проучвания, включващи 
1814 пациенти, получили морфин спинално за аналгезия след 
колянно или тазобедрено ендопротезиране. Дозата на морфина 
е била между 35 μg и 500 μg. Според авторите на този обзор 
пределната доза за аналгезия и прагова доза, след която нара-
ства рискът от гадене и повръщане, е 100 μg морфин.

В обзор, посветен на постоперативното обезболяване, de 
Leon-Casasola and M. J. Lema [30] посочват приложими дози 
при епидурално приложение на морфин. Според авторите доза-
та на морфин като продължителна епидурална инфузия е 0.5-
0.8 mg/h, след болус доза 4-6 mg. Инфузионният разтвор е с 
концентрация 0.01% (0.1 mg/ml), допълнителни болус дози от 
0.2-0.3 mg са възможни при локуат-интервал 10-15 мин.

Al-metwalli [31] използва морфин, приложен епидурално, 
като профилактика на пост-пункционно главоболие. При опит 
за поставяне на перидурален катетър за обезболяване на раж-
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дане и непреднамерена пункция на твърдата мозъчна обвивка, 
катетърът е бил изваждан и поставян успешно епидурално при 
следващ опит. След раждането през катетъра са инжектирани 
3 mg морфин разредени до 10 ml с физиологичен разтвор. Ка-
тетърът е оставян за 24 часа и непосредствено преди изважда-
нето му през него е поставяна втора доза морфин, аналогична 
на първата.

Fentanyl, разтвор 50 mcg/ml.
Налични са няколко продукта, произведени от различ-

ни фирми, но с почти еднакви показания за приложение. В 
този обзор е използвана КХП на фентанил, произведен от 
фирма Gedeon Richter (www.bda.bg/images/stories/documents/
bdias/2019-07-15-115541.pdf).

Фентанил се прилага като допълнителен главен аналгетик 
при обща или местна анестезия; за невролептична аналгезия в 
комбинация например с дроперидол; за премедикация; за увод 
в анестезия; като допълнение при поддържане на обща и ло-
кална анестезия; като анестетик при „високо рискови“ пациен-
ти. Прилага се венозно.

Fentanyl off-label.
Pöpping et al. [32] показват в метаанализ на рандомизирани 

клинични проучвания, че дозата на фентанил, приложен спи-
нално, е 10-25 μg. В този метаанализ са включени 23 проучва-
ния, свързани с употреба на фентанил, но се съобщава също и 
за 2 проучвания, свързани със спинално приложение на лидол 
(Pethidin), за който е посочена доза 22-30 mg, и 3 проучвания за 
спинално приложение на суфентанил с доза 2.5-10 μg.

В цитирания по-горе обзор на de Leon-Casasola [30] за епи-
дурално приложение на фентанил са посочени следните дози-
ровки: разтвор 0.001% (10 μg/ml), болус 0.5-1.5 μg/kg, инфузия 
със скорост 0.5-1 μg/kg/h, допълнителни болус дози 10-15 μg 
при локаут-интервал 10-15 минути.

АЛФА АГОНИСТИ.
Chlophazolin, amp. 1 ml, 150 mcg/ml.
В КХП (www.bda.bg/images/stories/documents/

bdias/2022-01-10-126427.pdf) е записано, че хлофазолин е по-
казан при възрастни за лечение на хипертонични кризи.

Chlophazolin off-label
Jamadarkhana and Gopal [33] предлагат обзор, посветен на 

употребата на хлофазолин за седация на възрастни пациенти 
в интензивно отделение. Посочените дози варират в широки 
граници: от болус 50-100 mcg на 8 часа до инфузия 1.8-2.5 
mg/24 часа.

Duffett et al. [34] представят резултати от рандомизирано 
проучване за използване на хлофазолин за седация на деца при 
механична вентилация в интензивно отделение. Прилаганата 
доза е била 5 μg/kg на всеки 6 часа.

Eisenach et al. [35] съобщават за епидурална аналгезия с 
хлофазолин при карциномни болки. Хлофазолин е прилаган 
като продължителна епидурална инфузия със скорост 30 μg/
час в допълнение към епидурална инфузия на морфин.

Tripathi et al. [36] прилагат хлофазолин като част от преме-
дикация при възрастни пациенти, представени за лапароскоп-
ска холецистектомия. Използвани са две дози – 1 μg/kg и 2 μg/
kg като кратка инфузия в обем 100 ml 30 минути преди увода 
в анестезия. Според авторите дозата от 2 μg/kg е ефективна за 
профилактика на хемодинамичния стресов отговор причинен 
както от пневмоперитонеума, така и от интубацията и ексту-
бацията.

Dexmedetomidine, концентрат за инфузионен разтвор, 

100 mcg/ml.
В КХП (www.bda.bg/images/stories/documents/

bdias/2020-08-10-1200893.pdf) са посочени две показания за 
приложение. Първо, за седация на възрастни пациенти в от-
деление за интензивно лечение, при които се изисква ниво на 
седиране, което да не е по-дълбоко от реагиране в отговор на 
говорна стимулация. Второ, за седация на неинтубирани въз-
растни пациенти преди и/или по време на диагностични или 
хирургични процедури, които изискват седация, т.е. седация 
при процедури/будна седация.

Dexmedetomidine off-label
В метаанализ на рандомизирани контролирани проучвания 

(32 проучвания с общо 2007 пациенти) Vorobeichik et al. [37] 
обобщават, че 50-60 μg дексмедетомидин добавен към локал-
ния анестетик при блок на pl. brachialis удължават времетра-
енето на сетивния блок, на моторния блок и на аналгезията.

Schnabel et al. [38] представят метаанализ (46 проучвания с 
3149 пациенти) за сигурността и ефективността на дексмеде-
томидин при периферни нервни блокове (интерскаленусов, су-
праклавикуларен, инфраклавикуларен, аксиларен, феморален, 
ТАП, перибулбарен). Добавянето на 25-150 μg дексмедетоми-
дин периневрално към локалния анестетик удължава продъл-
жителността на постоперативната аналгезия с около 5 часа.

ДРУГИ МЕДИКАМЕНТИ.
Dexamethasone, инжекционен разтвор 4 mg/ml.
На пазара в страната са налични няколко продукта, произ-

водство на различни фирми. В този обзор е използвана КХП на 
фирма Софарма.

В КХП (www.bda.bg/images/stories/documents/
bdias/2022-01-17-126482.pdf) е записано, че дексаметазон е по-
казан при всички състояния, където е показано лечение с кор-
тикостероиди, и са изброени следните терапевтични показа-
ния: овладяване на спешни състояния – едематозни състояния, 
включително черепно-мозъчна травма, мозъчен оток; шокови 
състояния, ако не се повлияват от конвенционалната терапия 
или когато адренокортикалната недостатъчност е налице или 
се очаква; краткотрайно лечение на тежки алергични и ана-
филактоидни реакции, астматичен статус; като допълнително 
лечение за кратък период от време при неспецифични възпали-
телни заболявания на ставите и меките тъкани; при лечение на 
заболяването от коронавирус 2019 (COVID-19) при възрастни 
пациенти и юноши (на възраст над 12 години и с телесно тегло 
най-малко 40 kg), които се нуждаят от допълнителна кислород-
на терапия.

Dexamethasone off-label
В метаанализ на рандомизирани контролирани проучвания 

De Oliveira et al. [39] констатират, че дексаметазон приложен 
венозно в доза > 0.1 mg/kg е ефективно допълнение към мул-
тимодалните стратегии за редуциране на постоперативна-
та болка и консумацията на опиоиди. Авторите намират, че 
предоперативното приложение на дексаметазон е с по-добър 
ефект от интраоперативното приложение. Операциите са били 
от различни области – лапароскопска холецистектомия, лапа-
роскопска хистеректомия, ендопротезиране на тазобедрена 
става, операции на щитовидната жлеза, на ануса и ректума, и 
др.

Според Lunn and Kehlet [40] дексаметазон облекчава 
постоперативната болка след тазобедрено или колянно ен-
допротезиране. Авторите отбелязват, че високи дози дексаме-
тазон (≥ 0.21 mg/kg) приложен венозно нямат предимства при 
редуциране на болките, сравнени с дози 0.11-0.2 mg/kg.

В метаанализ на 29 рандомизирани контролирани про-

учвания с 1695 участници Albrecht et al. [41] установяват, че 
поставен периневрално дексаметазон в доза 4-8 mg удължава 
продължителността на аналгезията при периферни нервни 
блокове. Близки резултати показва и друг метаанализ, посветен 
на същата тема – Baeriswyl et al. [40].

Markman et al. [43] представят резултати от рандомизирано 
двойно сляпо проучване на дексаметазон като антиеметик при 
химиотерапия. Използваната доза е била 20 mg венозно 30 ми-
нути преди химиотерапията, последвана от 10 mg през устата 
на всеки 6 часа за следващите 24 часа.

Grape et al. [44] са извършили метаанализ на 13 рандо-
мизирани контролирани проучвания с общо 1111 участници, 
посветени използването на дексаметазон за профилактика 
на постоперативното гадене и повръщане след спинално или 
епидурално приложение на опиоиди. Дозата на дексаметазон е 
била 6-10 mg венозно.

Adrenaline, инжекционен разтвор 1 mg/ml.
В КХП (www.bda.bg/images/stories/documents/bdias/25197d.

pdf) са посочени две показания за приложение – лечение на 
анафилактичен шок и в комплексната терапия на сърдечен 
арест; при кардио-пулмонална ресусцитация. Прилага се по-
дкожно или венозно. В КХП няма текст, който да разрешава 
смесване с локални анестетици или друг начин на приложение 
освен подкожно и венозно.

Adrenaline off-label
Tschopp et al. [45] предлагат метаанализ на рандомизирани 

контролирани проучвания за ползите и рисковете от добавяне 
на адреналин към локални анестетици за епидурална и спинал-
на анестезия, и периферни нервни блокове. Описаните дози-
ровки на адреналин са следните:

- Епидурално: за обезболяване на раждане: 1 – 5 μg/
ml; за хирургична анестезия: 2.5 – 5 μg/ml; за постоперативна 
аналгезия: 0.5 – 5 μg/ml.

- Спинално: за хирургична анестезия: 15 – 500 μg; за 
комбинирано спинално-епидурално обезболяване на раждане: 
2.25 – 200 μg.

- Периферни блокове (аксиларен, феморален, поплите-
ален, ишиадикус): 100 – 300 μg.

Corvetto et al. [46] представят резултати, които показват, че 
адреналин, добавен към локален анестетик, намалява пикови-
те плазмени концентрации на локалния анестетик и понижава 
риска от системна токсичност. В това проучване е използван 
20 ml левобупивакаин за едностранен ТАП-блок, а дозата на 
адреналина е била 5 μg/ml.

Европейските насоки за сърдечно-белодробна реанимация 
от 2021 година [47] препоръчват при невъзможност да се оси-
гури венозен достъп адреналин, амиодарон, лидокаин и атро-
пин да се прилагат интраосално.

РЕГУЛАТОРНИ ИЗИСКВАНИЯ: Условията и реда за лече-
ние с неразрешени за употреба лекарствени продукти, описани 
в Наредба на МЗ № 10/ 2011 година [2], са предвидени за слу-
чаи, при които липсват разрешени алтернативи. Те са насочени 
към по-продължително лечение, но за период не по-дълъг от 
три месеца. В съответствие с това е предвидена процедура за 
получаване на информирано съгласие от пациента или неговия 
настойник, изготвяне на протокол и отпускане на лекарството. 
Когато е необходимо лечението да продължи повече от три ме-
сеца процедурата се повтаря и се издава нов протокол. Според 
Наредбата off-label употребата се разрешава поотделно за все-
ки конкретен пациент от комисия от трима лекари, която е оп-

ределена със заповед на ръководителя на лечебното заведение. 
При попълване на част от информацията в протокола е необ-
ходимо участие и на фармацевт. Изисква се в информираното 
съгласие да се впише, че пациентът знае, че ще му се приложи 
регистриран в страната медикамент, но извън показанията 
за които е регистриран.

Наредбата реално не предвижда, но от друга страна в нея 
няма изрична забрана, за еднократна употреба на медикаменти 
извън одобрените показания в хода на една анестезия или за 
краткосрочно приложение в интензивните отделения. При та-
кава еднократна употреба, например добавяне на морфин или 
фентанил към локален анестетик за спинална анестезия при 
спешно цезарово сечение, не е предвидена различна процедура 
а остава общата процедура, която, конкретно в тази ситуация, 
е доста тромава.

Предварително условие за off-label употреба е наличието 
на научни доказателства за безопасността и ефикасността на 
лекарствения продукт. В допълнителните разпоредби на ЗЛ-
ПХМ (§ 1, т. 37а) [1] е посочено, че: „„Научни доказателства“ 
са конкретни медицински и/или научни данни, получени от 
извършени клинични изпитвания, и/или данни, доказващи без-
опасността и ефикасността на лекарствения продукт, които са 
публикувани в научни издания, национални или международ-
ни протоколи за лечение или доклади за оценка на здравните 
технологии.“

При съобразяване с посочената правна рамка в България 
има няколко възможности за off-label употреба на медикаменти 
по време на анестезия и/или интензивно лечение:

- Наличие и позоваване на национален протокол (на-
пример, но не само, протокол за регионална аналгезия/анесте-
зия в акушерството);

- Наличие и позоваване на международен протокол 
(например на цитираните по-горе [47] европейски насоки за 
сърдечно-белодробна реанимация);

- При липса на национален или приложим междунаро-
ден протокол позоваване на локален протокол, създаден в кон-
кретна болница за нейните нужди въз основа на налични науч-
ни доказателства (например протокол за седация на възрастни 
пациенти при изкуствена белодробна вентилация). В този слу-
чай вероятно ще е необходимо и одобрение на протокола от 
болничната лечебно-контролна комисия, защото според чл. 77, 
ал. 2, т. 3 на Закона за лечебните заведения тя контролира спаз-
ването на правилата за добра медицинска практика.

Трябва да се отбележи, че наличието на протокол, на който 
анестезиолозите могат да се позоват, не отменя изискването на 
Наредба МЗ № 10/2011 година за специфичните характерис-
тики на информираното съгласие при off-label приложение на 
лекарствени продукти.

ОБОБЩЕНИЕ: Представена е информация за възможно 
приложение на лекарства, използвани в анестезиологията, из-
вън одобрените показания. Както представеният списък с ле-
карствени продукти, така и посочените off-label възможности 
за тяхната употреба са неизчерпателни.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ: Вероятно е дошло времето българ-
ското дружество по анестезиология и интензивно лечение да 
създаде, в рамките на дружеството, а не като самостоятелни 
правни субекти, постоянни работни групи по различни пробле-
ми, които да изработят национални протоколи и ги поддържат 
актуални.
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ЛЕЧЕБНО ХРАНЕНЕ ПРИ ПАЦИЕНТИ ОБЕКТ НА СЪРДЕЧНА ХИРУРГИЯ

Б. Михалкова
Клиника по сърдечно-съдова анестезия и интензивно лечение

Национална кардиологична болница - София

Резюме: 
Поддържането на нормално телесно тегло, състав, струк-

тура и функции на организма изискват прием на вода, макро- 
и микронутриенти. Храненето на пациентите в интензивните 
структури е предизвикателство и е свързано с дългосрочната 
прогноза и изхода от лечението. Нутритивният съпорт при кар-
диохирургичните пациенти не винаги може да се пoдчинява на 
широкоизвестните препоръки за лечебно хранене. Подходящо-
то и навременно започнато лечебно хранене е от съществено 
значение за пациенти обект на интензивни грижи след карди-
охирургични процедури. Препоръките за клинично хранене на 
пациенти с нарушения в циркулацията са разнопосочни. Въ-
преки приетите препоръки за отложено ранно ентерално хране-
не при пациентите с хемодинамична нестабилност, в научната 
общност има данни, че ползите от него са повече от рисковете. 
В настоящата статия се разглеждат основните въпроси, касае-
щи проблемите при лечебното хранене на пациенти обект на 
интензивни посткардиохирургични грижи. 

Ключови думи: лечебно хранене, интензивно лечение, кар-
диохирургия, сърдечна реанимация

Abstract: 
Maintaining normal body weight, composition, structure and 

functions of the body require water intake, macro- and micronutrients. 
Nutrition in intensive care unit patient is challenging and is related 
to the long-term prognosis and outcome of treatment. Nutrition 
support in cardiosurgical patients cannot always be based on the 
widely known recommendations for curative nutrition. Appropriate 
and timely started treatment is essential for intensive care unit 
patients after cardiosurgical procedures. Recommendations for 
clinical nutrition in patients with circulatory disorders are divergent. 
Despite accepted recommendations for delayed early enteral 
nutrition in patients with hemodynamic instability, there is scientific 
evidence that its benefits outweigh the risks. This paper addresses 
the main issues concerning the problems related to nutrition in 
patients subject of intensive post-cardiosurgical care.

Keywords: clinical nutrition, intensive care treatment, cardiac 
surgery, cardiac intensive care unit

Въведение:
След сърдечна операция престоят на пациентите в интен-

зивно отделение е сравнително кратък, като възобновяването 
на оралното хранене става в рамките на 48–72 ч. следопера-
тивно. Въпреки това, при 3– 35 % от кардиохирургичните па-
циенти, следоперативният период е усложнен и изисква удъл-
жаване на реанимационния престой. Тези пациенти често 
изискват продължителна апаратна вентилация, фармаколо-
гична и/или механична поддръжка на хемодинамиката. Те са 
хиперкатаболни и с невъзможност за орално хранене, което 
води до  енергиен дефицит и повишен риск от недохранване. 
Недохранването при критично болния пациент е свързано с 
множество клинични усложнения, които удължават болнич-
ния престой и повишават разходите за здравни грижи. За да се 
избегне малнутрицията, тези пациенти изискват специфично 
лечебно хранене. Приблизително 60% от пациентите получа-
ват нутритивно подпомагане след сърдечна операция. Под-
ходите за постигане на пълноценно хранене включват ранно 
започване на хранителна подкрепа, винаги когато е възможно 
през устата /запазен гастроинтестинален път/, започване на па-
рентерално хранене, когато ентералното не е в състояние да 
осигури дневните калорийни нужди. Интензивното лечение 
на пациенти след сърдечна операция има своите специфики, 
породени от придружаващата патология, от самата оперативна 
интервенция и нейните особености. Най-съществената осо-
беност на сърдечната хирургия е свързана с осъществяването 
на кардиопулмонален байпас /КПБ/. Последният е форма на 
екстракорпорална циркулация, чиято функция е циркулаторно 
и дихателно подпомагане, с управление на телесната темпера-
тура, кръвно-газовия обмен, алкално-киселинния и метаболи-
тен статус целящи осъществаване на хирургичните процедури 
върху сърцето и големите съдове. [1] Пациентите, обект на 
сърдечна операция с КПБ са рутинно изложени на значително 
системно възпаление, водещо до органни увреждания и дис-
функция. [2] Това често води до удължаване на периода и необ-
ходимостта от интензивни и специализирани грижи. Въпреки, 
че повечето кардиохирургични пациенти остават в структурата 
за интензивно лечение  за 1 до 2 дни и не изискват специална 
хранителна подкрепа, част от пациентите имат затегнат и про-
дължителен следоперативен период. Недохранването може да 

влоши подлежащи придружаващи заболявания, вече нарушен 
органен резерв, да доведе до  повишена чувствителност към 
оперативната травма, да задълбочи исхемично-реперфузион-
ните увреди, да намали допълнително стрес-медиирания ком-
проментиран имумнен отговор и т.н. Всички пациенти обект 
на сърдечни операции, с добър предоперативен хранителен 
статус се характеризират с по- ниска заболеваемост и смърт-
ност, в сравенине с тези с лош хранителен статус, подложени 
на спешни и неотложни оперативни интервенции [3]. Степента 
на катаболизъм е свързана с величината на хирургичния стрес, 
но и с постоперативния резултат. [4] Нашите наблюдения също 
показват, че недохранването на кардиохирургичните пациенти 
се оформя като значителен проблем. В научната литература се 
отчитат разнопосочни мнения по отношение на храненето при 
пациенти с развитие на постоперативен кардиогенен шок или 
хиподебитно състояние. Оценката на предоперативното нутри-
тивно състояние на пациента и прилагането на нутритивно 
подпомагане в интензивното отделение са важна част от пра-
вилното лечение и подобряване на дългосрочната прогноза на 
тези пациенти.

Голямо проспективно проучване на Chin Siang Ong et al.[5] 
разделя рискови фактори, които биха довели до необходимост 
от специално лечебно хранене в постоперативния период по 
следния начин:
	 предоперативни - спешна оперативна интервенция, 
	 интраоперативни - дълго перфузионно и клампажно 
време (т.е. продължителност на КПБ и исхемично миокард-
но време)
	 постоперативни – необходимост от продължителна 
апаратна вентилация /АВ/ (над 24ч.) и очакван по-дълъг 
престой в интензивното отделение.
 При пациентите, чието лечение не включва нутритивно 

подпомагане (НП) се развиват следните постоперативни ус-
ложнения: бъбречна недостатъчност (30%), дълбока ранева 
инфекция (1%), продължителна апаратна вентилация (85%), 
мозъчен инсулт (15%), медиастинални реексплорации по по-
вод кървене (18%). Основните индикации за иницииране на 
лечебно хранене са: продължителна изкуствена белодробна 
вентилация(76%), дисфагия(14%), нарушен ментален статус 
(5%). [5]  
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Основни понятия описващи лечебното хранене:
Фаза на отлив /ФО/ - EBB Phase и Фаза на прилив /ФП/ - 

Flow Phase
 Различните фази на критичното заболяване обикновено 

се описват като фаза «отлив» и «прилив“. Фаза на отлив (ФО) 
обхваща свръхострата ранна фаза на хемодинамична нестабил-
ност, която е причина за престой в интензивно отделение /ИО/, 
докато фазата на прилив (ФП)  включва последващ период на 
метаболитна нестабилност и катаболизъм, които са с различна 
продължителност, като на по-късен период паралелно с рекон-
валесценцията, преобладават анаболни процеси. Острата фаза 
е съставена от два периода: ранен, характеризиращ се с мета-
болитна нестабилност и катаболизъм, и късен, дефиниран от 
значителна мускулна слабост и последващо стабилизиране на 
метаболитните нарушения. След острата фаза настъпва подо-
брение или продължително възпаление/катаболно състояние/ 
с продължителна хоспитализация и последващи компликации. 

Медицинската хранителна терапия е термин, който об-
хваща всяко хранително мероприятие (профилактично или 
терапевтично), спрямо индивидуалните нужди на пациента, 
което включва  хранителни добавки, ентерално хранене и па-
рентерално хранене. Двете последни традиционно се наричат 
«изкуствено хранене», но този термин е заместен  от лечебно 
хранене.

Изокалорична диета е енергиен внос близък до определе-
ния енергийния разход на организма.

Хипокалорично(нискокалорично) или недостатъчно хране-
не – енергиен внос под 70 % от определения енергиен разход.

Трофично хранене е минимално приложение на хранител-
ни вещества, имащи полезни ефекти, като запазване на чревния 
епител, стимулиране на секрецията на ензими, повишаване на 
имунната функция, запазване на епителната цялост и предо-
твратяване на бактериална транслокация.

Прехранването е енергиен внос над 110% от дефинираните 
енергийни разходи.

Ниско протеинова диета е прием на протеин под 0.5 g/kg/
ден. [6]

Ентерално хранене (ЕХ) -  вид лечебно хранене, прилагано 
през сонда или стома в стомашно-чревния тракт, дистално от 
устната кухина. [7] 

Парентерално хранене (ПХ) - вид лечебно хранене, осигу-
рено чрез интравенозно приложение на хранителни вещества 
като аминокиселини, глюкоза, липиди, електролити, витамини 
и микроелементи. [7] 

Препоръки за лечебно хранене на пациентите след сърдеч-
на хирургия:

 Храненето на критично болните пациенти се разглежда 
като допълнителна грижа, предназначена да осигури екзогенно 
„гориво“ за запазване на сухата телесна маса и подкрепа на па-
циента в отговор на стреса. Наскоро тази стратегия се доразви 
и представлява хранителна терапия, за която се смята, че хра-
ненето подпомага  намаляването на метаболитния отговор към 
стреса, предотвратяване на окислителната клетъчна увреда и 
благоприятно модулира имунния отговор. Целта на лечебното 
хранене е да се намалят пагубните ефекти на болестта върху 
нутритивния статус, да се намали повишения енергиен дефи-
цит и катаболизъм. Лечебното хранене може благоприятно да 
повлияе, да предотврати или да доведе до обратно развитие 
малдигестивния синдром. [8,9] 

По време на остро заболяване целта е да се отговори на 
енергийния разход при покой на пациента (REE), като по този 
начин се намалява отрицателния енергиен баланс. В идеалния 
случай RЕЕ трябва да се определя с помощта на индиректна 
калориметрия (ИК), която измерва кислородната консумация 
(VO2) и производството на въглероден диоксид (VCO2). При 
невъзможност за ИК, пациентите трябва да получават прибли-
зително 25-30 kcal/kg/d. [10] Дневният калориен внос, целящ 
покритие на енергиините и структурни нужди при пациенти с 

продължителна бъбречно-заместителна терапия (често необхо-
дима след сърдечна хирургия) е между 25-35 ккал/кг., а днев-
ните протеинови нужди са около 1,5г./кг. [11] Доказано е, че 
приемът на протеини 2 g/kg на ден спомага за постигането на 
азотно равновесие при критично болни пациенти. [12] Създа-
ден е набор от насоки за постоперативния калориен прием от 
Американските и Европейските общества за клинично хране-
не и метаболизъм (съответно ASPEN и ESPEN). В настоящи-
те насоки се посочват дневните калориини нужди въз основа 
на индекс на телесната маса (BMI) и дневните изисквания за 
протеинов внос въз основа на типа сърдечно увреждане и не-
обходимост от бъбречно-заместителна терапия. [13,14] Важно 
е да не се забравят други източници на енергия, като течности 
(т.е., декстроза), пропофол (1,1 Kcal/mL при 1% концентрация) 
или цитрат при хемодиализа (0,59 kcal/mmol), за да се избегне 
прехранване. [15]

На таблица 1 са посочени основните изисквания към съ-
държанието на храната.
Хранителни 
изисквания Дневна нужда (базисна поддръжка)

Вода 30мл кг
Натрий, Хлор 1-2ммол кг
Калий 0.8-1.2 ммол кг
Калций, Магнезий 0.1 ммол кг
Фосфат 0.2-0.5ммол кг
Енергия 25ккал/кг
Въглехидрати 2г/кг
Протеин 0.8-1.2г/кг
Мазнини 1г/кг

Табл. 1 Базални хранителни изисквания при интензивни 
пациенти  [11]

  
До 35% от кардиохирургичните пациенти изискват продъл-

жителна апаратна вентилация />24ч./ и/или циркулаторна под-
дръжка (вазоактивни медикаменти – вазопресори, инотропи и/
или механична циркулаторна поддръжка – екстракорпорална 
мембранна оксигенация /ЕКМО/ или интрааортна балонна 
помпа /ИАБП/, което причинява тежки патофизиологични на-
рушения, катаболизъм и повишени хранителни изисквания. 
[16] Nutrition Risk in the Critically ill (NUTRIC) score може да 
помогне за идентифициране на пациенти с висок риск от недо-
хранване (т.е., тези с NUTRIC score ≥5) и пациенти, при които 
се очаква подобряване в състоянието чрез агресивна хранител-
на подкрепа (т.е. ≥80% от енергийните изисквания) през първа-
та седмица след сърдечна хирургия. [17] 

Дискусия:
Най-често възникващите въпроси при стартирането и по 

време на специфичното лечебно хранене са следните:
1. Ентерално, парентерално или комбинирано хранене да се 

прилага? 2. Кога да започнем захранването? 3. Трофично или 
пълно хранене? 4. Продължително или интермитентно хране-
не? 

1. Ентерално хранене (ЕХ), парентерално хранене (ПХ) 
или комбинирано хранене?

EХ се препоръчва като стратегия на първа линия в интен-
зивното отделение, като тоталното или допълнителното ПХ 
влиза в съображение, когато ЕХ е противопоказано, развиват 
се усложнения, не са задоволени енергийните нужди или е не-
възможно. Ранното ЕХ по време на циркулаторна нестабилност 
може да не е от полза, а да навреди на пациента (увеличава се 

риска от исхемия). Ранното лечебно хранене (ЕХ/ПХ) не подо-
бряват морталитета в интензивното звено. [10]  П р и 
по-голямата част от критично болните пациенти е практично 
и безопасно да се използва EХ вместо ПХ. Полезните ефекти 
на EХ, сравнени с ПХ, са добре документирани в множество 
рандомизирани контролни проучвания (РКП), включващи раз-
нообразни популации пациенти. [8,18]   
 

В проучването NUTRIREA-2 проведено от Reignier J. Et 
al.  28 дневната смъртност не се различава значително между 
групи, на които е приложена ранна нормокалорична ентерална 
спрямо парентерална храна по време на механична вентилация 
и употреба на вазоактивни медикаменти при пациенти с шок. 
В сравнение с парентералния прием, ентералният е свързан 
с малко по-нисък прием на калории и протеини и с по-често 
развитие на хипогликемия и нежелани гастроинтестинални 
усложнения. Групите в проучването не показват значител-
на разлика в честотата на инфекциозни усложнения, органна 
недостатъчност, тежест или продължителност на престоя в 
интензивното отделение, болничен престой или 90 дневна 
смъртност.[19]     А к о 
изискванията за енергия и хранителни вещества не могат да 
бъдат изпълнени само oт перорален и ентерален прием (< 50% 
от калорийните нужди) за повече от седем дни, комбинация от 
ентерално и парентерално хранене (ПХ) е препоръчителна. ПХ 
се прилага възможно най-скоро, ако е показана хранителна те-
рапия и има противопоказание за ентерално хранене (EХ), като 
интестинална обструкция и други. [4] При кардио-
хирургичните пациенти в съображение обаче влиза и честата 
необходимост от стриктен часови и денонощен водно-електро-
литен баланс, който не рядко е необходимо да бъде отрицате-
лен по отношение на вноса на течности. Същото трябва да се 
съобразява при приложение на тотално ПХ. 

2. Захранване – ранно или късно?
По правило всички пациенти с постоперативни усложне-

ния трябва да се считат за изложени на риск от недохранва-
не. Както при другите критично болни пациенти, ентералното 
хранене /ЕХ/ е стратегията на избор за хранителна подкрепа 
след сърдечна хирургия. Международните насоки за лечебно-
то хранене еднакво препоръчват EХ да започне в рамките на 
24 до 48 часа, след като се изясни невъзможността за волево 
захранване през устата. Така се стимулира чревната мукозна 
пролиферация, поддържа се целостта на гастроинестинал-
ния тракт /ГИТ/ и се повишава имунитета.[12] EХ поддържа 
функционалната цялост на червата чрез поддържане на tight 
junctions между интраепителните клетки, стимулиране на 
кръвния поток и освобождаването на трофични ендогенни 
вещества (напр. холецистокинин, гастрин, бомбезин и жлъч-
ни соли). [8] Периоперативният НС е показан при па-
циенти с недохранване и тези, изложени на постоперативен 
риск от малнутриция. Периоперативната нутритивна терапия  
трябва да започне, ако се очаква пациента да няма възможност 
за самостоятелно хранене пет последователни дни периопе-
ративно. При пациенти, при които се очаква нисък перорален 
прием и които не могат да поддържат над 50% от препоръчи-
телния калориен прием за повече от седем дни, се препоръч-
ва стартиране на лечебно хранене. В тези ситуации се прис-
тъпва към специализирано лечебно хранене (за предпочитане 
е ентерално – през НГС или перорален прием на храна) без 
забавяне.  EХ в рамките на първите 48ч. след операци-
ята, помага за поддържане на целостта на чревната лигавица и 
намалява секрецията на катаболни хормони. Забавянето на ЕХ 
е свързано с намаляване на тънкочревната абсорбция на глю-
коза, съответстващо на нарушение на мукозната цялост след 
лишаване от хранителни вещества (животински модел). Тези 
наблюдения подкрепят препоръките за «ранно» ЕХ при кри-
тично болни пациенти. [20] При пациенти с особено затегнат 

следоперативен престой, ранното ЕХ, започнато в рамките на 
48 ч. от постъпване в интензивното отделение води до сигни-
фикантно намаляване на  смъртността [21] . EХ също така на-
малява инфекциите и продължителността на болничния пре-
стой. При правилно медицинско наблюдение употребата на EX 
при такива пациенти има метаболитни и имунологични, както 
и практически ползи. Сред кардиохирургичните пациенти 2 до 
6% развиват периоперативен кардиогенен шок. [18] Острата 
постоперативна сърдечна недостатъчност, отбелязвана като 
нискодебитен сърдечен синдром, възниква в 3-14% от случайте 
след изолирана коронарна хирургия. [22] Ранното EХ след сър-
дечна операция при пациенти с хемодинамична нестабилност 
е възможно, дори ако на тези пациенти са приложени ИАБП и/
или ЕКМО, като се има предвид, че този начин на подпомагане 
на храненето е сложен и може да доведе до сериозни усложне-
ния. [23]   

3. Трофично или пълно хранене
    ESPEN и ASPEN препоръчват EХ да започне в рамки-

те на 48 часа от постъпване в интензивно отделение, за пред-
почитане след като е стабилизирана хемодинамиката. [24,25]   
Има два подхода: трофичнo хранене (увеличаващо се количе-
ство храна от 10 на 20 мл/ч. 1ккал/мл) или пълно хранене. 
     Kоличеството 
калории също оказва влияние върху изхода от лечението. И в 
двете проучвания /CALORIES и NUTRIREA-2/[19,26], целите 
на калориите са сходни и пациентите получават около 20 kcal/
kg дневно чрез ЕХ или ПХ. Тази калорична стойност на храна-
та е близка до препоръчваната в съвременните ръководства за 
лечебно хранене.  Хипокалоричното хранене по време на ост-
рата фаза  може да е от полза и приема на хипокалорична ЕХ 
се свързва с по-нисък риск от стомашно-чревни усложнения, 
по-специално чревна исхемия. Дали нискокалоричното хране-
не може да е от полза при острата фаза на критично заболяване 
заслужава допълнително и задълбочено проучване.

4. Продължително или интермитентно ентерално хра-
нене

EХ може да се прилага по два начина:
	 Почасова доставка на EХ (продължително ЕХ), ста-

ващо с помощта на инфузионна помпа. EХ може да се  прилага 
за 20–60 мин. на всеки 4– 6 ч по време на периодично (интер-
митентно) хранене. 
	 Непрекъснато хране, свързващо се с намаляване чес-

тотата на диария и аспирация.
ESPEN препоръчва продължително ЕХ. Периодичното 

хранене е теоретично по-физиологично, не изисква помпа за 
хранене, и може да увеличи синтеза на протеини; свързано е 
обаче с увеличено работно натоварване на медицинските сес-
три в интензивните отделения. Въпреки липсата на подкрепя-
щи доказателства, за да се направят категорични препоръки за 
използването му, непрекъснатото хранене е предпочитано пред 
периодичното.  Според проучване на Hong-Yeul Lee et al. стра-
тегията за непрекъснато ЕХ значително подобрява постигането 
на ≥80% от целевото изискване за калориен внос в сравнение 
с периодичното ЕХ[27]. Въпреки това не са налице разлики 
между периодичното и непрекъснатото ентерално хранене по 
отношение на смъртността или други ключови вторични ре-
зултати, включително престой в интензивното отделение, общ 
болничен престой, стомашно-чревна непоносимост, и органна 
дисфункция. [27]

Заключение: 
Сърдечно оперираните пациенти изпитват значителна хи-

рургична травма и метаболитен стрес преди, по време и след 
операцията, свързан с развитието на системен възпалителен 
отговор. Те изискват хранителна подкрепа, за да се смекчи ка-
таболния отговор на стреса и да се намали риска от ятрогенна 
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малнутриция и нейните усложнения.  Доказано е, че ранното 
и целенасочено хранително подпомагане, ограничава ката-
болния процес при постоперативните пациенти като намаля-
ва развитието на постоперативните компликации. Множество 
проучвания показват, че постигането на адекватни калориини 
нива чрез своевременно хранително подпомагане, се свързва с 
значително по-голяма преживяемост и липса на компликации в 
периоперативния период.     

Провеждането на лечебно хранене е трудна и много отго-
ворна част от интензивното лечение. Още при постъпването на 
пациентите е необходимо да се направи оценка на нутритив-
ния статус и да се оцени риска от недохранване и евентуалната 
необходимост от хранително подпомагане. Стратегията за ле-
чебното хранене (време на захранване, вид/метод на лечебно 
хранене/ енергиен внос/ оценка на хемодинамичен статус),  се 
изгражда още преди самото му иницииране. Литературата дава 
разнопосочни препоръки по тази тема, които предстои още да 
се изследват, прилагат и анализират. Съществена част от успе-
ха и изхода на интензивното лечение е индивидуалния подход 
и доброто познаване на специфичната клинична ситуация и 
нуждите на всеки пациент.

Все още не е  изграден единен протокол за хранене при кар-
диохирургични пациенти обект на интензивни грижи, но вина-
ги е универсално правилото за индивидуалния подход. Дори и 
с изследванията, които съществуват, към настоящия момент са 
необходими силни проспективни, рандомизирани, контролира-
ни проучвания с големи групи, за да ни предоставят солидни 
данни за подобряване реанимационната практика. Има още 
много да се научи за критично болният човешки организъм и 
циркулацията, която е от основна значимост. Междувременно 
има данни, които да стимулират практиката за насърчаване на 
ранно ЕХ хранене. 
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VERTEBROPLASTY COMPLICATED WITH CENTRAL TYPE OF PULMONARY 
CEMENT EMBOLISM – LITERATURE REVIEW AND CLINICAL CASE REPORT

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

Абстракт: 
Вертебропластиката е минимално инвазивна хирургична 

техника, която се основава върху инжектирането на костен 
цимент (акрилен полимер) в тялото на фрактуриран прешлен. 
Костният цимент е възможно да попадне във венозната система 
и достигайки белодробната циркулация да причини белодро-
бен емболизъм. Белодробният циментен емболизъм достига 
честота от 23% при пациентите след вертебропластика, като 
при по-голяма част от тях протича асимптоматично. В лите-
ратурата липсва единство по отношение на необходимостта от 
периоперативен скрининг на пациентите в риск от настъпване 
на белодробен циментен емболизъм и последващото поведе-
ние. Мениджмънта на състоянието се базира на антикоагулант-
но и симптоматично лечение, като критериите  за хирургично 
остраняване на циментните емболи са строго индивидуални. 

Представяме клиничен случай на 73 годишен пациент, при 
когото е извършена вертебропластика на 4 прешленни нива. 
Пациентът разгръща клиника на дихателна недостатъчност на 
3ти следоперативен ден и при извършване на КТ-ангиография 
се поставя дианозата белодробен циментен емболизъм от цен-
трален тип. На 7ми следоперативен ден настъпва лекостепенно 
влошаване на дихателната недостатъчност от наслагване на 
белодробен оток. Пациентът е дехоспитализиран на 12ти сле-
доперативен ден със субкомпенсирана дихателна недостатъч-
ност и необходимост от кислородолечение. При поставянето на 
диагнозата е стартирано кислородолечение и  антикоагулантна 
терапия, а белодробния оток е повлиян с диуретици. Необхо-
димостта от извършване на хирургично остраняване на бело-
дробните циментни емболи е обсъдено и отхвърлено, поради 
неоправдано висок риск от неблагоприятен изход.

Ключови думи: белодробен циментен емболизъм, вер-
тебропластика, антикоагулация, усложнение

Abstract:
Vertebroplasty is a minimally invasive surgical technique which 

is based on the injection of bone cement (acrylic polymer) into the 
body of a fractured vertebra. Bone cement may enter the venous 
system and cause pulmonary embolism when it reaches the pulmo-
nary circulation. Pulmonary cement embolism reaches a frequency 
of 23% in patients after vertebroplasty and is asymptomatic in most 
of those cases. There is a lack of consensus regarding the need for 
perioperative screening of patients at risk for pulmonary cement 
embolism and the subsequent management of this condition. The 
therapy is based on anticoagulation and symptomatic treatment, 
whereas the surgical removal of the cement emboli is indicated on 
individual criteria.

We present a clinical case of a 73-year-old patient who under-
went 4-level vertebroplasty. The patient developed а clinical picture 
of respiratory failure on the 3rd postoperative day. The diagnosis – 
central type of pulmonary cement embolism was established with 
CT angiography. There was a slight worsening of the respiratory 
failure with pulmonary oedema on the 7th postoperative day. The 
patient was discharged on the 12th postoperative day with subcom-
pensated respiratory failure and supplemental oxygen needs. Ox-
ygen and anticoagulation therapy were initiated on the diagnosis 
day. The pulmonary oedema were treated with diuretics. Surgical 
removal of the lung cement emboli has been discussed and rejected 
due to the unreasonably high risk of fatal outcome.

Key words: pulmonary cement embolism, vertebroplasty, anti-
coagulation, complication

Клиничен случай:
Пациент на 73г. е приет в Клиника по неврохирургия към 

МБАЛ-София към ВМА, с анамнестични данни за травма в 
тораколумбалната част на гръбначния стълб, с давност от око-
ло месец. Оплакванията са силна сковаваща болка в гръбна-
ка, прогресираща слабост в четирите крайника, в съчетание с 
„тръпнене“ и „парене“ на двете ходила, влошаване на походка-
та и зависимост от помощни средства за придвижване. 

Минали и придружаващи заболявания: артериална хипер-
тония - на терапия с бизопролол; ревматоиден артрит - на тера-
пия с дексаметазон; доброкачествена хипертрофия на простат-
на жлеза; подагра - на терапия с фебуксостат; тромбофлебит на 
долни крайници и на ляв горен крайник - на терапия с аценоку-
марол по схема; оперативна интервенция по повод фистула на 
ануса; Covid-19 инфекция преди 3 месеца. 

Към момента на приема пациентът е в добро общо състоя-
ние, заемащ активно положение в леглото, с чисто везикулар-
но дишане двустранно, нормопноичен, с нормални стойности 
на артериалното налягане (110/70mmHg) и сърдечната честота 
(78уд./мин.). Неврологичният статус отчита следните показа-
тели: ГКС – 15т. Липса на синдром на менинго-радикуларно 

дразнене. ЧМН – леко изразена дисфагия и дизартрия. Болеви 
аксиален синдром в торакалния и лумбалния отдел на гръб-
начния стълб. Хипестезия и хиперпатия по недерматомен тип 
в дисталните части на долните крайници. Намалени по обем, 
сила и скорост активни движения на мускулатурата на четирите 
крайника, с изразена хипотрофия. Болезнено скована и силно 
ограничена походка, поради слабост на мускулатурата в долни-
те крайници. Общо оживени сухожилно-надкостни рефлекси в 
четирите крайника, без патологични рефлекси в долните и с 
положителни симптоми на Хофман и Трьомнер двустранно за 
горните крайници. Висши корови финкции – запазени. Тазови 
резервоари – контролира.

Образни изследвания при приема:
- Лицева графия на бял дроб – Белодробните полета 

се просветляват без огнищни или инфилтративни изменения. 
Костодиафрагмалните синуси са свободни. (Изображение 1)

- МРТ – дегенеративно обусловена стеноза на гръб-
начния канал в шийния отдел на нива C3-C4, C5-C6, C6-C7, 
C7-Th1, без белези на миелопатия, фрактури на телата на Th9, 
Th11, L1 и L4. 

Пациентът е преценен, като подходящ за оперативно ле-
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чение на фрактурираните прешлени от гръбначния стълб с 
вертебропластика и се извърши перкутанна транспедикуларна 
вертебропластика с четири дози костен цимент на телата на 
Th9, Th11, L1 и L4 прешлени, чрез билатерален подход с мак-
симален обем на костния цимент – 6 мл. на ниво и при спазване 
указанията на производителя.  

                       Изображение 1
На 3ти следоперативен ден пациентът се оплаква от прогре-

сиращо  нарастващ задух в състояние на покой, с дискомфорт 
в гърдите и сърцебиене. Пациентът е лекостепенно психомо-
торно възбуден, при гранично нормални стойности на артери-
алното налягане – 130/75 mmHg, сърдечна честота – 100 уд./
мин. и понижени стойности на неинвазивно измерената SpO2-
84%. Стартира се продължителен базисен кардиопулмонален 
мониторинг и кислородолечение на лицева маска с подаване 
на О2 - поток  6л./мин. с покачване на SpO2 до 95%. Изчислен 
бе Wells score – 6т. и е извършена КТ-ангиография, при която 
се установява наличие на цимент в предното субарахноидно 
пространство на нивото на Th9 и Тh11, както и цимент в пара-
вертебралните венозни синуси, проследяващ се краниално във 
вени азигос и хемиазигос. Наблюдава се и малко количество 
цимент по хода на долна празна вена (Изображение 2). Визу-
ализира се наличие на цимент в белодробните артерии, пре-
димно вдясно, където се проследяват неправилните дефекти от 
ствола на дясната белодробна артерия до субсегментно ниво, а 
в ляво предимно на субсегментно ниво  (Изображение 3).

Изображение 2                           Изображение 3
По-централните високоплътностни дефекти са обтекаеми, 

като тези на субсегментно ниво водят до пълна оклузия. Бели-
те дробове се презентират с увеличена плътност и ивичесто 
уплътнение с двустранни цилиндрични бронхиектазии и оф-
ормяне на промени тип пчелна пита и наличие на голяма по 
обем „киста“ апикално в дясно с размери 50/36 мм. (Изобра-
жение 4). С оглед на гореописаната находка се коригира дозата 
на  антикоагулантното лечение от профилактична на терапев-
тична – Нодрапарин калций (9500 anti-Xa IU/ml) 0,6ml на 12ч. 
Ехокардиографски се отчете лекостепенно завишено систол-
но налягане в артерия пулмоналис – 39 mmHg, при запазена 
систолна функция на камерите. Обсъди се възможността за 
провеждане на оперативна интервенция с цел отстраняване на 
наличния цимент в дясна белодробна артерия, но се прецени, 
че рисковете са неоправдано високи, с голяма вероятност от 
неблагоприятен изход. 

На 7ми следоперативен ден, поради лекостепенно задъл-
бочаване на дихателната недостатъчност е извършена рентге-
нография с данни за двустранна пневмония на фона на бело-
дробен застой (Изображение 5). Коригира се антибиотичната 

терапия с 1g цефоперазон/ 1g сулбактам на 12ч. и се стартира 
приложението на  диуретик – фуроземид 10mg двукратно днев-
но, при което се отчете подобрение в състоянието.

   Изображение 4             Изображение 5
Пациентът е дехоспитализиран в подобрено общо със-

тояние на 12ти следоперативен ден със субкомпенсирана кис-
лородозависима дихателна недостатъчност, като е оставен на 
лечение с антикоагуланти и е насочен за амбулаторно карди-
ологично и пулмологично проследяване. 

Обзор:
Вертебропластиката и кифопластиката са минимално инва-

зивни хирургични процедури, които се извършват с цел укреп-
ване на фрактуриран прешлен и облекчаване на съпътстващата 
болкова симптоматика, показани за лечение на тумор инфил-
тративни заболявания като мултиплен миелом[4] и метастати-
чен карцином[17,42] и рефрактерна болка при остеопоротични 
тораколумбални компресионни фрактури. [33,58] Хирургичните 
техники се основават на използването на костен цимент, обик-
новено акрилен полимер – полиметилметакрилат, който се 
инжектира под флуороскопски или компютърно томографски 
мониторен контрол в тялото на прешлена.[22] Цели се частично 
възстановяване на височината му и стабилизиране на костните 
трабекули. По време на процедурата  полиметилметакрилатни-
ят костен цимент е във вискозно състояние за около 20 мин.,[48] 
което е предпоставка за неговата случайна диспозиция към 
гръбначния канал и към околните венозни плексуси след ин-
жектирането му.[6] Изтичането на костен цимент извън тялото 
на прешлена се среща в до 30 – 75% от пациентите преминали 
вертебропластика и при 8 – 33% преминали кифопластика.[2] 

Натичането му към гръбначния канал може да доведе до него-
вата стеноза и гръбначно-мозъчна компресия,[50] а към между-
прешленните отвори - до компресия на излизащия през него 
гръбначно-мозъчен нерв.[3] Циментният белодробен емболизъм 
е с по-ниска честота – 4,6% до 23%[55] при вертебропластика и е 
описан за първи път от Падовани и колектив.[31] При пациенти-
те след кифопластика честотата е  0,2% – 4,6%.[14,47] Широката 
вариабилност в регистрираната честота на циментния бело-
дробен емболизъм след вертебропластика или кифопластика 
се дължи на разлики в методологията на проведените проуч-
вания – проспективни или ретроспективни или употребата 
на различни образни изследвания за детекцията му, [13,18,23,56] 
a разликата в честотата между двете процедури се дължи на 
биомеханични фактори. При вертебропластиката циментът се 
инжектира под високо налягане в тялото на прешлена и това 
създава условия за по-лесното му изтичане извън него. При ба-
лонната кифопластика се създава кухина с ниско налягане, при 
която се разширява и компресира спонгиозната кост и по този 
начин се запечатват костни и венозни дефекти, които могат да 
благоприятстват изтичането на част от цимента.[35, 40] 

Прешленните тела са богато кръвоснабдени и формират 
безклапна мрежа с паравертебралните и екстрадуралните ве-
нозни плексуси. Компресионните фрактури на прешлените уве-
личават венозния дренаж и улесняват миграцията на циментни 
фрагменти към басейна на долна празна вена,[60]  с последващо-
то им попадане в десните сърдечни кухини[26] и пулмоналната 
артериална система, което може да доведе до катастрофални 

билатерален подход с максимален обем на костния цимент – 6 мл. на ниво и при спазване 
указанията на производителя.  

 
                  Изображение 1

На 3ти следоперативен ден пациентът се оплаква от прогресиращо  нарастващ задух в състояние 
на покой, с дискомфорт в гърдите и сърцебиене. Пациентът е лекостепенно психомоторно 
възбуден, при гранично нормални стойности на артериалното налягане – 130/75 mmHg, сърдечна
честота – 100 уд./мин. и понижени стойности на неинвазивно измерената SpO2-84%. Стартира 
се продължителен базисен кардиопулмонален мониторинг и кислородолечение на лицева маска 
с подаване на О2 - поток  6л./мин. с покачване на SpO2 до 95%. Изчислен бе Wells score – 6т. и е 
извършена КТ-ангиография, при която се установява наличие на цимент в предното 
субарахноидно пространство на нивото на Th9 и Тh11, както и цимент в паравертебралните 
венозни синуси, проследяващ се краниално във вени азигос и хемиазигос. Наблюдава се и малко 
количество цимент по хода на долна празна вена (Изображение 2). Визуализира се наличие на 
цимент в белодробните артерии, предимно вдясно, където се проследяват неправилните дефекти 
от ствола на дясната белодробна артерия до субсегментно ниво, а в ляво предимно на 
субсегментно ниво  (Изображение 3).

   Изображение 2                                                                             Изображение 3 

билатерален подход с максимален обем на костния цимент – 6 мл. на ниво и при спазване 
указанията на производителя.  

 
                  Изображение 1

На 3ти следоперативен ден пациентът се оплаква от прогресиращо  нарастващ задух в състояние 
на покой, с дискомфорт в гърдите и сърцебиене. Пациентът е лекостепенно психомоторно 
възбуден, при гранично нормални стойности на артериалното налягане – 130/75 mmHg, сърдечна
честота – 100 уд./мин. и понижени стойности на неинвазивно измерената SpO2-84%. Стартира 
се продължителен базисен кардиопулмонален мониторинг и кислородолечение на лицева маска 
с подаване на О2 - поток  6л./мин. с покачване на SpO2 до 95%. Изчислен бе Wells score – 6т. и е 
извършена КТ-ангиография, при която се установява наличие на цимент в предното 
субарахноидно пространство на нивото на Th9 и Тh11, както и цимент в паравертебралните 
венозни синуси, проследяващ се краниално във вени азигос и хемиазигос. Наблюдава се и малко 
количество цимент по хода на долна празна вена (Изображение 2). Визуализира се наличие на 
цимент в белодробните артерии, предимно вдясно, където се проследяват неправилните дефекти 
от ствола на дясната белодробна артерия до субсегментно ниво, а в ляво предимно на 
субсегментно ниво  (Изображение 3).

   Изображение 2                                                                             Изображение 3 

По-централните високоплътностни дефекти са обтекаеми, като тези на субсегментно ниво водят 
до пълна оклузия. Белите дробове се презентират с увеличена плътност и ивичесто уплътнение 
с двустранни цилиндрични бронхиектазии и оформяне на промени тип пчелна пита и наличие 
на голяма по обем „киста“ апикално в дясно с размери 50/36 мм. (Изображение 4). С оглед на 
гореописаната находка се коригира дозата на  антикоагулантното лечение от профилактична на 
терапевтична – Нодрапарин калций (9500 anti-Xa IU/ml) 0,6ml на 12ч. Ехокардиографски се 
отчете лекостепенно завишено систолно налягане в артерия пулмоналис – 39 mmHg, при 
запазена систолна функция на камерите. Обсъди се възможността за провеждане на оперативна 
интервенция с цел отстраняване на наличния цимент в дясна белодробна артерия, но се прецени, 
че рисковете са неоправдано високи, с голяма вероятност от неблагоприятен изход. 

На 7ми следоперативен ден, поради лекостепенно задълбочаване на дихателната недостатъчност 
е извършена рентгенография с данни за двустранна пневмония на фона на белодробен застой 
(Изображение 5). Коригира се антибиотичната терапия с 1g цефоперазон/ 1g сулбактам на 12ч. 
и се стартира приложението на  диуретик – фуроземид 10mg двукратно дневно, при което се 
отчете подобрение в състоянието.

       
Изображение 4        Изображение 5

Пациентът е дехоспитализиран в подобрено общо състояние на 12ти следоперативен ден със 
субкомпенсирана кислородозависима дихателна недостатъчност, като е оставен на лечение с 
антикоагуланти и е насочен за амбулаторно кардиологично и пулмологично проследяване. 

Обзор:

Вертебропластиката и кифопластиката са минимално инвазивни хирургични процедури, които 
се извършват с цел укрепване на фрактуриран прешлен и облекчаване на съпътстващата болкова 
симптоматика, показани за лечение на тумор инфилтративни заболявания като мултиплен 
миелом[4] и метастатичен карцином[17,42] и рефрактерна болка при остеопоротични 
тораколумбални компресионни фрактури. [33,58] Хирургичните техники се основават на 
използването на костен цимент, обикновено акрилен полимер – полиметилметакрилат, който се
инжектира под флуороскопски или компютърно томографски мониторен контрол в тялото на 
прешлена.[22] Цели се частично възстановяване на височината му и стабилизиране на костните 
трабекули. По време на процедурата полиметилметакрилатният костен цимент е във вискозно 
състояние за около 20 мин.,[48] което е предпоставка за неговата случайна диспозиция към 
гръбначния канал и към околните венозни плексуси след инжектирането му.[6] Изтичането на 

резултати – кардиопулмонален арест,[11] остра бъбречна недос-
татъчност,[15] парадоксален емболизъм през персистиращ фора-
мен овале[45] и смърт.[12] В литературата е описана и артериална 
емболизация към аортата и предната спинална артерия. [29,59]

Попадналият в системната циркулация полиметилметакри-
лат проявява локална цитотоксичност с ендотелно увреждане и 
протромботични свойства. Базирано на класическата триада на 
Вирхов се предполага, че това може да доведе до допълнително 
тромбозиране и обтуриране на съдовия лумен.[16] Насложеното 
образуване на тромби върху циментните емболи може да обяс-
ни отложената във времето проява на симптоматична форма на 
циментната белодробна емболия. В литературата са описани 
случаи на хирургично отстранени циментни емболи, покрити 
с тромби при симптоматични пациенти.[1] От друга страна, има 
проучвания, които презентират липсата на вътрешна тромбо-
генна активност от страна на акрилните циментни полимери 
и in vitro активацията на коагулацията.[24] Блинк установява, че 
костният цимент не индуцира тромбоцитната агрегация, а дори 
увеличава активираното парциално тромбопластиново време.
[7] Счита се, че турбулентният поток, причинен от циментната 
обструкция на съда, е фактора, водещ до съдова увреда и про-
тромботична активност.[24] Последващите етапи от патофизио-
логията на циментната емболия се припокриват с патофизио-
логията на белодробната емболия. [61]

Клиничната картина зависи от степента на циментната бе-
лодробна емболия и се разделя на две големи групи по клинич-
ното си протичане – асимптоматични и симптоматични. Голяма 
част от пациентите са асимптоматични и са по-трудни за раз-
познаване.[6,27] Симптомите на циментния белодробен емболи-
зъм обикновено настъпват дни до месеци след оперативната 
намеса, рядко по време на извършването й. [30,49,41] Пациентите 
се презентират с прекордиална гръдна болка, стягане в гърди-
те, [11] диспнея, [19] сърцебиене, но са докладвани и животоза-
страшаващи състояния като перфорация на сърцето, сърдечна 
тампонада, циментен имплантационен синдром, ARDS [52,61] 

или сърдечен арест. [12] 

Диагнозата се поставя с образни изследвания. Някои ав-
тори препоръчват стандартен рентгенов контрол на гръдните 
органи през първите 24ч. след оперативната намеса.[25,41] Бело-
дробните циментни емболи се проявяват рентгенографски като 
високо плътностни засенчвания, които следват архитектони-
ката на белодробните съдове.[13] Компютърната томография е 
най-ефективния метод за откриване на белодробни циментни 
емболи. Диагнозата се поставя при наличие на изключително 
плътен материал (съвместим с цимент), често разклоняващ се 
и запълващ белодробните артерии.[23,44,51]  Ехокардиографията е 
необходима при пациенти със симптомен белодробен цимен-
тен емболизъм и множествен емболизъм, за индиректно опре-
деляне наличието на пулмонална хипертония.[22]

Към момента няма изграден единен терапевтичен подход 
при пациентите с циментен белодробен емболизъм. Поведе-
нието е насочено към редуциране на риска от белодробен ембо-
лизъм, белодробно инфарциране и дихателна недостатъчност. 
В допълнение към кардиопулмоналния мониторинг, аналгезия-
та, постелния режим, кислородолечението  и при нужда - под-
държане на основните жизнени функции, антикоагулацията е 
необходима за намаляване на риска от вторично тромбообра-
зуване и хронична тромбоемболична пулмонална хипертензия.
[57] Препоръчва се лечението с антикоагулант да продължи от 
3 до 6 месеца, през които чуждото тяло – костният цимент, се 
покрива с ендотел и не допуска прогресиране на оклузията на 
пулмоналната артериална система. [9,18,39] В литературата са оп-
исани случаи на необходимост и от оперативно вмешателство. 
Kloe и колектив, препоръчват асимптоматичния белодробен 
емболизъм да не променя стандартното периоперативно по-
ведение.[13] Крюгер и колектив, предлагат алгоритъм на пове-
дение, който включва консервативен подход при периферни 
асимптоматични случаи, антикоагулация за симптоматични 

периферни и асимптоматични централни емболи и хирургично 
лечение за симптоматичен централен емболизъм (фигура 1).[25] 

Оперативното отстраняване е аргументирано от невъзмож-
ността за реканализиране на циментния ембол от стандартното 
антикоагулантно лечение.[34,52] 

Фигура 1. Поведение при пулмонален циментен емболи-
зъм[25]

След внимателна оценка на клиничната картина, размера, 
местоположението на циментния ембол и жизнените пока-
затели, може да се вземе решение за отстраняването му чрез 
методите на интервенционалната радиология, отворената или 
минимално инвазивната сърдечна хирургия.[46,52] Отвореното 
хирургично лечение е индицирано при животозастрашаващи 
състояния като прогресираща диспнея, гръдна болка, хемоди-
намични нарушения, сърдечна перфорация или тампонада. [36,53] 

В литературата са описани доста случаи на хирургична ембо-
лектомия при големи централно разположени емболи, но не 
рядко той може бъде труден за извличане и принудителното му 
отстраняване може да причини допълнителна увреда. [37,38] Ня-
кои автори смятат за неоправдано извършването на хирургична 
емболектомия, поради високият риск от неблагоприятен изход 
за пациента след извършването й.[61]

С цел превенция на потенциално фатален белодробен ци-
ментен емболизъм са предложени следните мерки и съображе-
ния:

- Рискът от изтичане на костния цимент се увелича-
ва при остри фрактури (в рамките на 3-4 седмици), тъй като 
фрактурните линии са все още незапечатани от хематом и ка-
лус.[43]

- Необходимо е повишено внимание при увредени от 
злокачествено заболяване прешлени, поради повишена васку-
ларизация и възможна увреда на кортекса. [13,28] 

- Мерките от страна на оперативната техника включ-
ват използване на полиметилметакрилат с обем под 4-6 мл. на 
прешленно тяло, използване на игли с голям просвет, правилно 
боравене с  костния цимент (стриктно придържане към указа-
нията на производителя, избягване на твърде ранно инжекти-
ране, инжектиране по време на преходната фаза от течно към 
твърдо агрегатно състояние) и поетапно и/или фракционирано 
инжектиране с пауза от 20 сек., при изтичане на костен цимент 
извън тялото на прешлена.[1,5,21,54] При аплициране костният 
цимент трябва да бъде с консистенция наподобяваща паста за 
зъби. [22] В литературата има сигурни аргументи и доказател-
ства по отношение вискозността и риска от изтичането му из-
вън тялото на прешлена. [8,10,25] 

- Счита се, че билатералния подход за инжектирането е 
по-безопасен в сравнение с унилатералния, при който се избяг-
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ва централния компартмент на прешленното тяло за позицио-
ниране върха на иглите. Инжектирането на костния цимент в 
централния компартмент е свързано с по-честото му попадане 
във венозните плексуси на областта.[23,32]

-  Повишаването на венозното налягане може да нама-
ли риска от екструзия на мазнини, костен мозък, въздух и кос-
тен цимент в интра- и екстравертербралните венозни плексуси, 
чрез повишаване на интраабдиминалното (prone-позиция) и 
интраторакалното налягане (ръчна инсуфлация на дихателна 
смес към белите дробове под обща анестезия и поддържане на 
повишено налягане в дихателните пътища).[21] 

- Възможно е извършването на венография на прешлен-
ното тяло, по този начин могат да се открият  връзки с бърз 
ток между епидурално разположения венозен плексус и долна 
празна вена, което позволява препозиционирането на върха на 
иглата и предотватяване попадането на костен цимент в сис-
темната и съответно белодробна циркулация.[20,21,54] Последните 
изследвания не установяват висока значимост от извършване-
то на венография, като дори използваната контрастна материя 
може да  наруши оценката на интраоперативното изтичане на 
костен цимент. Клое предлага увеличаване на количеството ба-
рий в полиметилметакрилатната смес, за да се засече миниму-
ма натекъл инжектиран материал.[13]

Заключение:
Белодробната циментна емболия е често срещано състоя-

ние, но с ниска честота на симптоматичните форми, поради 
което в голям процент от случаите остава неразпознато. В ли-
тературата липсва единност по отношение скрининга, поведе-
нието и необходимостта от дългосрочно проследяване на паци-
ентите в риск. Необходимо е повишено внимание и превенция 
за настъпването на това усложнение, като мениджмънта му се 
базира на  индивидуален подход – консервативен, интервен-
ционален или оперативен, а основополагащ елемент е антико-
агулацията. 
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 РЕГИОНАЛНА НЕРВНА БЛОКАДА ПРИ БРЕМЕННА ПАЦИЕНТКА 
С ФРАКТУРА НА ГЛЕЗЕН. КЛИНИЧЕН СЛУЧАЙ
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REGIONAL NERVE BLOCK IN A PREGNANT PATIENT WITH 
AN ANKLE FRACTURE.

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

Резюме: Когато се обмисля подходящ избор на анестезия 
за бременна пациентка, подложена на операция, трябва да се 
изберат лекарства и техники с най-малко странични ефекти за 
майката и плода. От изключително значение е поддържането 
на адекватна утероплацентарна перфузия. В литературата има 
ограничени съобщения за използването на периферни блокове 
за оперативни интервенции  при бременни пациентки.

Представяме клиничен случай на 33г. бременна пациентка 
в 12 г.с. ± 5 дни, която се поставя на операционната маса за 
остеосинтеза поради наличието на трималеоларна фрактура на 
подбедрицата. Избрахме възможно най-щадящата откъм меди-
каменти анестезия за плода – регионална нервна блокада. На 
пациентката се направи popliteal block под ехографски контрол 
с Ropivacaine 0,375% и Lidocaine 1% (общо 30 мл.) и след това 
блок на n. saphenous с Ropivacaine 0,375% и Lidocaine 0,5% 
(общо 10 мл.). По време на операцията, пациентката беше аб-
солютно стабилна, без да са прилагани други анестетични ме-
дикаменти. Не са наблюдавани епизоди на хипотония. Интрао-
перативно са приложени папаверин и но-шпа за профилактика 
на маточни контракции. 

Ключови думи: бременност, регионален блок, фрактура

Summary: When a proper anesthetic choice for a pregnant 
patient undergoing non-obstetric surgery is considered, drugs and 
techniques with the least side effects for the mother and foetus 
should be preferred. Maintaining adequate uteroplacental perfusion 
is essential. There are limited reports in the literature on the use 
of peripheral nerve blocks for surgical interventions in pregnant 
patients.

We present a clinical case of 33 years old pregnant patient at 
12 gestational weeks ± 5 days, who is placed on the operating table 
for osteosynthesis due to the presence of a trimaleolar fracture of 
the leg. We chose anesthetic drugs and techniques with the least 
side effects for the mother and foetus - regional nerve blocks. 
We performed popliteal block under ultrasound control with 
Ropivacaine 0,375% and Lidocaine 1% (total of 30 ml) followed 
by n. saphenous block with Ropivacaine 0,375% and Lidocaine 
0,5% (total of 10 ml). During surgery, the patient was absolutely 
stable, without the need of using other anesthetic drugs. No 
episodes of hypotension were observed. Papaverine and No-Spa 
were administered intraoperatively to prevent uterine contractions.

Key words: pregnancy, regional nerve block, fracture
 

Въведение
Неакушерската хирургия по време на бременност създава 

допълнителни опасения и тревоги за анестезиолозите. Основ-
ните цели по време на операцията и анестезията са безопас-
ността на майката, поддържане на бременното състояние и 
постигане на възможно най-благоприятни условия за плода. 
Изборът на анестетична техника и на подходящи анестетични 
лекарства трябва да се ръководят от оперативната индикация, 
естеството и мястото на хирургичната процедура.

Спешните хирургични състояния като торзия на овариални 
кисти, апендицит, странгулаторни хернии, травматизъм и др., 
по време на бременност изискват незабавно лечение.[7] Рискът 
от операция не се различава много от този за общата попула-
ция, но мениджмънтът на анестезията е изключително предиз-
викателство през този период.[1] 

Пълното познаване на различни физиологични аспекти, 
свързани с бременността и фармакологичния профил на раз-
личните лекарства, е задължително за провеждането на безо-
пасна анестезия. Както регионалната, така и общата анестезия 
са свързани с потенциални усложнения, някои от които може 
да са редки, но фатални или трайно инвалидизиращи.[4] От из-
ключително значение по време на хирургичните интервенции 
е превенцията на четирите „Х“-та - хипотония, хипоксемия, 

хиповолемия и хипотермия.
Основните цели през първия триместър са избягването на 

всякакви лекарства или техники, които могат да попречат на 
правилното ембрионално развитие. 

Въпреки че регионалната анестезия е често предпочитана 
техника за анестезия при бременни пациенти, подложени на 
неакушерска хирургия, периферните нервни блокове се прила-
гат относително по-рядко.

Клиничен Случай:
Представяме клиничен случай на 33 год. бременна паци-

ентка в 12 г.с. ± 5 дни (първи триместър). Пациентката е при-
ета в Клиника „Травматология и реконструктивна хирургия“ на 
МБАЛ-София, Военномедицинска Академия с трималеоларна 
фрактура на глезена, изискваща оперативно лечение – остео-
синтеза.

Предоперативно пациентката е консултирана с кардиолог, 
АГ специалист, направена е доплер ехография на плода, напра-
вени са всички необходими кръвни изследвания. Не съобщава 
за придружаващи заболявания и алергии.

Поради ранната гестационна седмица, в която се намира 
пациентката, избрахме анестезията за оперативната интервен-
ция да бъде извършена с възможно най-малко медикаменти, 

които да оказват минимално влияние върху сърдечно-съдовата 
система. Избрахме да направим регионална нервна блока под 
ехографски контрол – блок на n. ischiadicus и на n. saphenous, 
използвайки възможно най-ниския обем и концентрация на 
локални анестетици, позволяващи извършване на оперативна 
интервенция.

 Два вида локални анестетици – Lidocaine и Ropivacaine, 
са избраните медикаменти, чрез които се осъществи нервната 
блокада. Целта ни е да използваме предимставата на двата вида 
анестетици – бързото начало на действие на лидокаина и го-
лямата продължителност на действие на ропивакаина, с което 
постигаме максимално скъсяване на времето за фиксиране на 
блока и началото на операцията, и дълго постоперативно обез-
боляване на пациентката. 

След като пациентката бе позиционирана по гръб на опера-
ционната маса и мониторирана, пристъпихме към извършване-
то на регионалната блокада. Поплитеалният блок (n.ischiadisus) 
се направи чрез страничен достъп, като пациентката е позицио-
нирана по гръб с леко повдигнат крак (фиг.1 и фиг.2).

Препоръчително е блокът да се осъществи преди разделя-
нето на n. ischiadicus на двата си терминални клона - n. tibialis и 
n. peroneus communis, тъй като е необходимо блокирането и на 
двата клона за постигане на пълен блок на подбедрицата (фиг.3 
и 4). Двата нерва осъществяват сетивна и моторна инервация 
на цялата подбедрицата, с изключение на кожата на медиалната 
повърхност и отчасти ходилото – зони на n. saphenous. Блокът 
на n. ischiadicus е извършен на около 7 см. над поплитеалната 
ямка (поплитеален блок), а нервът е намерен под ехографски 
контрол, което позволи прецизно инжектиране на анестетика 
около нерва и „обливането“ му от всички страни (фиг.5 и 6). 
Според нас използването на ехограф е от изключителна важ-
ност за осъществяването на успешна регионална анестезия, 
особено в този случай, когато се използва ограничено количе-
ство локален анестетик. Блокът може да се осъществи и с нерв 
стимулатор, но в такива случаи не го препоръчваме, тъй като не 
е толкова прецизен и надежден метод като ехографския и е въз-
можно да не се получи адекватна анестезия и да е необходимо 
преминаване към венозна седация или обща анестезия. Освен 
това разделянето на n. ischiadicus на двата терминална клона 
може да варира при пациентите, като при някои това разделяне 
настъпва доста по-рано от обичайното (около 7-8 см.) – над 10 
и повече см. над поплитеалната ямка, и в тези случаи често 
n. peroneus communis остава неблокиран при използването на 
техника само с нерв стимулатор.

За блока са приложени общо 30 мл. комбинация Ropivacaine 
0,375% и Lidocaine 1%, което е възможно най-малкото количе-
ство с такава концентрация, водещо до адекватна анестезия за 
операцията.

След това се извърши блокът на n. saphenous с Ropivacaine 
0,375% и Lidocaine 0,5% (общо 10 мл.), отново под ехограф-
ски контрол. Положението на пациентката е същото - по гръб 
(фиг.7). Обичайно, пункционното място за n. saphenous се лока-
лизира в средата или долната трета на бедрото, при лека рота-
ция на крака латерално. Локализира се под ехографски контрол 
до a. femoralis (фиг.8). Поради факта, че е малък нерв, количе-
ство от 10 мл. е напълно достатъчно за блокирането му.

N. saphenous е кожен клон на n. femoralis, който заедно с a. 
и v. femoralis навлиза в canalis adductorius и достига до областта 
на медиалния глезен. Тук трябва да се внимава да не се допус-
не интраваскулано инжектиране на локалния анестетик поради 
голямата близост на нерва с артерията и вената (фиг.8), затова 
е важно често да се аспирира, докато се инжектира анестетика, 
независимо че се използва ехографска техника за визуализа-
ция. На фиг.8, v. femoralis не се визуализира - тя е притисната от 
натиска на трансдюсера, упражняван по време на ехографията. 
При този блок не е възможно използването на нерв стимулатор, 
тъй като n. saphenous е сетивен нерв и инервира само кожата 
на медиалната повърхност на подбедрицата и отчасти ходилото 
(фиг.9 и 10).
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Фиг.7. Пункционно място
Фиг.8. Ехографски образ на 
пункционното място

N. saphenous е кожен клон на n. femoralis, който заедно с a. и v. femoralis навлиза в 
canalis adductorius и достига до областта на медиалния глезен. Тук трябва да се внимава да 
не се допусне интраваскулано инжектиране на локалния анестетик поради голямата близост 
на нерва с артерията и вената (фиг.8), затова е важно често да се аспирира, докато се 
инжектира анестетика, независимо че се използва ехографска техника за визуализация. На 
фиг.8, v. femoralis не се визуализира - тя е притисната от натиска на трансдюсера, 
упражняван по време на ехографията. При този блок не е възможно използването на нерв 
стимулатор, тъй като n. saphenous е сетивен нерв и инервира само кожата на медиалната 
повърхност на подбедрицата и отчасти ходилото (фиг.9 и 10).
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По време на оперативната интервенция са приложени ин-
травенозно папаверин и но-шпа за профилактика на маточните 
контракции. Хемодинамично пациентката е била абсолютно 
стабилна по време на оперативната интервенция с продължи-
телност от около 2 часа.

Следоперативният период е бил спокоен. Извършената 
нервна блокада осигури адекватна аналгезия в рамките на пър-
вите 8 часа следоперативно. На другия ден пациентката отново 
e консултирана с АГ специалист и е направена контролна доп-
лер ехография на плода, от която се установява, че плодът е 
жив и няма данни за фетално страдание.

Обсъждане
Основните цели при избора на анестезиологичната техни-

ка трябва да бъдат запазването на хемодинамичната стабил-
ност на майката, утероплацентарния кръвоток и избягване на 
хипоксия на майката и плода по време на неакушерската хи-
рургия.[9,10] Изборът на анестезия обикновено се основава на 
гореспоменатите предпоставки според мястото и естеството на 
планираната хирургична процедура и ако е приемливо, според 
предпочитанията на пациентите.[9] Въпреки че общата анесте-
зия определено е първият избор за спешни операции и сърдеч-
но-съдови или неврохирургични операции за бременни жени, 
регионалните техники могат да предложат много предимства, 
ако са приложими, тъй като почти всички лекарства за обща 
анестезия имат потенциал да преминат през плацентата чрез 
пасивна дифузия. За щастие, нито едно от тези лекарства не е 
доказано тератогенно и не е открита връзка между операцията 
по време на ранна бременност и вродените аномалии при но-
вородените в проучване, обхванало 287 жени, претърпели опе-
рация през първия и втория триместър.[2,13]

Когато е възможно, локална или регионална анестетична 
техника може да бъде за предпочитане.[3] Невроаксиалната 
анестезия обикновено се предпочита поради осигуряването на 
отлична интраоперативна и следоперативна аналгезия, като по 
този начин се потискат адекватно невроендокринните реакции 
и рядко се стига до респираторна депресия на майката и плода, 
въпреки че симпатиковият блок, водещ до хипотония, може да 
доведе до намален утероплацентарен кръвоток, освен ако не се 
предотврати или лекува незабавно.

Доколкото ни е известно, въпреки широкото използване на 
невроаксиална анестезия за предимно елективни неакушерски 
хирургични процедури при бременни жени, са представени 
само няколко случая на блокади на периферните нерви.[11,12] Ето 
защо, ние съобщаваме за успешното и безопасно приложение 
на нервна блока за оперативна интервенция на подбедрицата.

Фармакодинамиката на местните анестетици е един от ва-
жните проблеми по време на бременност. По-специално, пони-
жените нива на майчиния албумин водят до повишена несвър-
зана свободна фракция на локалните анестетици в майчината 
кръв, която преминава през плацентата към плода.[6] Поради 
по-ниския свързващ капацитет на феталния протеин от майчи-
ния, фетусът не може да контролира ефективно кръвните нива 
на медикаментите и могат да възникнат потенциални токсич-
ни реакции.[6] Това е и причината, поради която е необходимо 
използването на минимални ефективни дози от медикамен-
тите при бременни.[8] В клиничния случай, който представи-
хме, използвахме общо 25 мл. Ropivacaine 0,375% (клинично 
препоръчваните дози са от 2-3 мг/кг. Ropivacaine 0,75%) и 15 
мл. Lidocaine 1% - минимален ефективен обем за блокада на 
нервите на подбедрицата, постигайки адекватно задоволител-
на анестезия за извършването на оперативната интервенция. 
Успеваемостта на нервната блока се дължи от една страна 
на използването на ехограф за постигане на много по-голяма 
прецизност при инжектирането на локалните анестетици, и от 
друга страна на относителната аваскуларност на поплитеалния 
регион[14] и необходимостта от по-ниска доза на анестетиците 
при бременни пациентки.[15] 

Мониторингът на плода в идеалния случай трябва да се из-
вършва с помощта на доплер ехография през първия тримес-
тър. Пред-, интра- и следоперативното наблюдение на плода 
е много важно за всякакъв вид спешна хирургична процедура. 
Рисковете за плода са високи и регионалната анестезия трябва 
да бъде първият избор, когато е приложимо, поради възмож-
ност от възникването на сериозни усложнения, обикновено 
свързани с общата анестезия, особено трудни дихателни пъти-
ща и повишен риск от аспирация.[5] Рискът от тератогенност 
при плода е най-висок през първия триместър и всички ме-
дикаменти трябва да се прилагат с изключително внимание и 
след провеждане на консултация с гинеколог. Спазвайки тези 
препоръки, ние направихме пред- и след-оперативно доплер 
ехография на плода.

Осигуряването на адекватна аналгезия е важно и в следо-
перативния период, тъй като е доказано, че болката увеличава 
риска от преждевременно раждане. Регионална блокада на нер-
ви и/или плекус, или епидурална аналгезия могат да осигурят 
отлично постоперативно обезболяване и намаляват риска от 
опиоид-индуцирана хиповентилация в сравнение с интраве-
нозните опиоидни аналгетици. 

Заключение
В представения клиничен случай показахме, че регионал-

ната нервна блокада е успешен и сигурен анестетичен метод 
за извършването на оперативни интервенции при бременни 
пациентки.
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РЕЗЮМЕ: Аневризмите на каротидните артерии са по-
рядко разпространена патология в сравнение с атеросклеротич-
ната оклузивна болест на същите. Екстракраниалното им раз-
пространение е по-рядко срещано в сравнение с аневризмите 
засягащи интракраниалните каротидни артерии и техните кло-
нове. Екстракраниалните каротидни аневризми могат да бъдат 
истински или фалшиви. Основните етиологични причини за 
истинските аневризми са: атеросклероза, инфекция (туберку-
лоза, ХИВ), артериит, фибромускулна дисплазия, синдром на 
Марфан и медиална дегенерация. Най-честите причини за по-
явата на фалшиви аневризми са: травматично увреждане при 
открити или закрити травми, ятрогенно увреждане на съдовата 
стена при имплантиране на временни или постоянни катетри 
за хемодиализа или химиотерапия, дисекация на съдовата сте-
на, усложнение след каротидна ендартериектомия (КEA). В 
анестезиологичната и реанимационна пректика поставянето на 
централни венозни катетри във вена югуларис интерна е честа 
практика. Инцидентното пунктитане на артерия каротис е ряд-
ко, но възможно усложнение 

КЛЮЧОВИ ДУМИ: Каротидна аневризма, екстракрани-
ални каротидни артерии, хирургия, ендоваскуларно лечение. 

Abstract: Carotid artery aneurysms are a less common patholo-
gy than atherosclerotic occlusive disease. Their extracranial spread 
is less common than aneurysms affecting the intracranial carotid 
arteries and their branches. Extracranial carotid aneurysms can be 
true or false. The main etiological causes of true aneurysms are: 
atherosclerosis, infections (tuberculosis, HIV), arteriitis, fibromus-
cular dysplasia, Marfan‘s syndrome and medial degeneration. The 
principal causes of false aneurysms are: traumatic injury, iatrogenic 
vascular wall damage when implanting temporary or permanent 
catheters for hemodialysis or chemotherapy, vascular wall dissec-
tion, complications after carotid endarterectomy (CEA). In anes-
thesiology and intensive care central venous line is often canulated. 
Usual pucture place is vena jugularis interna. Arterial puncture of 
arteria carotis is uncommon but possible complication. 

Key words: Carotid aneurysm, extracranial carotid artery, sur-
gery, endovascular treatment

УВОД:  Честотата на аневризмите на екстракраниалните 
каротидни артерии представляват по-малко от 1% от всички 
артериални аневризми и приблизително 4% от аневризмите на 
периферните артерии. [1, 2, 3] Докладваната честота на инци-
дентни интракраниални аневризми открити при аутопсионни 
изследвания варира от 0,8% до 18%. Нормалната каротидна би-
фуркация обикновено е с около 40% по-голям диаметър от  по-
дисталната вътрешна каротидна артерия. Приетата дефиниция 
за повечето артериални аневризми е „артерия с най-малко 50% 
увеличение на диаметъра в сравнение с очаквания нормален 
диаметър на артерията [4]. Аневризмите на екстракраниалната 
вътрешна каротидна артерия (ЕКВКА) се определят като лока-
лизирани увеличения на калибъра на артерията с повече от 50% 
в сравнение с референтните стойности, които са 0,55 ± 0,06 cm 
при мъжете и 0,49 ± 0,07 при жените на нивото на ЕКВКА и 
0,99 ± 0,10 при мъжете и 0,92 ± 0,10 при жените на нивото на 
гломус каротикум. [5] Първата операция за лигиране на общата 
каротидна артерия е извършена от Astley Cooper през 1805 г. 
Операцията е успешна, но пациентът e екзитирал след 40 часа.
[6] По-късно, през 1952г., Dimtza извършва първата успешна 
резекция на каротидна аневризма с помощта на анастомоза от 
типа край в край [7]. Beall et al. са първите, които съобщават 
за използването на протезна интерпозиция при аневризмална 
болест през 1959 г. [8]. Ако атеросклерозата се явява основна 
причина за стенотичните лезии на вътрешната сънна артерия, 
то причините за аневризмите са повече и включват атероскле-
роза, диспластични, травматични и инфекциозни лезии на съ-
довата стена [9].  Най-често аневризмите на екстракраниалната 

част на вътрешната каротидна артерия  се характеризират с 
неврологични признаци, мозъчно-съдови инциденти, транзи-
торни исхемични атаки (ТИА) или синдром на Horner. В много 
случаи е налице само пулсираща подутина в областта на ка-
ротидния триъгълник. Има описани и случаи при които освен 
изброените симптоми е налице и дисфагия поради компресия 
на хранопровода. Клиничната картина при големи аневризми 
може да бъде допълнена от кръвоизлив и компресия. Предпо-
читаният метод на лечение е хирургичен, като целта е резекция 
на аневризмата и възстановяване на съда, като се създават ин-
траоперативни условия за поддържане на оптимален мозъчен 
кръвоток [10]. 

КЛИНИЧЕН СЛУЧАЙ: 
Представяме клиничен случай на пациент Л.Р. на 75год., 

постъпил в клиниката по съдова хирургия към ВМА София с 
оплаквания от болезнена подутина в дясна шийна област. Па-
циентът е с артериална хипертония на оптимална медикамен-
тозна терапия. През 2006г. е претърпял аортно-клапно протези-
ране. През 2008г. съобщава за преживяна ТИА. 

Съдов статус: Глава и шия – правилна форма, конфигура-
ция и симетрия. Установи се наличие на туморна формация в 
десен каротиден триъгълник под мандибуларния ъгъл с меко-
еластична консистенция и големина на орех пулсираща син-
хронно със сърдечната дейност. 

Цветно дуплекс скениране (ЦДС). Наличие на сакцифор-
мена аневризмална формация ангажираща дисталната част на 
цервикалната вътрешна дясна каротидна артерия с размери 
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около 20мм. 
КТ на глава и шия. На направените нативни и пост-

контрастни срезове на нивото на средния и долен лицев етаж, 
шията и горния медиастинум се установиха данни за торбо-
видна, тромбозирала в значителна степен аневризма на дясната 
вътрешна каротидна артерия, непосредствено над бифуркаци-
ята на общата каротидна артерия, с аксиални размери на ане-
вризмалния сак 26/23мм. Аневризмата комуникира с артерията 
посредством шийка с диамeтър  2,8мм. Вътрешната каротид-
на артерия се представя със стеснен лумен на нивото на ане-
вризмата. С уголемен калибър се представвя и дясната югулар-
на вена. (Фиг 1)

Артериография:Наличие на аневризма на дясната въ-
трешна каротидна артерия, непосредствено над бифуркацията 
на общата каротидна артерия. (Фиг. 2) 

Фиг. 1 КТ данни за наличие на тромбозирала аневризма на 
дясната вътрешна каротидна артерия.

Фиг. 2 Ангиографски данни за наличие на аневризма на 
АКИД.

Пациентът беше обсъден на съдово хирургичен колегиум 
и преценен, като подходящ за оперативно лечение. В условия-
та на обща ендотрахеална анестезия се направи коса инцизия 
по медиалния ръб на мускулус стерноклеидомастоидеус в дяс-
на шийна област. Послойно се отпрепарира съдово нервният 
сноп в десен каротиден триъгълник. Отпрепарираха се артерия 
Каротис Комунис декстра (АККД), артерия Каротис Интерна 
декстра (АКИД) и артерия Каротис Екстерна декстра (АКЕД). 
(Фиг. 3)

Фиг 3. Отпрепарираната каритидна бифуркация и аневри-
змалния сак.

В областта на вътрешната каротидна артерия на 1,5см над 
каротидната бифуркация се локализира псевдоаневризма, коя-
то се отпрепарира от околните тъкани и нерви. (Фиг. 4) 

Фиг. 4. Локализираната комуникация между псевдоане-
вризмата и АКИД.

Направиха се 3500 МЕ и.в. Хепарин и след осъществя-
ване на проксимален и дистален контрол се инфилтрира 1% 
Лидокаин в областта на каротидното телце. След клампажа на 
каротидната артериална система, се направи лонгитудинална 
инцизия от АККД дистално към АКИД по хода на аневриз-
малният сак. Екстракорпорираха се множество тромби от сака. 
След предварително маркирана под ехографски контрол вена 
Сафена Магна (ВСМД) се осъществи Хаверстинг на същата. 
Междувременно беше пласиран каротиден шънт от АККД към 
АКИД с цел запазване на церебралната перфузия по време на 
оперативната интервенция. ВСМД се телескопира върху ка-
ротидния шънт и се конструира автовенозна интерпозиция. 
Деклампаж. Пласира се дрен по Редон и тъканите се затвориха 
послойно. След екстубацията пациента се представи със запа-
зена мозъчна хемодинамика без данни за неврологичен дефи-
цит. След 24h престой в реанимация пациентът беше преведен 
в клиниката по съдова хирургия, контактен и адекватен за вре-
ме, място и собствена личност без неврологична симптоматика 
и без данни за хематом в оперативната рана. На контролната 
КТ не се забелязаха нови исхемични огнища. Пациенът е изпи-
сан на антиагрегантна терапия, ХМГ-КоА редуктазен инхиби-
тор и антибиотик.

Проведеното на втория следоперативен месец цветно ду-
плекс скениране не показа тромбоза или аневризмално разши-
рение на автовенозния графт.

Обсъждане
Локализацията и формата на аневризмата трябва да бъде 

оценена въз основа както на клиничното изследване, така и на 
диагностична образна диагностика (КТ, МРА, ЦДС и артери-
ография). В момента са налични две основни стратегии за ле-
чение. Първата е консервативното лечение (антитромбоцитна 
терапия, статинова терапия, антихипертензивна терапия). Това 
лечение е подходящо при определени пациенти (напр. малки 
асимптоматични аневризми, комплицирани и неоперабилни 
случаи при пациенти с тежки съпътстващи заболявания). Вто-
рата стратегия е т.нар отворен хирургичен подход, който дава 
възможност за най-правилна преценка на вида на аневризмата, 
размерите ѝ и отделните съдови и нервни структури компреси-
рани от аневризмалния сак. Понастоящем отворената хирур-
гична експлорация с резекция на аневризмалния сак, с или без 
директна реконструкция или интерпозиция на протезен мате-
риал или автовена остава златен стандарт [11,12] Ендоваску-
ларнaта реконструкция на екстракраниална аневризмална на 
каротидните артерии е атрактивна алтернатива на отворената 
хирургия, но са публикувани само малки серии от случаи [11] 
Основната цел на ендоваскуларното лечение е да се изключи 
аневризмата от артериалното кръвообращение с поддържане 
на дисталния мозъчен кръвоток. Ендоваскуларните методи за 
лечение се считат за по-малко инвазивни от класическите хи-
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Пациентът беше обсъден на съдово хирургичен колегиум и преценен, като 

подходящ за оперативно лечение. В условията на обща ендотрахеална анестезия се 

направи коса инцизия по медиалния ръб на мускулус стерноклеидомастоидеус в дясна 

шийна област. Послойно се отпрепарира съдово нервният сноп в десен каротиден 

триъгълник. Отпрепарираха се артерия Каротис Комунис декстра (АККД), артерия 

Каротис Интерна декстра (АКИД) и артерия Каротис Екстерна декстра (АКЕД). (Фиг.

3)

Фиг. 1 КТ данни за наличие на тромбозирала аневризма на дясната вътрешна каротидна артерия.

Фиг. 2 Ангиографски данни за наличие на аневризма на АКИД.

Пациентът беше обсъден на съдово хирургичен колегиум и преценен, като 

подходящ за оперативно лечение. В условията на обща ендотрахеална анестезия се 

направи коса инцизия по медиалния ръб на мускулус стерноклеидомастоидеус в дясна 

шийна област. Послойно се отпрепарира съдово нервният сноп в десен каротиден 

триъгълник. Отпрепарираха се артерия Каротис Комунис декстра (АККД), артерия 

Каротис Интерна декстра (АКИД) и артерия Каротис Екстерна декстра (АКЕД). (Фиг.

3)

Фиг 3. Отпрепарираната каритидна бифуркация и аневризмалния сак.

В областта на вътрешната каротидна артерия на 1,5см над каротидната 

бифуркация се локализира псевдоаневризма, която се отпрепарира от околните тъкани 

и нерви. (Фиг. 4) 

Фиг. 4. Локализираната комуникация между псевдоаневризмата и АКИД.

Фиг 3. Отпрепарираната каритидна бифуркация и аневризмалния сак.

В областта на вътрешната каротидна артерия на 1,5см над каротидната 
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рургични техники. [13] Има скорошни съобщения за различни 
други нови ендоваскуларни методи, но с много малко случаи и 
следователно те не могат да се приемат като установен метод за 
лечение. [14] На този етап все още няма установени насоки за 
лечението на тези редки и необичайни видове аневризми. [15]

В скорошен мета-анализ, перипроцедурни големи услож-
нения са настъпили при 6% от пациентите (2,2% смъртност, 
4,4% инсулт) [11] . Честотата на инсулт е по-ниска при паци-
енти, лекувани посредством ендоваскуларно лечение (1,1%), но 
30-дневната смъртност е подобна (2,3%). Увреждане на череп-
но-мозъчни нерви се наблюдава при 0,5%. За съжаление, нито 
едно от проучванията не е отчело късни резултати. 

Заключение:
Предоперативното планиране е от съществено значение 

при лечението на аневризмална болест на екстракраниалните 
каротидни артерии. Понастоящем отворената хирургична експ-
лорация остава златен стандарт. Липсата на базиран на доказа-
телства алгоритъм за лечение означава, че съдовият хирург ще 
трябва да определи индивидуалният подход и стратегия за ле-
чението на каротидната екстракраниална аневризмална болест. 
Инвазивните ендоваскуларни техники трябва да бъдат допъл-
нително оценени и статистически анализирани.

За анестесиологичната практика е важно да се избягва трав-
матичната пункция на артерия каротис при канюлиране на цен-
трален венозен път на вена югуларис интерна. При наличие на 
ехографски контрол подобна пункция е рвдка. Проследяването 
на пациентите с инцидентна пункция на артерия каротис е мно-
го важно за превенция на усложненията в бъдеще. 
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КЛИНИЧЕН СЛУЧАЙ -ВНЕЗАПЕН СЪРДЕЧЕН АРЕСТ 
ПРИ ПАЦИЕНТ НА ХРОНИОДИАЛИЗНО ЛЕЧЕНИЕ

М. Цеков, Й. Петрова*, Р.Маринова*, С. Марангозов, Н. Колев
ВМА-София, Клиника по съдова хирургия, *ВМА-София, КАРИЛ

CLINICAL CASE-SUDDEN CARDIAC ARREST IN A PATIENT UNDERGOING 
CHRONIC DIALYSIS

M. Tsekov, J. Petrova*, R.Marinova*, S. Marangozov, N. Kolev
Military Medical Academy-Sofia, Department of vascular surgery

* Military Medical Academy-Sofia, Department of Anesthesiology and intensive care

Резюме: Представен е клиничен случай на пациент на 77г, 
който прави кардиак арест по време на флебография. Пациен-
тът е на хрониодиализно лечение с 10-годишна давност. Пре-
живял е няколко синкопа през предшестващите 8 месеца. След 
проведените реанимационни мероприятия, пациентът възста-
новява сърдечна дейност и е с благоприятен изход от инци-
дента. В диференциално диагностичен план за етиологията на 
сърдечния арест се обсъждат коронарна артериална болест, ми-
окарден инфаркт, сигнификантна левокамерна хипертрофия, 
левокамерна дисфункция, вегетативна дисфункция, електро-
литни нарушения, възпаление, уремия, анемия. В разгледания 
случай най вероятно се касае за синдром на каротидния синус. 
Дългогодишното хрониодиализно лечение обуславя редица па-
тологични промени в организма. В изложението се разглеждат 
патофизиологичните механизми на посочените усложнения и 
се предлагат стратегии за превенция. 

Ключови думи: кардиак арест, хронична бъбречна недос-
татъчност, диализно лечение.

Abstract: This clinical case reviews 77-years old patient with 
cardiac arrest during phlebography.  Patient is on dialysis treatment 
from 10 years. Episodes of syncopes are reported during the 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 disfunction, 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 patophysiological 
mechanisms and prevention strategies.

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

Въведение:
Внезапният кардиак арест (ВКА)  е отговорен за една чет-

върт от смъртните случаи при пациети на хемодиализно лече-
ние (ХДЛ) (1), фиг.1 . В публикувани проучвания (2-6) се ци-
тират данни за 33% от всички смъртни 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 осно-
вават на различните статистически методи, диализни практики 
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 ВКА може да се представи като 

комбинация от уязвим миокард и остър проаритмичен тригер, 
който води до терминална аритмия (16). В повечето случаи се 

наблюдава исхемична кардиомиопатия, с намалена левокамер-
на фракция на изтласкване (ЛКФИ), която се дължи на компро-
ментиран сърдечен статус и може да доведе до руптура на ко-
ронарна плака. Камерната фибрилация е терминална аритмия 
в над 80% от случаите (16, 17). Следователно стратегиите за 
превенция или забавяне на прогресията на коронарната пато-
логия, както и дефибрилацията, са от най-голямо значение за 
намаляване честотата на ВКА (18). Патофизиологията на ВКА 
при пациентите на хемодиализа е по-различна, поради патоло-
гията на коронарните артерии и сърдечните структури. (19, 20). 

 
Клиничен случай:
Представяме клиничен   случай на 77 годишен пациент, 

преживял внезапен сърдечен арест след повтаряеми  синкопи в 
рамките на осем месеца с  хронична бъбречна недостатъчност 
(ХБН), с давност 10 години. 

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

След около месец отново е хоспитализиран отново във 
ВМА-София по повод на колапсно състояние. От направената 
ехокардиография: лекостепенна аортна регургитация,. ФИ 53 
%, МК- лекостепенна регургитация, Трикуспидална  - лекосте-
пенна регургитация, систолно налягане в ДК 30 мм/Hg. Пери-
кард 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.

Хроничната бъбречна недостатъчност (ХБН) е синдром, 
при който вследствие на различни хронични бъбречни забо-
лявания настъпва необратима загуба на основните бъбречни 

Внезапният кардиак арест (ВКА)  е отговорен за една четвърт от смъртните случаи при 
пациети на хемодиализно лечение (ХДЛ) (1), фиг.1 . В публикувани проучвания (2-6) се 
цитират данни за 33% от всички смъртни 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 основават на различните статистически методи, диализни практики 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 ВКА може да се представи като комбинация от уязвим миокард и 
остър проаритмичен тригер, който води до терминална аритмия (16). В повечето случаи се 
наблюдава исхемична кардиомиопатия, с намалена левокамерна фракция на изтласкване 
(ЛКФИ), която се дължи на компроментиран 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 ВКА (18). Патофизиологията на ВКА при пациентите на хемодиализа е по-
различна, поради патологията на коронарните артерии и сърдечните структури. (19, 20).
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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 осигурява-
не на съдов достъп за диализа се явява перкутанната венозна 
катетеризация. Преживяемостта на перкутанните катетри (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 
инфекции, тромбози, а също така и краткотрайно време на екс-
позиция. 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 осигуря-
ват значително по-висок дебит.

През месец юли пациентът преживява втори колапс със за-
крита травма на главата и фрактура коли феморис синистра. 
Приет в болница. От неврологичния статус -  Глазгоу кома 
скала GCS 15т. ЧМН – интактни. Зеници нормоизокория. Дву-
странно запазена реакция на светлина. Не се установява двига-
телен дефицит (щади левия крак поради болка). Координация 
– ненарушена. Тазови резервоари – контролира. Направен е 
КАТ на глава : в  заключение – данни за мозъчна атрофия. От 
кардиологичния статус-ритмична сърдечна дейност, стабил-
на хемодинамика, ЕКГ белези за начална хиперкалиемия 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  диали-
зен катетър постаен във v. jugularis dextra  и невъзможност да 
се извърши диализната процедура се приема за флебография и 
препозициониране  под рентгенов контрол. От параклиничните 
показатели:  данни за хиперкалиемия (K 6,5)  азотна задръжка 
(creat: 669, urea: 20,9).  Пациентът се поставя на операционната 
маса под мониторен контрол и се извършва прицелна венока-
вография с минимално количество контраст, като контрастната 
материя изпълва вена югуларис интерна декстра и вена анони-
ма декстра. Вена кава супериор се представя със стенотични 
промени, запазен и проходим лумен, като се прави препозицио-
ниране  по водач.  На фиг.2 са представени флебографиите 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 ампула адреналин и 1 ампула атропин. Възстановява се пулс с 
честота 34/43/мин. След което се прави още 1 ампула атропин.  
На мониторния екран се наблюдава ЕКГ образ на тахиаритмия, 
последвана от камерно  мъждене.  Предприема се дефибри-
лация с 200 джаула, която  възстановява се синусовия ритъм. 
Сърдечната  честота остава висока > 150  и АН 180/100mmHg. 
Прилага се 5 мг метокор, 100 мкг фентанил,1амп натриев би-
карбонат.За много кратко време, в рамките на минути  е овла-
дян хемодинамичния хиперкинетизъм 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 екстензионен гърч. По този повод 
остава на 24-часова седация с мидазолам и фентанил, вклю-
чен конвулекс. Поради компроментиране на перм-ката, се по-
ставя нов под ехографски контрол във вена феморалис  декс-
тра. Проведена е диализна процедура. Пациентът остава на 
апаратна вентилация, със стабилна хемодинамика. Направена 
компютърна томография на глава: разширени субарахноидни 
пространства, вентрикулна система с нормални местоположе-
ние и форма, бяло мозъчно вещество с понижена плътност и 
нехомогенна структура, без огнищни промени, субтенториални 
структури в норма, рентген на бял дроб: разгънати бели дробо-
ве, усилен белодробен рисунък двустранно, без формиране на 
огнищни и инфилтративни изменения двустранно. 

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

Месец след това на пациента е конструирана АВ фистула 
брахиоцефалика декстра.

Проведе се дискусия относно причините за внезапен сър-
дечен арест. В диференциално-диагностичен план: коронарна 
артериална болест, миокарден инфаркт, сигнификантна левока-
мерна хипертрофия, застойна сърдечна недостатъчност, лево-
камерна дисфункция, вегетативна дисфункция, електролитни 
нарушения, възпаление, уремия, анемия. 

Прие се, че при пациента се касае най - вероятно за синд-
ром на каротидния синус, който предствлява хиперреактивен 
рефлекс и се манифестира с отключването на брадикардия до 
асистолия и хипотония.При упражняването на натиск или дори 
спонтанно, например при рязко движение на главата. Аферент-
ните пътища от гломус каротикус рефлекторно през н. вагус 
довеждат до инхибиция на сърдечната дейност, развитието 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 . Асоциираният хиперпаратиреоидизъм е свързан пони-
жение на еластичността на съдовете, отлагане на калций и до 
гладко-мускулна пролиферация.

Описаните патофизиологични промени  могат да обяснят 
високата честота на ВКА 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. 

Поради установената при приемане фрактура коли феморис е извършено
ендопротезиране на лява тазобедрена става под спинална анестезия, без усложнения.

През месец октомври поради проблеми с перм-кат диализен катетър постаен във v.
jugularis dextra и невъзможност да се извърши диализната процедура се приема за 
флебография и препозициониране  под рентгенов контрол. От параклиничните показатели:
данни за хиперкалиемия (K 6,5)  азотна задръжка (creat: 669, urea: 20,9). Пациентът се 
поставя на операционната маса под мониторен контрол и се извършва прицелна 
венокавография с минимално количество контраст, като контрастната материя изпълва
вена югуларис интерна декстра и вена анонима декстра. Вена кава супериор се представя
със стенотични промени, запазен и проходим лумен, като се прави препозициониране по 
водач. На фиг.2 са представени флебографиите на пациента.

Фиг.2: Флебографии.

По време на манипулацията се загубва контакт с пациента, настъпва хемодинамичен 
срив и апнея. Започва се екстраторакален сърдечен масаж, интубира се ендотрахеално,
Прилага се 1 ампула адреналин и 1 ампула атропин. Възстановява се пулс с честота 
34/43/мин. След което се прави още 1 ампула атропин. 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  и АН 180/100mmHg. Прилага се 5 мг метокор, 100 мкг фентанил,1амп 
натриев бикарбонат.За много кратко време, в рамките на минути е овладян 
хемодинамичния хиперкинетизъм и хемодинамиката се нормализира. От кръвногазовия 
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Основните патофизиологични механизми на кардиомиопа-
тиите са интерстициална фиброза и ендотелна дисфунцкия 
(32,33). Артериалната хипертония  е рисков фактор за бъбречна 
недостатъчност и е в асоциация с левокамерната хипертрофия. 
Анемия, обемно свръхобременяване са също причини за разви-
тие на левокамерна дилатация и хипертрофия, както и за раз-
витие на систолна и диастолна дисфункция, сърдечна недоста-
тъчност и внезапна смърт. Повишената честота на аритмиите 
се дължи на понижен миокарден резерв, поносимост към исхе-
мия, удължаване на реполяризацията и PQ-интервал. Електро-
физиологичната нестабилност и 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 електро-
физиологичните качества на миокарда, свързани с повишена-
та предразположеност към камерна тахикардия или мъждене. 
Коронарната болест, левокамерната хипертрофия и систолната 
дисфункция имат силен ремоделиращ ефект върху сърдечните 
йонни каналчета, което води до развитието на придобити кана-
лопатии и съответно до удължаване или забавяне на камерна-
та реполяризация и повишен риск от внезапна сърдечна смърт 
(36,37).  Промяната на електрофизиологията на миокарда се 
характеризира с прогресивна редукция на изобилието от кали-
еви каналчета, понижен реполяризационен резерв и успоредно 
повишение на чувствителността им. Това води до допълни-
телно удължение на QT-интервала и повишен риск от фатални 
аритмии. Двете форми на придобития синдром на дълъг QT-
интервал, асоцииран с болестта, медикаментозно индуциран 
са сред най-важните и предотвратими механизми на ВКА при 
пациенти с ХБН. Други белези на електрическа нестабилност 
при терминална бъбречна недостатъчност са понижаване на 
парасимпатикусовият  и повишаване на симпатикусовият то-
нус на синусовия възел. (39). Алтерниращата Т-вълна е друг 
неинвазивен белег на аритмогенезата, отразява пространстве-
но-времева хетерогенност 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 турбулентността на СЧ отразява 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 ВКА са свързани с 
диализния разтвор.

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

•	 По отношение на кардиомиопатията: препоръчва се 
carvedilol при пациенти с дилатативна кардиомиопатия и сис-
толна дисфункция, при диастолна дисфункция - по-чести хемо-
диализи, 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 градиент 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 кардиак арест е сериозен проблем при пациен-

тите на хемодиализно лечение, който често е подценяван. Реди-
ца рискови фактори и патофизиологични механизми са изясне-
ни, но въпрос на бъдещи широкомащабни проучвания остава 
доизясняването им. Описаният клиничен случаи дава повод да 
се предложи план за превенция, който включва: идентифицира-
не на най-високо-рисковите пациенти (тези с кардиоваскуларна 
патология), редуциране на диализните про-аритмични тригери: 
по-чести и дълги диализи, баланс на калий и калций в разтво-
рите, понижаване на температурата на диализата. Инвазивни 
мероприятия като имплантируеми кардиодефибрилатори се из-
ползват само след прецизиране полза-риск. 
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РЕЗЮМЕ: 
Синдромът на Stevens-Johnson (SJS) и токсичната епидер-

мална некролиза (TEN), или синдром на Lyell, са редки форми 
на нежелани медикаментозни реакции с мултисистемно анга-
жиране, различаващи се по степента на кожно-лигавично за-
сягане. Имуно медиираните SJS-TEN се свързват с вариации 
на HLA.

Представен е случай на пациентка развила двете форми –
TEN и SJS в рамките на 14 месеца, провокирани от амокси-
клав и милурит. Направен е преглед на литературата с акценти 
върху идентифициране на отключващия фактор чрез алгори-
тъм (ALDEN), оценка на тежестта на протичане и прогноза на 
смъртността чрез индекс (SCOR TEN). Подчертана е необходи-
мостта от мултидисциплинарен подход и интензивно лечение 
на тези пациенти. Съобразно патофизиологията е предложен 
безопасен анестетичен подход.

SJS и TEN, независимо че са редки, могат да са животоза-
страшаващи, изискват разпознаване и незабавно елиминиране 
на отключващия агент, адекватно лечение и при необходимост 
оптимални анестетични техники.

КЛЮЧОВИ ДУМИ: нежелани лекарствени реакции, 
синдром на Stevens-Johnson, токсична епидермална некролиза, 
човешки левкоцитен антиген

SUMMARY: 
Stevens-Johnson Syndrome (SJS) and Toxic Epidermal 

Necrolysis (TEN), or Lyell‘s Syndrome, are rare forms of 
multisystem-involved adverse reactions that vary in the extent of 
mucosal involvement. Immune-mediated SJS-TENs have been 
associated with HLA variations.

A case of a patient who developed both forms - TEN and 
SJS within 14 months, provoked by amoxicillin-clavulanate and 
allopurinol - is presented. A review of the literature with emphasis 
on algorithm identification (ALDEN), severity assessment and 
index mortality prediction (SCOR TEN) was reviewed. The need 
for a multidisciplinary approach and intensive treatment of these 
patients was emphasized. A safe anesthetic approach has been 
proposed appropriate for the pathophysiology.

SJS and TEN, although rare, can be life-threatening, requiring 
recognition and immediate elimination of the trigger agent, 
adequate treatment and, if necessary, optimal anesthetic techniques.

KEY WORDS: adverse drug reactions, Stevens-Johnson 
Syndrome, toxic epidermal necrolysis, Human Leucocyte Antigen 
– HLA

УВОД: 
Нежеланите лекарствени реакции са важен проблем в еже-

дневната клинична практика. Тежките кожни прояви на свръх-
чувствителност към лекарства са редки, но могат да застрашат 
живота на пациентите. Целта на тази публикация е да предста-
ви клиничен случай на рецидивираща токсична епидермална 
некролиза след прием на два различни медикамента и да на-
прави преглед на литературата.

ОПИСАНИЕ НА СЛУЧАЯ: 
Жена на 54 години, ръст 155 cm, тегло 76 kg (BMI 31.63), 

постъпва в отделение по инфекциозни болести с оплаквания, 
започнали няколко дни преди хоспитализацията. Пациентката 
е имала температура 38.5оС, главоболие, отпадналост, болки в 
гърлото. Общопрактикуващият лекар е назначил амоксиклав. 
На втория ден от лечението се появили нарастващи лезии по 
лигавиците и кожата с еритемо-макулозен и еритемо-папуло-
зен вид, везикули и були, които конфлуират на гърба. На втория 
ден от хоспитализацията е приета в интензивно отделение като 
обривът ангажира около 70% от кожната повърхност. Консул-
тирана с дерматолог, офталмолог, ото-рино-ларинголог, токси-
колог. От гърлен секрет взет при приемането в болницата е из-
олирана Klebsiella pneumoniae, а от лабораторните изследвания 
се установява – креатинин 180 μmol/l (норма на нашата лабора-
тория за жени 44-96), ALAT 109 U/l (норма 0-40), ASAT 95 U/l 
(норма 10-42). Придружаващо заболяване – подагра, лекувана 

с милурит. Проведено е лечение с кортикостероиди, вливания, 
хепатопротектори, Н1 и Н2 блокери, антибиотици, ежедневни 
превръзки и неколкократна обработка на кожните лезии. Паци-
ентката е изписана от болницата след престой 23 дни (21 дни 
в интензивно отделение) с епителизирали кожни и лигавични 
лезии, и лабораторни стойности на трансаминази и креатинин 
в референтните граници. След изключване на цитомегалови-
русна инфекция въз основа на данните за прием на амоксиклав, 
характера, клиничното протичане и локализацията на кожните 
лезии, и на лабораторните данни за ангажиране на черния дроб 
е прието, че се касае за токсична епидермална некролиза (toxic 
epidermal necrolysis – TEN) – синдром на Lyell.

Една година и два месеца по-късно същата пациентка се 
явява за преглед в спешно отделение с оток по клепачите и ери-
темо-папулозен обрив по лицето, шията и горната половина на 
гръдния кош, обхващаш около 10% от повърхността на тяло-
то. Поради наличните в болничната информационна система 
данни за преживяна TEN тя е хоспитализирана направо в ин-
тензивно отделение. Проявите са започнали в деня на хоспита-
лизацията и не е приемала други медикаменти освен милурит. 
Токсикологът-консултант приема, че се касае за кожна реакция 
спрямо лечението с милурит – Stevens Johnson Syndrome (SJS). 
Проведено е лечение аналогично на това при предходния пре-
стой. Пациентката е изписана от болницата на 6-я ден с отзву-
чали остри клинични симптоми.

ПРЕГЛЕД НА ЛИТЕРАТУРАТА И ОБСЪЖДАНЕ: 
От историческа гледна точка първата публикация принад-

лежи на A. Stevens и F. Jonson [1]. През 1922 година те съоб-
щават за две деца, момчета на 7 и на 8 години, които са имали 
необичайни генерализирани обриви, траен фебрилитет, възпа-
лена на букална лигавица и тежък гноен конюнктивит. Според 
авторите обривите не съответстват на нито едно признато дер-
матологично състояние. Терминът TEN е употребен за първи 
път от Alan Lyell [2] през 1956 година. Той съобщава за четири 
случая – три жени и един мъж, и предлага този нов синдром, 
описан от него за първи път, да се нарича „токсична епидермал-
на некролиза“, за да се разграничи от други токсични еритемни 
и булозни обриви. Първата клинична класификация на TEN и 
SJS е от 1993 година [3]. И до днес тя не е променена съществе-
но – приема се [4], че TEN и SJS са двете крайни форми на ши-
рок спектър от тежки кожни прояви на нежелани лекарствени 
реакции. Те се различават само по степента на ангажиране на 
кожната повърхност: при ангажиране < 10% от повърхността 
се говори за SJS; при ангажиране на > 30% случаят се обозна-
чава като TEN или Lyell-синдром. Междинната форма, с анга-
жиране на 10-30% от телесната повърхност, се нарича SJS-TEN 
overlap [4].

Честотата на заболяването e 1-2 случая/ 1 000 000 от обща-
та популация годишно [4]. При население на България, според 
последното преброяване през 2021 година, малко над 6 520 000, 
вероятно в страната годишно възникват 7-13 случая.

Появата на SJS-TEN се свързва с прием на лекарства. В 
библиометричен анализ на публикациите, свързани с TEN и 
SJS, Sweileh [5] обобщава, че най-често се съобщава за реак-
ции спрямо три медикамента – карбамазепин, фенитоин и ало-
пуринол. Според Roujeau et al. [6] има данни за повече от 100 
медикамента, които се свързват с развитието на TEN-SJS.

Много публикации [7, 8, 9, 10] показват, че голяма част 
от нежеланите странични лекарствени реакции, включително 
кожните им прояви, са генетично обусловени. Конкретно за 
развитието на SJS-TEN се приема, че е отговорен комплексът 
на човешкия левкоцитен антиген (Human Leucocyte Antigen 
– HLA). Това са молекули, разположени по повърхността на 
клетките. HLA следи за тъканната съвместимост и съдържа по-
вече от 200 гена, разположени в три локуса на 6-та хромозома. 
В най-общ план лекарства или техни активни метаболити се 
разпознават като чужди антигени и активират имунен отговор. 
Точните молекулни механизми на тези реакции са извън обхва-
та на настоящата публикация, но могат да бъдат намерени на-
пример при White et al. [11].

Пациентката от нашия клиничен случай разви TEN (Lyell-
синдром) след прием на амоксиклав. Ghattaoraya et al. [12] 
съобщават, че посочваните HLA-антигени, свързани с този 
антибиотик са пет, като двата най-често идентифицирани са 
HLA-DRB1*15:01 и HLA-DQB1*06:02. Появата на SJS-TEN 
след прием на алопуринол (милурит) най-често се свързва с 
HLA-B*58-01 [12].

Лабораторните изследвания при първата хоспитализация 
на представената от нас пациентка показват повишени стойно-
сти на ASAT и ALAT. Hautekeete et al [13] съобщават за 35 паци-
енти с доказан чрез чернодробна биопсия хепатит, възникнал 
след прием на амоксиклав. След серологично HLA-типизиране 
авторите [13] установяват, че три HLA хаплотипа са свързани 
с това състояние. Освен посочените по-горе DRB1*15:01 и 
DQB1*06:02 те намират връзка и с HLA-DRB5*01:01.

Sassolas et al. [14] предлагат алгоритъм, който оценява ве-
роятността SJS-TEN да са свързани с прием на лекарства. Съз-
дателите му го наричат ALDEN (Algorithm of Drug causality for 
Epidermal Necrolysis) и считат, че е специфичен за TEN и SJS. 
ALDEN съдържа шест критерия:

1. Брой дни, изминали от първоначалния прием на ле-
карството до началото на реакцията;

2. Вероятност за наличие на лекарството в тялото на па-

циента в деня на реакцията (въз основа на фармакокинетични-
те параметри, включително бъбречна и чернодробна дисфунк-
ция);

3. Предходни реакции спрямо прием на същото лекар-
ство (или от същата химична група);

4. Спиране на медикамента (дали лекарството е спряно 
или приемът е продължен след началната фаза на заболяване-
то);

5. Известно ли е медикаментът да е свързан с епидер-
мална некролиза (по резултати от предишни проучвания и пуб-
ликации);

6. Други възможни причини (например инфекция с 
mycoplasma pneumoniae).

Всеки критерий се оценява с определен брой точки. Оцен-
ката варира от -3 до +4, като включително е възможна оценка 
0. Окончателната сума от сбора на точките за всички критерии 
е между -12 и +10. При сбор <0 оценката е „много малко веро-
ятно“, при 0-1 „малко вероятно“, при 2-3 „възможно“, при 4-5 
„вероятно“ и при ≥ 6 „много вероятно“.

И при двете хоспитализации на пациентката от представе-
ния клиничен случай не е изчисляван ALDEN. При подготовка-
та на тази публикация, оценката по наличните документи е +6 
точки като за амоксиклав, така също и за милурит.

Авторите на ALDEN съобщават, че в общо 15% от случаи-
те не са могли да идентифицират медикамент, причиняващ SJS 
или TEN – 2% от пациентите не са приемали никакви лекар-
ства, а в другите 13% оценката е била или „много малко веро-
ятно“, или „малко вероятно“.

Das et al. [15] съобщават за 29 случая на TEN, лекувани в 
болницата към медицинския колеж в Дака, Бангладеш. Инте-
ресното в тази статия е, че 10 пациенти (34%) са развили със-
тоянието след прием на традиционни билкови лекарства по 
повод фебрилитет. Авторите считат, че поради слабата регу-
лация на традиционната медицина в страната не е ясно какво 
в какви количества се смесва и кои съставки са отговорни за 
TEN. В тази публикация [15] са посочени следните растения: 
Ocimum (босилек), Caesalpinia (пауново дърво или райска пти-
ца), Tinospora (гудучи), Piper (пипер), Cichorium (цикория), 
Foeniculum (копър), Tribulus (бабини зъби).

Garin et al. [16] предлагат индекс за оценка на тежестта на 
TEN и прогноза на смъртността, наречен SCOR TEN. Авторите 
са го създали чрез анализ на 165 пациенти и са го валидирали 
върху извадка от други 75 пациенти. Индексът съдържа седем 
показателя, които имат ясна дефиниция. Оценяват се с една 
точка, ако показателят е наличен или 0 – ако показателят не 
присъства. Показателите са:

- възраст ≥ 40 години;
- сърдечна честота ≥ 120/мин;
- наличие на карцином или малигнено хематологично 

заболяване;
- начално (в деня на хоспитализацията) ангажиране на 

повече от 10% от повърхността на тялото;
- серумна урея над 10 mmol/l;
- серумна глюкоза над 14 mmol/l;
- бикарбонати под 20 mmol/l.
Според създателите на този индекс вероятността за лета-

лен изход е както следва: при 0-1 точки – 3.2%; при 2 точки 
– 12.1%; при 3 точки – 35.3%; при 4 точки – 58.3% и при ≥ 5 
точки – 90% [16].

За пациентката от представения клиничен случай не е из-
числяван SCOR TEN. Ретроспективно по наличната докумен-
тация, в случая с TEN (Lyell-синдром) след прием на амок-
сиклав, SCOR TEN е 2 точки – по една точка за възраст ≥ 40 
години и за ангажиране на повече от 10% от телесната повърх-
ност от кожните промени. Серумните стойности на креатинин 
са били високи в деня на хоспитализацията, но стойностите на 
уреята, с която работи SCOR TEN са били в норма. Сърдечната 
честота от ЕКГ при приемането е била 118/минута. При втората 
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хоспитализация, по повод SJS след прием на милурит, SCOR 
TEN, оценен по документите, е 1 точка.

Според Papp et al. [17] лечението на TEN и SJS трябва да 
се провежда от мултидисциплинарен екип. Creamer et al. [18] 
считат, че всички пациенти с ангажиране на повече от 10% от 
телесната повърхност трябва да се лекуват в интензивно отде-
ление или в специализиран център за лечение на изгаряния. 
Авторите препоръчват през острата фаза да се осигури непре-
къснато ентерално хранене като калорийният прием възлиза на 
20-25 kcal/kg дневно в ранната катаболна фаза и на 25-30 kcal/
kg дневно в анаболната фаза.

Според de Prost et al. [19] около 25% от пациентите с TEN-
SJS се нуждаят от механична вентилация. Авторите са анализи-
рали 221 пациенти, лекувани в период от 14 години. Нито един 
от 56-те пациенти, получили механична вентилация, не е имал 
неинвазивна вентилация. Oro et al. [20] са на мнение, че неин-
вазивната белодробна вентилация е противопоказана при тези 
пациенти поради кожните лезии по лицето и риск от обструк-
ция на горните дихателни пътища при ангажиране на ларинге-
алната лигавица. Според авторите ендотрахеалната интубация 
е метод на избор при необходимост от механична вентилация 
при пациенти с TEN-SJS.

По отношение средствата за осигуряване на проходими ди-
хателни пътища по време на анестезия има мнение, различа-
ващо се от препоръката за ендотрахеална интубация при сход-
на патология. Ames et al. [21] анализират ретроспективно 306 
анестезии, проведени при 51 пациенти с epidermolysis bullosa. 
Общо 57 анестезии (18.6%) са проведени с ларингеална мас-
ка. Само в един случай е имало усложнение пряко свързано с 
ларингеалната маска – появила се е нова була по лигавицата 
на езика. В нито една от останалите 56 анестезии не са се поя-
вили нови були в устната кухина. Авторите препоръчват да се 
използват ларингеални маски, които са с един размер по-малки 
от нормалния за теглото, както и да са добре смазани с водно 
разтворим лубрикант.

В литературата има съобщения за рецидивиращ SJS-TEN. 
Xiong et al. [22] съобщават за рецидив на SJS/TEN при 47-го-
дишен мъж след прием на алопуринол и пироксикам. Krajewski 
et al. [23] описват рецидивираща TEN при 65-годишна жена, 
третирана успешно с тотален плазмен обмен, непрекъсната ве-
но-венозна хемодиафилтрация и интравенозно приложение на 
имуноглобулин. Reynoso-von Drateln et al. [24] съобщават за два 
случая на рекурентен TEN – при 81-годишен мъж и 47-годишна 
жена. В библиографията към тази публикация [24] има посоче-
ни 6 заглавия, посветени на рецидивиращ SJS-TEN.

Честотата на рецидивите на SJS-TEN при възрастни паци-
енти не е ясна. Според Finkelstein et al. [25], които са анализи-
рали 708 случая за период от 10 години, тя е 7.2% от броя на 
хоспитализираните с тази диагноза, а 1.4% развиват повече от 
един рецидив. Според авторите средното време до първия ре-
цидив е 315 дни (интервал 216-411).

При пациентката от нашия клиничен случай не е провежда-
на анестезия. Кожните лезии са обработвани от пластичен хи-
рург в условията на повърхностна седация, но има публикации 
за анестезии, извършени в острата фаза на SJS-TEN.

Cucchiara et al. [26] съобщават за пет анестезии с кетамин 
при 14-годишно момиче с цел обработка на рани при SJS. Про-
веждана е кетаминова моно-анестезия при спонтанно дишане 
на стаен въздух. Подобно съобщение правят Kalhan et al. [27] – 
трикратна анестезия с кетамин-диазепам за обработка на рани 
при 2-годишно момиче със SJS.

Lee et al. [28] описват обща анестезия при 26-годишна жена 
с TEN, на която е извършено спешно цезарово сечение. В нача-
лото, поради оток в устната кухина, авторите са планирали да 
приложат регионална анестезия, но обширни кожни лезии на 
гърба на пациентката и риск от инфекция в тези зони са проме-
нили плановете им. За увод в анестезията е използван пропо-
фол, за облекчаване на интубацията – сукцинилхолин, а анес-

тезията е поддържана с изофлуран. След изваждане на плода са 
приложени фентанил и мидазолам. В края на анестезията не е 
била извършена аспирация на устната кухина, за да се предо-
тврати възможна травма на лигавиците.

Rabito et al. [29] съобщават за три случая на анестезия при 
TEN. Според тези автори не е документиран хиперкалиемичен 
отговор към сукцинилхолин при пациенти с TEN, но въпреки 
това е разумно при тези пациенти да се използват само недепо-
ляризиращи мускулни релаксанти. Авторите считат, че лезии-
те при пациентите с TEN наподобяват тези при изгаряне втора 
степен и препоръчват сукцинилхолин да се избягва и при пър-
вата хирургична процедура за обработка на раните, защото е 
трудно да се определи точно времето за поява на лезиите.

Ретроспективно проучване на 497 пациенти със SJS, пре-
търпели хирургична интервенция, от които с обща анестезия 
88.7%, заключава, че въпреки специфичните затруднения при 
транспортиране на пациентите, осигуряване на венозен източ-
ник, мониторирането и избор на анестезионна техника, анесте-
тиците са безопасни при тази специфична група пациенти [30]. 

ОБОБЩЕНИЕ: 
TEN и SJS са редки, тежки, заплашващи живота автоимун-

ни нежелани лекарствени реакции. Доказана е връзка между 
развитието на SJS-TEN и човешкият левкоцитен антиген. При 
малка част от пациентите не може да се идентифицира с точ-
ност кой е медикаментът, отключващ заболяването. Основните 
клинични прояви са от кожата, но са ангажирани почти всички 
органи и системи. Лечението се провежда от мултидисципли-
нарен екип, при необходимост в отделение за интензивно лече-
ние или в отделение за лечение на изгаряния.
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 ИЗИСКВАНИЯ ЗА ПУБЛИКУВАНЕ НА СТАТИИ В СПИСАНИЕ 
АНЕСТЕЗИОЛОГИЯ И ИНТЕНЗИВНО ЛЕЧЕНИЕ

1. Статии, подадени за публикуване в сп. Анестезиология и Интензивно лечение не 
трябва да са публикувани или към този момент да чакат одобрение за публикуване в други 
списания. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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