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DETECTION OF PREDEFINED BACTERIAL SPECIES IN THE VAGINAL 
MICROBIOTA IN SARS-COV-2-POSITIVE PATIENT

Kovachev S1, Ganovska A1, Kunchev M2, Kovachev M3, Petrov N4

1Department of Gynecology, Military Medical Academy, Sofia, Bulgaria
2Virology Department, Military Medical Academy, Sofia, Bulgaria

3Medical Faculty, Medical University, Sofia, Bulgaria
4Department of Anesthesiology and intensive care, Military Medical Academy, Sofia, Bulgaria

Abstract
Whether severe acute respiratory syndrome coronavirus 

2 (SARS-CoV-2) can be found in the vagina of infected 
women remains unclear; moreover, the impact of the virus on 
the normal vaginal microbiota is not known. The aim of our 
study was to identify the vaginal presence of SARS-CoV-2 
and detection of predefined bacterial species changes in the 
vaginal flora of women that tested positive for SARS-CoV-2 
infection. 

Materials and Methods. This prospective study included 
40 women, aged 24–47 years, tested for SARS-CoV-2 via 
nasopharyngeal and vaginal culture (TaqPath ™COVID-19 
CE-IVD RT-PCR), and vaginally tested for changes in the 
vaginal microbiota using the Femoflor® 16 REAL-TIME 
PCR Detection Kit. 

Results. No one of women in this study were tested 
positive for vaginal presence of SARS-CoV-2. Three (7.5%) 
women with sexually transmitted disease were excluded. 
Irregularities were observed in the vaginal microbiota of 8 
(21.6%) out of 37 patients included in the study: 3 (8.1%) 
from the SARS-CoV-2-positive group and 5 (13.5%) from 
the SARS-CoV-2-negative group. The remaining 29 (78.4%) 
women had normal vaginal flora; lactobacilli were found to 
be dominant. Although results revealed a difference in the 
vaginal microbiota between the two groups, the differences 
were not statistically significant (p ≥ 0.05). 

Conclusions. Even though it remains unclear whether 
SARS-CoV-2 invades the vagina of infected women, there 
is no significant evidence to suggest that it causes a more 
frequent disturbance in the vaginal microbiota of infected 
women compared to that in healthy women.

Key words: SARS-CoV-2; vaginal presence; vaginal 
flora; microbiota; microbial changes
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Introduction
Vaginal flora in healthy women forms a dynamic 

ecosystem dominated by lactic acid bacteria (lactobacilli), 
and this ecosystem undergoes continuous changes in structure 
and composition under the influence of many exogenous and 
endogenous factors [1-3]. Reduction or disappearance of 
vaginal lactobacilli unlocks a pathological microbial spiral, 
leading to a disruption in the existing equilibrium with the 
possibility of developing a local infection [1-3]. Besides local 
factors, such as exogenous import of pathogenic microbes and 
viruses, allergic reactions, operative interventions, various 
other diseases, and external factors can cause a disturbance 
in the vaginal flora [4-11]. In 2019–2020, severe acute 
respiratory syndrome coronavirus 2 (SARS-CoV-2) was 
established as the causative agent for some life-threatening 
serious diseases [12]. In March 2020, the disease caused by 
SARS-CoV-2, termed coronavirus disease (COVID-19), 
was officially declared a pandemic by the World Health 
Organization [12]. COVID-19 exhibits different trends 
in terms of morbidity and symptoms in humans, based on 
their locations [13]. The symptoms also vary depending on 
individual genetics, ethnicity, age, and co-morbidities [14]. 
Recent studies reported that SARS-CoV-2 can be found 
in the vagina of infected women [15]. According to other 
studies, it is not found in the vagina of infected patients [16]. 
However, to the best of our knowledge, this is the first study 
that aimed to investigate the impact of the virus (direct or 
indirect) on vaginal microbial flora. 

The purpose of our study was to identify the vaginal 
presence of SARS-CoV-2 and detection of predefined 
bacterial species changes in the vaginal flora of women that 
tested positive for SARS-CoV-2 infection.

Materials and Methods
This prospective study was conducted in the Gynecology 

and COVID-19 Departments of Military Medical Academy, 
Sofia in October–December 2020. The study included a 
total of 40 women aged 24–47 who visited an emergency 
COVID19 office of the Military Medical Academy with 
symptoms of mild and severe SARS-CoV-2 infection [17]. 
The medical history of each study participant was recorded; 
a general medical examination, gynecological examination, 
and microbiological tests were performed thereafter. A 
swab for the Multiplex real-time RT-PCR test intended for 
qualitative detection of nucleic acids from SARS-CoV-2 
(TaqPath™ COVID-19 CE-IVD RT-PCR Kit, Applied 
Biosystems, Thermo Fisher Scientific, Life Technologies 
Corporation, 6055 Sunol Blvd, Pleasanton, CA 94566) 
was taken from the nasopharynx of every patient [18]. The 
women were divided into two groups depending on their 
nasopharyngeal PCR SARS-CoV-2 test results. The first 
group included 19 women who tested positive for SARS-
CoV-2. The second group included 21 women who tested 
negative for SARS-CoV-2. During the gynecological 
check, a vaginal examination was performed to evaluate 
vaginal secretion for persistent infection according to 
clinical symptoms and following specifications: quantity, 
consistency, color, and odor. At the same time, a sample for 
the Femoflor® 16 REAL-TIME PCR test and a swab for the 
Multiplex real-time RT-PCR test intended for qualitative 
detection of nucleic acids from SARS-CoV-2 (TaqPath™) 

was taken from vagina of every study participant prior to any 
antibiotic treatment.
Inclusion criteria: Clinical symptoms suspected of SARS-
CoV-2 infection, preserved ovarian steroidogenesis.
Exclusion criteria: Pregnant women; women taking 
corticosteroids, antibiotics, imidazoles, probiotics or vaginal 
medications in the last month; immunocompromised patients; 
and those with autoimmune diseases, endocrine diseases, or 
diabetes, contraception HIV infection and the researched and 
established sexual transmitted diseases (STD).
The patients were provided with information regarding the 
purpose of the study and the inclusion/exclusion criteria; all 
patients provided informed consent for participation in the 
study. 

A sample of vaginal secretion was collected with a dry 
sterile swab for microbiological testing with a Femoflor 16® 
REAL-TIME PCR Detection Kit (DNA-Technology Research 
& Production, LLC, Moscow, Russia) to detect vaginal 
microbiota changes, during vaginal examination from the 
back vaginal vault [19]. The sample was then transferred to 
plastic tubes containing 300 μl of physiological saline solution 
or in tubes containing the “DNA-Technology” PREP-RAPID 
DNA Extraction Kit (P-001/1EU) solution, according to 
the manufacturer’s instructions [19]. Overall time from 
the sample intake until analysis did not exceed 24 hours at 
storage temperatures between 2 °С and 8 °С. The Femoflor® 
Real-time PCR Kit is a qualitative in vitro nucleic acid test 
and uses one biological sample for quantitative assessment of 
the total bacterial mass, urogenital normoflora-lactobacilli, 
combinations of aerobic and anaerobic microorganisms 
typically found in the urogenital tract of women, 
mycoplasma, and fungi in the Candida genus, involved 
in the development of dysbiotic processes in urogenital 
microbiocenosis [19]. The test results reveal information 
about the total vaginal bacterial mass by measuring 
Lactobacillus spp.; Enterobacterium spp.; Streptococcus 
spp.; Staphylococcus spp.; Gardnerella vaginalis/Prevotella 
bivia/Porphyromonas spp.; Eubacterium spp.; Sneathia 
spp./Leptotrichia spp./Fusobacterium spp.; Megasphaera 
spp./Veillonella spp./Dialister spp.; Lachnobacterium spp./
Clostridium spp.; Mobiluncus spp./Corynebacterium spp.; 
Peptostreptococcus spp.; Atopobium vaginae; Mycoplasma 
hominis; Mycoplasma genitalium; Ureaplasma (urealyticum 
+ parvum); Candida spp., and T. vaginalis; N. gonorrhea 
vaginal colonization [19].

Diagnostic sensitivity of Femoflor: 97%. Diagnostic 
specificity of Femoflor: 97% [19].

Statistical methods
The Chi-square test was used to evaluate independent 

variables. The result was considered statistically significant 
at p < 0.05.

Results
No one of women in this study were tested positive 

for vaginal presence of SARS-CoV-2. Of the 40 women 
enrolled in our study, 3 (7.5%) were found to have a sexually 
transmitted disease (exclusion criteria) with T. vaginalis 
(1/2.5% from the SARS-CoV-2-positive group and 2/5% 

from the SARS-CoV-2-negative group); therefore, they were 
excluded from the study. 

Table 1. Patient distribution based on nasopharyngeal 
and vaginal SARS-CoV-2 RT-PCR, and STD test results

All patients 
included

n-40/100%

vaginal
SARS-
CoV-2 

positive
n (%)

vaginal
SARS-
CoV-2

negative
n (%)

STD

positive
n (%)

STD

negative
n (%)

nasopha-
ryngeal 
SARS-
CoV-2 

positive

0 (0) 19 (47.5) 1 (2.5) 18 (45)

nasopha-
ryngeal 
SARS-
CoV-2 

negative

0 (0) 21 (52.5) 2 (5) 19 (47.5)

Total 0 (0) 40 (100) 3 (7.5) 37 (92.5)

Consequently, we presented and discussed the results for 
37 patients: 18 (48.6%) in the first SARS-CoV-2-positive 
group and 19 (51.4%) in the second SARS-CoV-2-negative 
group. None of the women tested positive for other sexual 
transmitted diseases (Mycoplasma genitalium; N. gonorrhea) 
after the Femoflor®-16 vaginal test. 

Table 2. Patient distribution based on SARS-CoV-2 RT-
PCR test results and vaginal microbiota status.

All patients 
included

n-37/100%

Normal 
vaginal 

microbiota
n (%)

Disturbed 
vaginal 

microbiota
n (%)

Total

n (%)

SARS-CoV-2 
positive 15 (40.6) 3 (8.1) 18 (48.7)

SARS-CoV-2 
negative 14 (37.8) 5 (13.5) 19 (51.3)

Total 29 (78.4) 8  (21.6) 37 (100)

*X2 (1, n=37) =0.5078, p = 0. 47608. *This statistic 
is used for all vaginal microbiota changes and all group I/
group II patients.

The vaginal microbiota was found to be disturbed in 8 
(21.6%) patients: 3 (8.1%) from the SARS-CoV-2-positive 
group and 5 (13.5%) from the SARS-CoV-2-negative group; 
the remaining 29 (78.4%) women showed normal vaginal 
flora dominated by Lactobacillus spp. Although a difference 
in vaginal microbiota disturbances was observed between the 
two groups, the results were not statistically significant (p ≥ 
0.05). Microbial species in patients with impaired vaginal 
microbiota presented at Table 3, were not significantly 
different between the two groups. There were the prevalence 
of obligate anaerobes, Candida spp, and mixed infections.

Table 3 Microbial findings of patients from the first and 
second groups with disturbed vaginal microbiota

Patients 
with 

disturbed 
vaginal 

microbiota

Vaginal 
infections 
-patients

n (%)

Detected microbial 
species - patients

n (%)

n-3 (8.1%)

SARS-
CoV-2 

positive

2 (5.4)
Obligate 
anaer-
obes

1 (2.7)
Gardnerella vaginalis/ Prevotella 

bivia/Porphyromonas spp.

1 (2.7)
Mixed anaerobe infection: Gard-
nerella vaginalis/Prevotellabivia/

Porphyromonas spp.; Peptostrepto-
coccus spp.; Mycoplasma hominis; 
Lachnobacterium spp./ Clostridium 

spp.
1 (2.7)

Candida 
spp.

1 (2.7)
Candida albicans

n-5 
(13.5%)

SARS-
CoV-2 

negative

2 (5.4)

Obligate 
anaer-
obes

1 (2.7)
Mixed anaerobe infection: Gard-
nerella vaginalis/Prevotellabivia/

Porphyromonas spp.; Peptostrepto-
coccus spp.; Mycoplasma hominis; 
Lachnobacterium spp./ Clostridium 

spp.

1 (2.7)
Atopobium vaginae

1 (2.7)
Strepto-
coccus 
species

1 (2.7)
Streptococcus species

2 (5.4)
Mixed 
vaginal 

infections

2 (5.4)
C. albicans; Gardnerella spp.; Pep-
tostreptococcus spp.; Ureaplasma 

spp.
Total 8 (21.6) 8 (21.6)

Discussion
The world’s most common pathogens that infect humans 

are viruses. The mechanism underlying viral infections 
includes promotion and suppression and other less-
understood pathophysiological steps [20]. Many studies 
suggest mutual interactions between viruses and the human 
microbiota [7, 20-25]. Normal Lactobacillus spp. dominated 
the microbiota and could prevent and suppress some of the 
sexually transmitted and other viral infections through distinct 
mechanisms, such as competitive adhesion, interactions with 
the local immunity and plasminogen-plasmin system, and 
production of lactic acid, hydrogen peroxide, and antibacterial 
substances [2, 3, 20-23]. There is evidence that disturbance of 
the vaginal microbiota potentiated sexually transmitted virus 
infections such as HIV, HSV and HPV infections; however, 
it is still unclear whether these microbial disturbances are a 
result of local virus infections or they arise as a consequence 
of a different stimulus [23-25]. In this study we did not find 
vaginal presence of SARS-CoV-2 in no one women even at 
those 3 (8.1%) with disturbed vaginal flora, nasopharyngeal 
SARS-CoV-2 positive patients. From this fact, we can make 
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an assumption that normal Lactobacillus spp. dominated 
vaginal microbiota, have no impact on the vaginal invasion 
of SARS-CoV-2 in Covid-19 positive patients.

Microbial species detected in patients with impaired 
vaginal microbiota in both groups were almost the same. 
These were the anaerobes and Candida spp isolated most 
often in women with impaired vaginal flora. From these 
results, it can not be concluded that patients positive for 
SARS-CoV-2 have more often than negative, infection of a 
certain microbial species.

Some studies did, while others did not, report a vaginal 
presentation of SARS-CoV-2 in infected women [15, 16, 26]. 
Therefore, it is still unclear whether SARS-CoV-2 is found 
in the vagina of infected women; moreover, clarification is 
required regarding the type of impact of the virus on the 
normal vaginal microbiota, the circumstances and factors that 
facilitate the vaginal entry of this virus (direct or indirect), 
and whether COVID-19 can be transmitted sexually [27].

A limitation of our study is the small number of patients 
included. Similar randomized studies are needed to establish 
the vaginal presentation of SARS-CoV-2 in infected 
women and effect of SARS-CoV-2 infection on the vaginal 
microbiota.

In conclusion, even though it is still unclear whether 
SARS-CoV-2 invades the vagina of infected women, there 
is no significant evidence suggesting that it causes a more 
frequent disturbance in the vaginal microbiota of infected 
women when compared to that in healthy women.
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ОСТРО БЪБРЕЧНО УВРЕЖДАНЕ ПРИ ПАЦИЕНТИ С ТЕЖКА 
ЧЕРЕПНО-МОЗЪЧНА ТРАВМА  
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ACUTE KIDNEY INJURY IN PATIENTS WITH SEVERE TRAUMATIC BRAIN INJURY-   
SINGLE CENTRE RETROSPECTIVE TRIAL

Vl. Petrov, D. Arabadzhieva
Anaesthesiology and Intensive Care Unit

Kaneff University Hospital, Ruse, Bulgaria

РЕЗЮМЕ:
Цел: Да проучим честотата на острото бъбреч-

но увреждане при пациенти с тежка черепно-мозъчна 
травма (ЧМТ), лекувани в интензивно отделение.

Материал и методи: В болничната информа-
ционна система за период от 2.5 години (01.01.2019 – 
30.06.2022) са идентифицирани общо 288 пациенти с 
диагноза тежка ЧМТ, лекувани в отделението по анес-
тезиология и интензивно лечение на УМБАЛ „Канев“ 
АД. Критерии за включване в проучването са мъже и 
жени на възраст ≥ 18 години, Glasgow Coma Scale (GCS) 
при приемането ≤ 13 точки, престой в интензивно от-
деление ≥ 48 часа, лекувани оперативно или консерва-
тивно. Диагностичните критерии и стадиите на острото 
бъбречно увреждане (ОБУ) са в съответствие с дефини-
циите на Acute Kidney Injury Network (AKIN). За всеки 
пациент по формулата с четири променливи е изчислена 
скоростта на гломерулната филтрация.

Резултати: На критериите за включване отговарят 
71 пациенти. Всички пациенти са получавали манитол 
при приемането в интензивно отделение. 16 от тях 
(22.54%) покриват критериите на AKIN за ОБУ – 13 
пациенти за стадий 1 и 3 пациенти за стадий 2. Об-
щата смъртност е 36/71 – 50.7%, а в групата с ОБУ 
– 10/16 (62.5%). При 14 пациенти (19.72%) в рамките 
на първите три денонощия след приемане в интензивно 
отделение са регистрирани стойности на серумния Na 
≥ 150 mmol/l. Всички те са починали, като само 4 от тях 
са имали и ОБУ първи стадий.

Изводи: ОБУ е нерядко усложнение при пациенти с 
тежка ЧМТ. Развитието на ОБУ е свързано с повишена 
смъртност при този контингент пациенти.

КЛЮЧОВИ ДУМИ: черепно-мозъчна травма, ос-
тро бъбречно увреждане, интензивно лечение, манитол

SUMMARY:
Purpose: We investigated the incidence of acute kidney 

injury in patients with severe traumatic brain injury (TBI) 
treated in an intensive care unit.

Materials and methods: A total of 288 patients with 
a diagnosis of severe TBI treated in the department of 
anaesthesiology and intensive care of University Hospital 
“Kanev” Ltd were identified from the hospital information 
system for a period of 2.5 years (01.01.2019 - 06.30.2022). 
Included in the study were men and women aged ≥ 18 years, 
admitted in the intensive care unit with a Glasgow Coma 
Scale (GCS) ≤ 13 points, stayed in the intensive care unit for 
≥ 48 hours, who were treated operatively or conservatively. 
The diagnostic criteria and stages of acute kidney injury 
(AKI) are in accordance with the definitions of the Acute 
Kidney Injury Network (AKIN). Glomerular filtration rate 
was calculated for each patient using the four-variable 
formula.

Results: 71 patients met the inclusion criteria. All 
patients received mannitol on ICU admission. 16 of them 
(22.54%) met the AKIN criteria for AKI – 13 patients for 
stage 1 and 3 patients for stage 2. Overall mortality was 
36/71 – 50.7%, and in the group with AKI – 10/16 (62.5%). 
In 14 patients (19.72%) values of serum Na ≥ 150 mmol/l 
were recorded within the first three days after admission to 
the intensive care unit. All of them died, and only 4 of them 
had AKI first stage.

Conclusions: AKI is a frequent complication in patients 
with severe TBI. The development of AKI is associated with 
increased mortality in this cohort of patients.

KEY WORDS: traumatic brain injury, acute kidney 
injury, intensive care, mannitol

УВОД: Екстракраниалните усложнения не са редки 
при пациенти, претърпели тежка черепно-мозъчна трав-
ма (ЧМТ). Най-често [1] се посочват сърдечно-съдова, 
белодробна, чернодробна, бъбречна и коагулационна 
дисфункция. Vaara and Bellomo [2] намират, че острата 
бъбречна дисфункция е нерядко усложнение след не-
сърдечна хирургия, като честотата варира според типа 
операция. Според Meersch et al. [3] остро бъбречно ув-
реждане (ОБУ) може да възникне по всяко време в пери-
оперативния период. Едновременно с това честотата на 

острото бъбречно увреждане при пациенти с тежка ЧМТ, 
както при лекуваните консервативно, така и при опери-
раните, остава неясна.

ЦЕЛ: Да проучим честотата на ОБУ при пациенти с 
тежка ЧМТ, лекувани в интензивно отделение и да при-
влечем вниманието на лекарите анестезиолози към това 
подценявано усложнение.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДИ: Чрез програмния продукт 
Гама КодМастър е извършена ретроспективна справка за 
периода 01.01.2019 г. – 30.06.2022 година. Идентифици-
рани са общо 288 пациенти, приети в болницата за ле-
чение с диагноза тежка ЧМТ. Критерии за включване в 
проучването са възраст ≥ 18 години, Glasgow Coma Scale 
(GCS) при приемането ≤ 13 точки и престой в интензивно 
отделение ≥ 48 часа.

От посочените 288 пациенти са изключени 199, кои-
то са лекувани само в отделението по неврохирургия. От 
настанените за лечение в интензивно отделение 89 паци-
енти по различни причини отпадат други 18 и в това про-
учване участват общо 71 пациенти. Фигура 1 представя 
диаграма на пациентите, включени в проучването.

Фигура 1. Диаграма на пациентите

Диагностичните критерии и стадиите на ОБУ, които 
използвахме, са в съответствие с дефинициите на Acute 
Kidney Injury Network (AKIN) [4], представени в таблица 
1.

За да изключим налична към момента на хоспита-
лизацията бъбречна дисфункция, при всички пациенти 
сме изчислили скоростта на гломерулната филтрация 
(Glomerular Filtration Rate – GFR) чрез формулата с чети-
ри променливи [5].

РЕЗУЛТАТИ: 
Доколкото в текста не е посочено друго, данните в 

този раздел са представени като средна стойност, стан-
дартно отклонение и интервал. За сравняване на групи 
данни е използван t-тест, при който стойности на p по-
малки от 0.05 се считат за сигнификантни. Всички изчис-

ления са направени със стандартния статистически пакет 
на програмата Microsoft Excel, версия 2016 година.

Данните за пациентите, включени в това ретроспек-
тивно проучване, са представени в таблица 2.

От всички 71 пациенти, 16 (22.54%) покриват крите-
риите за ОБУ според промените в серумния креатинин. 
13 пациенти с ОБУ са били в първи стадий и 3 – във вто-
ри стадий на бъбречната увреда. 55 пациенти (77.46%) 
не са развили ОБУ при престоя в интензивно отделение.

Починали са 36 от всички включени 71 пациенти 
(50.7%). При лекуваните консервативно смъртността е 8 
от 27 пациенти (29.63%), а при оперираните – 28 от 44 па-
циенти (63.64%). В подгрупата пациенти, развили ОБУ, 
смъртността е 10 от 16 случая (62.5%), а в подгрупата без 
ОБУ – 26 от 55 пациенти (47.27%).

Средният престой в интензивно отделение в общата 
група от 71 пациенти е 7.1 дни, а в подгрупите с и без 
ОБУ съответно 7.4 и 6.6 дни. Разликите не са статисти-
чески значими. Няма сигнификантна разлика и в другите 
сравнявани показатели – възраст, GCS при приемане, из-
числена GFR, смъртност.

Всички 71 пациенти са получавали манитол при при-
емането в интензивно отделение като част от лечението 
на тежката ЧМТ. При 14 пациенти (19.72%) в рамките 
на първите три денонощия след приемане в интензивно 
отделение са регистрирани стойности на серумния Na ≥ 
150 mmol/l.

ОБСЪЖДАНЕ
ОБУ се дефинира [6] като рязко намаляване на бъ-

бречната функция. Това включва, но не се ограничава с 
остра бъбречна недостатъчност. ОБУ се разглежда като 
широк клиничен синдром, който има различни етиоло-
гични причини – както локализирани в бъбреците, свър-
зани с тяхното директно увреждане, така и влияние на 
външни фактори, водещи до остра дисфункция без струк-
турни промени.

Според Pesonen et al. [7] има два основни патофизи-
ологични процеса, които водят до ОБУ при пациенти с 
тежка ЧМТ. Единият е невроендокринен, а другият – въз-
палително-имунен.

Невроендокринният механизъм на бъбречна увреда 
се базира на тясното взаимодействие между мозък и бъ-
бреци – богато кръвоснабдени органи с автономна регу-
лация, осигуряваща константно перфузионно налягане. 
Мозъчната увреда индуцира пароксизмална симпатикова 
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хиперактивност или симпатикова „буря“, целяща осигу-
ряването на достатъчно кислород до увредената тъкан, 
но която може да бъде вредна поради реналната вазокон-
стрикция с произтичащите от нея намалена перфузия и 
занижена гломерулна филтрация. Едновременно с това 
симпатиковата буря по пътя на засилен инотропизъм е 
причина за повишена секреция на предсърден натриурe-
тичен пептид с последващ увеличен бъбречен клирънс. 
Ефектът на симпатиковата буря върху реналната авто-
регулация се изразява и в двете посоки – с намаляване 
или увеличаване на перфузията. Съществуват данни по-
сочващи тясната връзка на невроните в мозъчните ядра 
и модулацията на бъбречната хемодинамика. Острата 
ЧМТ и съпътстващата симпатикова хиперактивност се 
свързват с активацията на различни ендокринни сис-
теми - увеличени глюкортикоидни нива и съпътстваща 
активация на ренин-ангиотензин-алдостерон система-
та – вероятна причина за бъбречно увреждане. Ангио-
тензин II директно активира експресията на цитокини и 
инфламаторни фактори като IL-6, реактивни кислородни 
радикали, и натрупване на макрофаги в гломерулите и 
тубуларните клетки.

При възпалително-имунния механизъм клетъчната 
увреда при мозъчна травма води до инфилтрация на мо-
зъчната тъкан с имунни клетки както и до освобождава-
не на инфламаторни фактори, които навлизат в кръвооб-
ращението поради увреда на кръвно-мозъчната бариера. 
Активацията на имунната система и възпалението имат 
ключова роля за развитие на остра бъбречна увреда. Спо-
ред горепосочените автори [7] острата бъбречна увреда 
при мозъчна травма повлиява смъртността и невроло-
гичното възстановяване. Потенциалните механизми на 
мозъчно-бъбречното взаимодействие са симпатикова хи-
перактивация, хормонална комуникация и индуциране 
на възпаление.

Hallqvist et al. [8] установяват, че при несърдечна хи-
рургия интраоперативната хипотония е свързана с ОБУ. 
Хипотонията е дефинирана като понижение на изходно-
то систолно артериално налягане на пациента с повече 
от 50% в продължение на 5 минути, при което рискът 
за развитие на ОБУ е два пъти по-висок. Подобна взаи-
мовръзка между интраоперативна хипотония и увеличен 
риск от ОБУ или миокардни усложнения намират също 
и Walsh et al. [9]. Те определят хипотонията като средно 
артериално налягане по-ниско от 55 mm Hg.

В голямо проспективно мултицентрово проучване 
Robba et al. [10] съобщават за честота 12% на ОБУ след 
тежка ЧМТ. Според Li [11] ОБУ възниква при 23% от 
пациентите с тежка ЧМТ, а Moore [12] намира, че чес-
тотата на ОБУ при пациенти със средно тежка и тежка 
ЧМТ е 9.2%.

В нашето проучване ОБУ е регистрирано при 22.54% 
от случаите и тази стойност частично съвпада с посо-
чените от други автори резултати. Както споменахме в 
началото – не е ясно каква е честотата на ОБУ при този 
контингент пациенти.

Всички пациенти, включени в нашето проучване, 
както лекуваните консервативно, така и оперираните, са 
получавали манитол като част от терапевтичната схема 
при ЧМТ.

В интересно ретроспективно проучване Fang et al. 

[13] установяват, че манитолът е независим рисков фак-
тор за възникване на ОБУ при пациенти с ЧМТ. В обзор, 
посветен на лекарствено индуцираното ОБУ при критич-
но болни пациенти Bentley et al. [14] също съобщават, че 
манитолът е един от многото медикаменти, които могат 
да отключат ОБУ. Според тези автори [14] обусловеното 
от медикаменти бъбречно увреждане е 15% до 25% от 
всички случаи на бъбречна недостатъчност в тази група 
пациенти.

В литературата има противоречиви данни за използ-
ване стойностите на плазмения осмоларитет като ориен-
тир за лечението с манитол.

Fink [15] счита, че осмоларитета може да се използва 
за мониториране на терапията с манитол при ЧМТ, и че 
манитол не трябва да се прилага при осмоларитет > 320 
mOsm/L поради риск от бъбречна увреда.

Gondim et al. [16] не споделят това становище. Те 
анализират ретроспективно възможността промените 
в плазмения осмоларитет, свързани с приложението на 
манитол при пациенти, лекувани в интензивно невроло-
гично-неврохирургично отделение, да предвиждат ин-
дуцирано от манитол ОБУ. Авторите не намират връзка 
между осмоларитета и бъбречното увреждане.

Zeng et al. [17] сравняват в две групи пациенти често-
тата на ОБУ при лечение на средно тежка и тежка ЧМТ 
с манитол. В едната група терапията с манитол е била 
контролирана чрез измерване на вътре-черепно налягане 
(77 пациенти), а в другата група (91 пациенти) – по не-
врологични признаци и физиологични индикатори. ОБУ 
е възникнало сигнификантно по-рядко в групата с измер-
ване на вътре-черепно налягане – 6.49% срещу 13.19%.

Както се вижда от таблица 2, пациентите, включени 
в проучването, са имали добра GFR при приемането в 
интензивно отделение. На този фон употребата на ма-
нитол прави невъзможно използването на критериите за 
стадиране на ОБУ от таблица 1, основани на диурезата 
– пациентите не са имали олигоурия или анурия. Нали-
чието на ОБУ много често се подценява, защото проме-
ните в стойностите на серумния креатинин най-често 
са дискретни и не излизат извън референтните граници 
на лабораторията. Като илюстрация на това твърдение 
може да послужи един от нашите пациенти: жена на 63 
години, GCS при приемането 5 точки, оперирана, GFR 
107.41 ml/min/1.73m2, изходна стойност на креатинин 53 
μmol/l, на втория ден – 92 μmol/l, което е нарастване 1.74 
пъти и съответства на критерия за първи стадий на ОБУ, 
но креатинин 92 μmol/l е в рамките на нормата за жени 
на нашата лаборатория. Пациентката почина на 9-я ден 
от хоспитализацията.

Налични са съобщения [18, 19], че хипернатриемия-
та при пациенти с тежка ЧМТ е рисков фактор за смърт. 
Посочват се различни стойности на серумния натрий, но 
като хипернатриемия се приема Na ≥ 150 mmol/l. Въз-
можна е диференциация на лека, умерена и тежка хипер-
натриемия [19]. В нашето проучване при 14 пациенти 
(19.72%) в рамките на първите три денонощия след при-
емане в интензивно отделение са регистрирани стойно-
сти на серумния Na ≥ 150 mmol/l при запазена предопе-
ративно бъбречна функция, оценена по GFR. Всички те 
са починали, като само 4 от тях са имали и ОБУ първи 
стадий.

ОГРАНИЧЕНИЯ: 
Нашето проучване има няколко ограничения.
Първо, броят на пациентите. Те не са малко, но са от 

един център и определено не са достатъчно за определя-
не на честотата на ОБУ при пациенти с тежка ЧМТ.

Второ, изходният креатинин, използван за оценка на 
ОБУ. Както справедливо отбелязват и други автори [10] 
съществува риск от грешка, защото първата стойност на 
креатинина след хоспитализацията, която се използва 
като базисна за сравнение и изчисление на промените, 
реално е получена след претърпяната ЧМТ. Нещо по-
вече, възможно е пробата да е взета и изработена след 
операцията, ако има такава, или след началото на консер-
вативното лечение.

Трето, и може би най-съществено – използваната база 
данни и програмния продукт. Болничната информацион-
на система и програмния продукт Гама КодМастър са 
създадени за изготвяне на справки и отчети за нуждите 
на болничното ръководство или изисквани от РЗИ, РЗОК, 
НЗОК, МЗ. Няма съмнения в техните възможности в 
това направление. Едновременно с това информацията за 
проведените анестезии е твърде оскъдна и не позволява 
да се направят анализи и прогнози за възможни рискове 
и нежелани събития. Най-общо, записите в електронните 
досиета на  пациентите, свързани с проведената анесте-
зия, са непълни (поне за нуждите на тази публикация).

ИЗВОДИ
При съобразяване с посочените ограничения прие-

маме следните изводи. ОБУ е нерядко усложнение при 
пациенти с тежка ЧМТ. Развитието на ОБУ е свързано 
с повишена смъртност при този контингент пациенти. 
ОБУ при ЧМТ възниква в първите 3-7 дни след травмата 
и много често е свързано само с промени в серумните 
стойности на креатинин, които може и да не излизат из-
вън границите на нормата.

Създаването на специализирана единна анестезиоло-
гична база данни и информационна система ще позволят 
подобряване на дейността, включително чрез извършва-
не на прогнозен анализ за бъдещи събития при използва-
не на големи данни (Big Data) [20, 21].
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Абстракт
Цел.Главоболието след пункция на дуралния сак е 

добре известно усложение на спиналната анестезия. С 
течение на времето иглите за пукция са модифицирани с 
цел намаляване честотата на главоболието, но въпреки 
това данните от литературата са противоречиви. 
Поради това ние си поставихме за цел да проследим как 
влияе формата на върха на иглата на случаите на 
постпункционно главоболие и появата на парестезии.

Методи.В настоящето проучване обобощихме нашия 
опит при 2359 пациента със спинална анестезия, 
оперирани за 5 годишен период в университетските 
болници „Д-р Г.Странски“ и „Св.Марина“ , гр. Плевен. 
Процедурата за спинална анестезия е извършвана 
на нива L2-3, L3-4и L4-5, като са използвани игли на 
BraunTM: Spinocan®и Pencan®с аналогични размери.
Пациентите са групирани по пол, възраст, индекс на 
телесна маса, ниво на хидратация, ниво на сензорния блок, 
времето за мобилизация, както и броят опити за пункция. 
В следоперативния период в рамките на 7 дневен период 
всички пациенти са били разпитвани за главоболие.

Резултати. Честотата на постпункционно главоболие 
е най-голяма в групата на пациенти, подложени на 
пункция с игла с режещ ръб. (р <0,001). Парезстезии не 
установихме в нито един случай и при двете групи.
Друг важен фактор, който установихме е и броят опити 
за успешна пункция, свързани с клиничния опит и 
умората на анестезиолога.

Заключение: Парестезии не бяха установени при 
използването и на двата вида игли, но умората на 
анестезиолога и използването на спинални игли с 
връх тип „молив“ по време на спиналната пункция са 
свързани с намален риск от главоболие след спинална 
пункция.

Ключови думи: postdural puncture headache;pencil 
point spinal needle; quincke spinal needle; spinal 
anesthesia

Abstract.
Purpose. Headache after puncture of the dural sac 

is a well-known complication of spinal anesthesia. Over 
time, puncture needles have been modified to reduce the 
incidence of headaches, but data from the literature are 
conflicting. Therefore, we aimed to monitor how the shape 
of the needle tip affects the cases of post-puncture headache 
and the appearance of paresthesias.

Methods. In the current study we summarized our 
experience in 2359 patients with spinal anesthesia, who had 
surgery during a 5-year period in the university hospitals 
“Dr. G. Stranski” and “St. Marina”, Pleven. The spinal 
anesthesia procedure was performed at levels L2-3, L3-4 
and L4-5 using BraunTM needles: Spinocan®and Pencan® with 
similar sizes. Patients were grouped by sex, age, body mass 
index, hydration level, sensory block level, mobilization time, 
and number of puncture attempts. In the postoperative period, 
all patients were interviewed for headache within 7 days.

Results. The incidence of post-puncture headache is 
highest in the group of patients undergoing puncture with 
a cutting edge needle (p <0.001). No paresthesias were 
found in either group. Another important factor we found 
was the number of successful puncture attempts related 
to the clinical experience and fatigue of the anesthesiologist.

Conclusion: Paresthesias have not been identified with 
either types of needles, but anesthesiologist routine and the 
use of pencil-tipped spinal needles during spinal puncture 
are associated with a reduced risk of headache after spinal 
puncture.However, the increased number of attempts for 
a successful spinal puncture is directly correlated with a 
greater risk for postoperative headache.

Key words: postdural puncture headache; pencil point 
spinal needle; quincke spinal needle; spinal anesthesia
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Въведение
Съгласно определението на международното 

общество за главоболието (International Headache 
Society), постпункционното главоболие (ППГ) 
представлява главоболие, което се развива не повече 
от 5 дни след спинална пункция, което се появява 
или усилва не повече от 15 минути след изравяне от 
легнало положение и се облекчава не повече след 15 
минути след лягането в леглото и се съпровожда с 
един от следните симптоми: вратна ригидност, звън в 
ушите, понижение на слуха, фотофобия или глухота.
Главоболието  би  трябвало  да  изчезне  7-14дни  след  
лумбалната  пункция.

1Въпреки, че ППГ е известно още от самото 
началото на използването на тази анестезиологична 
техника, причините все още не са напълно изяснени. 
Известен факт е, че по-младите пациенти по-често 
развиват ППГ.2

През 1898 Bier и Hildebrandt първи описват 
симптомите, свързани с главоболие след пункция, 
предполагайки, че че главоболието се дължи на загуба 
на ликвор3. Днес се счита, че ППГ възниква вероятно 
по три механизма : първият е, че след пункцията, 
загубата на ликвор води до понижаване на неговото 
налягане, което води до притискане на мозъчните 
стуктури и дразнене на клончетата на тригименилния 
и блуждаещия нерв4.

През годините след Quincke и Bier се натрупват все 
повече доказателства, че формата на върха на иглата 
влияе върху честотата и силата на ППГ, което води до 
промени в дизайна на иглите. Върхът на стандартната 
игла или тип„Quincke“ е скосен срединно, а отворът 
е на върха на иглата.През 1926 г. Greene5 предлага 
дизайн на върха на иглата с нережещ ръб, който би 
разделил дуралните влакна без да ги прерязва, за да 
се избегне главоболие след дуралната пункция. През 
1951 г. е представена иглата Whitacre, а през 1987 г. 
иглата Sprotte. Общият термин за тези игли е „с острие 
на молив“ (pencil-point)и се наричат още атравматични. 
Отворът е до 0,5 mm от върха на иглата.

Клинични и лабораторни6 проучвания потвърждават, 
че иглите с острие на молив предизвикват по-малко 
главоболия след дурална пункция, отколкото иглите със 
срединно скосение. По-ранните автори4 са считали, че 
този факт се обяснява с разслояване, а не с разрязване 
на влакната на твърдата мозъчна обвивка, но 
съвременни данни, получени с електронен микроскоп 
показват, че тези игли доста грубо проникват през 
твърдата и паяжинообразната обвивки, образувайки 
разкъсвания и „зъбци“ по краищата на пункционното 
отвърстие, които все пак ограничаватзагубата на 
ликвор.

В същото време някои автори съобщават и за 
доста недостатъци на тези игли, най- важният от 
които е парестезията7, като възможна причина за 
това е разстоянието от върха на иглата до отвора. 
Върхът на иглататрябва да се въведе най-малко 0,5 
mm в субарахноидалното пространство, преди отворът 
да навлезе в негои поради това има опасност да 
бъде засегнатакауда еквина.Определящ фактор за 
успешна пункция е опитът на оператора и неговата 
концентрация8,9.Постпункционното главоболие 

представлява проблем и поради по-голямата употреба 
на опиоидни аналгетици, които имат различни, но 
сходни странични ефекти, обусловени от активацията 
на c- рецепторите10.Постоперативното обезболяване 
на пациентите подложени на оперативна намеса 
изискваща спинална анестезия все повече бива 
застъпено в практиката, като комбинацията от 
спинална анестезия и ТАП-блок е силно ефективна 11 

Цел
Ние си поставихме за цел да сравним честотата 

на постпункционното главоболие, консумацията на 
опиоидни аналегетици и появата на парестезии при 
използването на двата вида игли – тип „Quincke” и 
pencil-point.

Методи
Протоколът на настоящето проучване се проведе 

в съответствиес Декларацията от Хелзинки.Авторите 
декларират липса на конфликт на интереси и 
проучването не е финансирано от външни източници.

Критерии за включване
Проучването е проспективно, рандомизирано, 

проведено в рамките на 5 годишен период, като са 
включени всички пациенти, със спинална анестезия в 
Клиниките по Урология и Ортопедия и травматология 
на УМБАЛ „Г.Странски“-Плевен и в Клиниките по 
Урология и Акушерство при УМБАЛ „Св.Марина“-
Плевен. Пациентите бяха разделени в две групи, като 
рандомизацията се осъществяваше на случаен принцип 
с компютърно генерирани числа.

Анестезия
Подготовката на всички пациенти беше 

осъществявана, като 10 часа преди операцията беше 
прилаган Габапентин 600 мг per os + още 300 мг 1 ч преди 
самата намеса. Преди самата спинална анестезия бе 
вливан разтвор на Gelofusine 500 ml.Анестезиологичната 
техника при всички пациенти беше еднократна (single 
shot) спинална анестезия с Levobupivacaine 5 % 
(Marcaine) в доза 15 mg без адюванти. Пункцията е 
извършвана по срединната линия, на ниво L5 – S1, L4-
L5 или L3-L4.Единствената разлика между двете групи 
беше видът на пункционната игла като група S бяха 
пунктирани с връх тип Quinke, а група P – с връх тип 
„молив“. Целта е постигане на сетивен блок максимум 
до Th10 (линията на пъпа). Нивото на анестезията е 
тествано при всички пациенти със студен предмет. За 
белег на достигане на субарахноидалното пространство 
се използваше рефлуксът на ликвор. По време на 
оперативната намеса бяха вливани следните флуиди 
: разтвор на Ringer доза 8 мл/кг/час. С цел адекватна 
оксигенация бе подаван О2 през назален катетър.
При всички пациенти бе правена профилактика на 
тромбемболични усложнения с Fraxiparines.c. в доза 
0.1 ml/10 kg двукратно дневно.След приключването на 
оперативната намеса следяхме до седем дни за появата 
на главоболие, като при появата му итензитета на 
болката определяхме чрез 10 степенната визуална 
аналогова скала (VAS). Стойностите между 1-3 точки 
се интерпретираха като „леко“, 4-7 – като „умерено“ , 
а 8-10 точки – като „тежко“ ППГ. Получените данни 
бяхаобработени статистически с IBM SPSS пакет  
заmacOS, версия

26.0 (IBM Corp., Armonk, NY, USA), като стойноститена 
P < 0,05 сесчитатзастатистическидостоверни.

Резултати
В таблица 1 сме обобщили общите характеристики 

на двете проследяеми групи – Група S (използвана игла 
с връх Quinke – Spinokan) и Група P (използвана игла с 
връх тип „молив“ – Pencan).

Табл.1 Демографски и предоперативни показатели 
на изследваните пациенти

Променливи
Група S (Quinke) Група P (Pencan)

p
N=1143 N=1216

мъже 681 504
жени 462 712
възраст (год) 52.6 +/- 13 49.3 +/-11 0,6

ръст (см) 169 +/- 5 168 +/- 7 0,3

тегло (кг) 68 +/- 7 72 +/- 9 0,7
BMI 28 27 0,3
ASA клас

I 549 569
II 586 641

III 8 6

Оперативно 
време (h:mm)

2:10 +/-17 2:17 +/- 21 0,6

“+/-” SD, среден брой пациенти, BMI -Индекс на 
телесна маса, ASA - скала на Американското дружество 
по анестезиология за оценка на предоперативното 
състояние на болния

След статистическа обработката на данните 
установихме, че няма сигнификантна разлика 
в двете групи изследвани лица ( p>0.05) в полa, 
възрастта, предоперативното състояние на болните 
и продължителността на оперативната намеса, а 
стойностите на p отхвърлят значимостта на изследваните 
показатели по отношение крайния резултат.

При нашето проучване установихме, че броят 
опити за пункция на спиналното пространство е 
сигнификантно по-висок при използването на игла с 
връх тип „молив“ (табл.1).

За удобство при статистическата обработка ние 
разделихме денонощието на 4 диапазона – от 00:00 
до 06:00 часа сутринта, от 06:00 до 12:00 часа, от 12:00 
до 18:00 часа и от 18:00 до 24:00 часа. Стандартното 
работно време на клиниките, в които проведохме 
нашето проучване започва в 08:00 часа и в периода 
06-12 часа анестезиолозите са отпочинали, като в 
продължение на деня умората им нараства. Според 
периода от денонощието през което са анестезирани, 
пациентитеса разделени по следния начин (таблица 2)

Таблица 2- Разпределение на броя опити за пункция 
в двете групи изследвани лица

Брой опити 
за пункция

група 
S (n=1134)

група 
P (n=1216)

1 845 587
1 до 3 251 558

над 3 38 71

Очевидно иглата с връх тип „Quinke” улеснява 
анестезиолозите при пункцията.

Фиг. 1 – разпределение на успешните опити през 
денонощието

Най-много анестезии и в двете групи проследени 
пациенти са осъществени в периода от 6 до 12 часа 
на обяд, през работно време.Тогава са и най-големия 
брой успешни от първи път пункции. Данните 
показват, че броят на неуспешните от първи път опити 
нарастват с напредването на деня, тоест с умората на 
анестезиолога, като това се наблюдава и при двете 
групи проследени пациенти

В хода на нашето проучване главоболие с типичната 
характеристика на постпункционно беше установено 
при 264 пациента (11 % от общия брой изследвани), 
Най-често главоболието и в двете групи се е появявало 
на втория ден след спиналната анестезия (фиг.2)

Нуждата от допълнително обезболяване при 
пациентите беше проследявана стриктно по време на 
болничния престой до 5-тия постоперативен ден, като 
резултатите обобщихме в таблица 3. При 832 пациента 
(35 % от всички) се е наложила употребата на опиоиден 
аналгетик (Трамадол), като в групата с игла тип 
Quinkeте са 746, а в група P – само 86 броя. Резултатите 
показват 4 пъти по-висока нужда от допълнително 
обезболяване и корелира с появата на ППГ в тази група.

Фиг. 2 – Брой случаи на ППГ по дни след операцията

Парестезии не се наблюдаваха и в двете групи 
пациенти.

Таблица 3– Консумация на аналгетици, n=2359

консумация 
на аналгетици

група S група P

tramadol Analgin tramadol Аnalgin

броя 746 2599 186 1415

Обсъждане
Установените от нас данни за по-ниска честота на 

постпункционното главоболие при използване на игла с 
връх тип „молив“ корелират с данните от литературата. 
Постпункционно главоболие се наблюдава 5 пъти по-

часа и от 18:00до 24:00 часа. Стандартното работно време на клиниките, в които 
проведохме нашето проучване започва в 08:00 часа и в периода 06-12 часа 
анестезиолозите са отпочинали, като в продължение на деня умората им нараства. 
Според периода от денонощието през което са анестезирани, пациентитеса разделени 
по следния начин (таблица 2)  
Таблица 2- Разпределение на броя опити за пункция в двете групи изследвани лица 

Брой опити за пункция група S (n=1134) група P (n=1216) 
 

1 845 587  
1 до 3 251 558  
над 3 38 71  
 

Очевидно иглата с връх тип „Quinke” улеснява анестезиолозите при пункцията. 
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първи път пункции. Данните показват, че броят на неуспешните от първи път опити 
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Фиг.2 – Брой случаи на ППГ по дни след операцията 
 
Парестезии не се наблюдаваха и в двете групи пациенти. 
Таблица 3– Консумация на аналгетици, n=2359 
консумация на 
аналгетици 

група S група P 
tramadol Analgin tramadol Аnalgin 

броя  746 2599 186 1415 
 

Обсъждане 

Установените от нас данни за по-ниска честота на постпункционното главоболие при 
използване на игла с връх тип „молив“ корелират с данните от литературата. 
Постпункционно главоболие се наблюдава 5 пъти по-често при пункция на 
субдуралното пространство с игла тип “Quinke”, спрямо игла с връх тип „молив“.  
Неуспешните опити за пункция на субдуралното пространство нарастват с 
натовареността и умората на анестезиолога.В тази насока са нужни допълнителни  
проучвания, за да може да се установи, как би могло да се реорганизира работния 
процес с цел избягване на тази негативна тенденция. При нашето проучване не 
установихме усложнения като парестезии и при двете групи проучвани пациенти. 
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често при пункция на субдуралното пространство с 
игла тип “Quinke”, спрямо игла с връх тип „молив“. 
Неуспешните опити за пункция на субдуралното 
пространство нарастват с натовареността и умората 
на анестезиолога.В тази насока са нужни допълнителни 
проучвания, за да може да се установи, как би могло 
да се реорганизира работния процес с цел избягване 
на тази негативна тенденция. При нашето проучване 
не установихме усложнения като парестезии и при двете 
групи проучвани пациенти.
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Абстракт: 
Инфекциите на хирургично място са често следопера-

тивно усложнение в тазовата хирургия и значително по-
влияват заболеваемостта и смъртността на пациентите. 
Употребата на перорални антибиотици и на механична-
та подготовка на червата са оценени през 70-те години 
на миналия век. След въвеждането на програма ERAS, 
отначало в колоректалната хирургия, а постепенно и в 
другите хирургични специалности, се натрупаха дока-
зателства, че избягването на механичната подготовка на 
червата, въвеждането на предоперативния прием на въ-
глехидрати и ранното захранване след операция водят 
до по-бързо възстановяване. За онкологично болните 
пациенти това е от особено значение, предвид предсто-
ящите адювантни химио- и лъчетерапии. Установи се, че 
пероралния прием на въглехидрати и избягването на гла-
дуването преди операция намаляват хирургичния стрес. 
Поддържането на подходящ следоперативен хранителен 
режим, от друга страна,  води до подобрение във възста-
новяването на чревната функция.

Abstract: 
Infections at the surgical site are a common  postoperative 

complication of pelvic surgery, with serious consequences 
for patient morbidity and mortality. Oral antibiotics and 
mechanical bowel preparation became popular in the 1970s. 
After the ERAS program was implemented, evidence 
accumulated that avoiding mechanical bowel preparation, 
preoperative carbohydrate intake, and early feeding after 
surgery resulted in a faster recovery. Given the upcoming 
adjuvant chemotherapy and radiation treatments, this is 
especially important for cancer patients. Preoperative fasting 
and oral carbohydrate intake have both been shown to reduce 
surgical stress. Maintaining a proper postoperative diet, on 
the other hand, aids in the recovery of intestinal function.

Въведение: 
ERAS (enhanced recovery after surgery) е система от 

мероприятия, въведена в последните години в оператив-
ната гинекология, с цел намаляване на следоперативните 
усложнения, по-бързо възстановяване и по-кратък бол-
ничен престой. Избягването на механичната предопера-
тивна подготовка на червата, предоперативният прием 
на въглехидрати и ранното захранване след операция са 

в основата на ускореното възстановяване. 
Влияние и значение на предоперативната чревна под-

готовка за следоперативното възстановяване и усложне-
ния

Предоперативната подготовка на червата традицион-
но се прилага с цел намаляване на следоперативните 
инфекции, включително при дехисценция на анастомоза 
след чревна резекция. Въпреки, че тази теоретична полза 



АНЕСТЕЗИОЛОГИЯ И ИНТЕНЗИВНО ЛЕЧЕНИЕ ОБЗОРИ

18 19Год. LI, кн. 3/2022 Год. LI, кн. 3/2022

предстои да бъде недвусмислено опровергана, в допъл-
нение към пациентското недоволство, употребата й се 
свързва с неблагоприятни резултати, поради предопера-
тивно обезводняване и електролитни загуби, които могат 
да забавят следоперативното възстановяване. 

Данните от рандомизирани контролирани проучва-
ния за прилагането на чревна подготовка в гинеколо-
гичната хирургия са ограничени до пациенти, подложе-
ни на минимално инвазивни гинекологични операции. 
Тези проучвания безспорно показват, че употребата й не 
се свързва с подобрена интраоперативна визуализация, 
улесняване манипулирането върху червата  в малкия таз 
и извършване на самата интервенция.[1-5]

Предвид липсата на публикувани данни, за прилага-
нето на чревна подготовка преди лапаротомия в гинеко-
логичната хирургия, данните са извлечени от колорек-
талната литература. Четири мета-анализа показаха, че 
прилагането  на механична подготовка на червата не се 
свързва с намалена следоперативна смъртност, честота 
на раневите инфекциии, честота на изпускане на анасто-
мотозите и релапаротомии в сравнение със случаите без 
такава.[6-9] Интересът към предоперативната подготовка 
на червата се поднови, поради ретроспективни данни, 
предполагащи, че предоперативната употреба на перо-
рални антибиотици, както и механично очистване на 
червата може да доведе до намаляване на болничния 
престой и рехоспитализациите след операция на чер-
вата.[10] Мета-анализ на рандомизирани контролирани 
проучвания показва, че комбинация от перорални ан-
тибиотици и механична подготовка на червата води до 
по-ниска честота на раневите инфекции като цяло (7.2% 
срещу 16%, p<0.001) и  инфекциите на оперативната 
рана  (4.6% срещу 12.1%, p<0.001). [11] Въпреки, че нито 
едно рандомизирано проучване не съпоставя перорални-
те антибиотици самостоятелно без прилагането на чрев-
на подготовка, ретроспективни проучвания показват, че 
самостоятелната употреба на перорални антибиотици 
също значително намаляват следоперативните инфек-
ции, включително изпускане на анастомози, както и об-
щата заболеваемост. Комбинацията от перорални анти-
биотици и механична подготовка на червата не предлага 
никакви допълнителни ползи за намаляването на следо-
перативните инфекции в сравнение със самостоятелна-
та употреба на перорални антибиотици.[12-14] Тези данни 
навеждат на мисълта, че пероралните антибиотици може 
да са ценни като предоперативната подготовка на черва-
та и да поставят под въпрос значимостта на механичната 
подготовка на червата преди чревни операции. 

В последните години в колоректалната хирургична 
практика се върна тенденцията за подготовка на червата 
под формата на комбинация от перорални антибиотици 
и механично почистване преди  резекции на дебело чер-
во. В контраст с  това, според препоръките на  ERAS  в 
гинекологичната хирургия, случаите без  предоператив-
на подготовка на червата (включително при планирани 
чревни резекции) са се доказали като безопасни, с много 
ниска честота на  изпускане на анастомозите.[15, 16] В до-
пълнение на тези данни спазването на ERAS протокола 
за намаляване на раневите инфекции, който по подобен 
начин отрича подготовката на червата, доведе до значи-
телно намаляване в честотата на раневите инфекции, 

свеждайки я до едва 2,4% сред пациентите с рак на яйч-
ниците, подложени на циторедуктивна операция с ре-
зекция на дебелото черво, които представляват групата 
с най-висок риск за следоперативна инфекциозна забо-
леваемост.[17, 18] В сравнение при група пациенти с рак на 
яйчниците, комбинацията от перорални антибиотици и 
механична подготовка на червата, намалява на честотата 
инфекциите  до 7%.[19]

Всички тези данни показва, че рутинната предопе-
ративна подготовка на червата не трябва да се прила-
га преди лапаротомия в гинекологичната хирургия и 
онкология, особено при спазване на  ERAS протокола. 
Хирурзите, които смятат подготовката на червата за не-
обходима трябва да лимитират употребата й до пациен-
ти, при които е планирана резекция на дебелото черво. 
В тези случаи  употребата на перорални антибиотици 
може да се приложи самостоятелно или в комбинацията 
с механична подготовка на червата. Данни от реномира-
ни източници в колоректалната литература показват, че 
механичната подготовка на червата сама по себе си не 
намалява следоперативната заболеваемост и следовател-
но трябва да бъде отхвърлена.

Предоперативно хранене и прием на въглехидрати
Хирургичният стрес след тежка операция предизвик-

ва подчертана и ясно изразена метаболитна дисфункция. 
Употребата на предоперативни перорални въглехидрати 
и избягването на предоперативно гладуване намаляват 
тези следоперативни реакции.

Няколко рандомизирани контролирани изследвания 
съобщават, че бистри течности могат да бъдат давани 
безопасно на пациентите до 2 часа, а леките ястия до 6 
часа преди планови операции, изискващи обща анесте-
зия при деца и възрастни.[20, 21]

Предоперативният прием на перорални въглехидрати 
до 2-3 часа преди индукция на анестезията е доказано, че 
намалява катаболните реакции, предизвикани от нощно-
то гладуване, по време и непосредствено след операция-
та.[22] Тъй като при повечето проучвания върху перорал-
ните въглехидрати са използвани формули, съдържащи 
50 г въглехидрати, приемът на напитки с по-ниско ка-
лорийно съдържание може да не предостави очакваните 
клинични и метаболитни ползи. Също така, напитки с 
висок осмоларитет или съдържание на мазнини могат да 
забавят изпразването на стомаха.

Пероралните въглехидрати, използвани  в рандоми-
зираните контролирани проучвания са показали, че по-
добряват предоперативното общо състояние, намаляват 
следоперативната инсулинова резистентност, намаляват 
разграждането на протеини, спомагат за поддържането 
на телесната маса и силата на мускулите и упражняват 
полезни ефекти върху сърцето.[22]  Те са проведени при 
големи и малки операции на горния отдел на ГИТ, ко-
лоректалната хирургия, ортопедията, сърдечно-съдовата 
хирургия, неврохирургията, урологията и гръдната хи-
рургия. В едно рандомизирано плацебо-контролирано 
проучване се отбелязва по-малко следоперативно гадене 
и повръщане, употреба на метоклопрамид и по-висока 
удовлетвореност у пациентите 24 часа след отворена ко-
ремна миомектомия.[23]

Публикувани са резултати, които  доказват ,че  пре-
доперативният въглехидратен прием се свърза с намале-

на следоперативна инсулинова резистентност, ускорено 
възвръщане на чревната функция и скъсен болничен 
престой без увеличаване  на следоперативните усложне-
ния.[24] Други мащабни проучвания при пациенти, под-
ложени на голяма колоректална операция, показват, че 
пероралните въглехидрати, като част от ERAS протоко-
лите, значително подобряват клиничните резултати. [25, 26]

Пероралните течности, включително пероралните 
въглехидрати, не могат да се приемат безопасно от паци-
енти с документирано забавяне в изпразването на стома-
ха или стомашно-чревни нарушения в мотилитета, както 
и при пациенти, подложени на операция по спешност. 
Въпреки че пациентите със затлъстяване и диабет бяха 
включени в скорошните проучвания върху пероралните 
въглехидрати и не бяха съобщени проблеми относно без-
опасността им, проучванията са недостатъчни, за да се 
препоръчат при този контингент пациенти.[27, 28]

Въз основа на цитираните проучвания пациентите 
трябва да бъдат насърчени да консумират лека храна до 
6 часа и да приемат чисти течности, включително и пе-
рорални въглехидратни напитки, до 2 часа преди въвеж-
дане в анестезия.  Пациентите със забавяне в изпразване-
то на стомаха трябва да гладуват през нощта или 8 часа 
преди операцията. Пероралните въглехидрати намаляват 
инсулиновата резистентност и подобряват общото със-
тояние и трябва да се прилагат рутинно (по данни от  хи-
рургични пациенти). Липсват задоволителни данни, за 
да се отправят препоръки за пациентите с диабет.

Ролята на периоперативното хранене за ускореното 
възстановяване след хирургична интервенция

Проведени са няколко рандомизирани проучвания 
върху ранното хранене в гинекологичната онкология и 
при операции по повод рак на яйчниците.[29-34] Поддър-
жането на подходящ следоперативен хранителен режим 
води до подобрения във възстановяването  на чревната 
функция, намалява времето на болничния престой без 
да води до нарастване на усложненията (раневи инфек-
ции, изпускане на анастомози, белодробни усложнения).
[31,32,35] При  пациенти с колоректален карцином  следопе-
ративното хранене на първия ден е независим  прогнос-
тичен фактор за  5-годишна преживяемост.[35-37]

Периоперативните хранителни добавки, или имунно 
хранене, е друга сфера на проучвания, изследваща ро-
лята на полиненаситените мастни киселини, аргинина, 
глутамина, антиоксидантите и нуклеотидите за нама-
ляване  на възпалението и следоперативното възстано-
вяване.[35,38,39]  Режимите с аргининови добавки може да 
подобрят вазодилатацията и снабдяването с кислород на 
тъканите. Те са изследвани в голямо обзорно проучва-
не и показват спад вчестотата на общите инфекции (RR 
0.59) и намаляване на болничния престой без разлики 
в смъртността в сравнение с хетерогенни  хранителни 
режими.[40] Повечето включени литературни източници 
докладват резултати от  операции на стомах и дебело 
черво, но едно проучване в гинекологичната онкология 
подкрепя тези резултати.[41] Няколко големи рандомизи-
рани проучвания в  колоректалната хирургия сравняват 
имунното хранене/ високопротеинова диета с високока-
лорични добавки и откриват по-ниска честота на инфек-
ции и намален болничен престой при групата с имунно 
хранене.[42] Повишеният прием на протеини след опе-

рация също се свързва с по-ранна дехоспитализация.[43] 
Към момента няма строга дефиниция относно протеи-
новите  нужди след операция, но се препоръчва вноса 
да е  до 2.0 г протеини/кг/ден и 25-30 калории/кг/ден.
[35,44] Резултатите показват, че следоперативната диета с 
висок прием на протеини може да намали усложненията, 
а ролята на имунното хранене и аргининовите добавки е 
в процес на проучване. 

ERAS протокола в оперативната гинекология препо-
ръчва нормална диета през първите 24 часа след гине-
кологична/ онкологична операция. Високопротеиновите 
диети могат да бъдат взети под внимание при следопера-
тивното възстанавяване на оперирани пациенти. 

Заключение:
1. Механичната подготовка на червата  не нама-

лява следоперативната заболеваемост и следва да се из-
бягва. Избягването на механична подготовка на червата 
спомага за еуволемичното състояние на пациента след 
операция и е един от факторите за бързо възстановяване 
на чревна функция и избягване на следоперативен илеус.

2. Предоперативният въглехидратен прием се 
свързва с намалена следоперативна инсулинова резис-
тентност, ускорено възстановяване на чревната функция 
и скъсен болничен престой без повлияване на  честотата 
на следоперативните усложнения.

3. Връщането към нормална диета и хранителен 
режим през първите 24 часа след гинекологична/ онко-
логична операция подобрява възстановяването на чрев-
ната функция, цялостното възстановяване на пациента 
и скъсява болничния престой. Високопротеинови диети 
могат да бъдат включени в следоперативното хранене на 
оперирани  пациенти, тъй като компенсират катаболните 
процеси в организма им.  
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РЕЗЮМЕ

Днес бъбречната трансплантация се счита за най-
доброто лечение на терминален стадий на бъбречно 
заболяване, осигуряваща по-добро качество на живот, 
възстановяване на физиологичния метаболизъм и 
свързана с по-малко икономически разходи. Замяната 
на бъбрек е най-често извършваният вид органна 
трансплантация в световен мащаб. Следоперативното 
обезболяване при пациенти за бъбречна трансплантация 
обаче остава проблем, както за болния, така и за 
трансплантационния екип. Стандартните протоколи за 
постоперативно обезболяване имат своите недостатъци 
при тази специфична група пациенти. С този обзор на 
литературните данни и проучвания, целим да разгледаме 
възможността за ефективно обезболяване на тази 
популация чрез периферна нервна блокада, в частност 
блок на трансверзалната абдоминална равнина, ТАР-
блок. 

Ключови думи: бъбречна трансплантация, 
обезболяване, ТАР-блок

ABSTRACT

Today, kidney transplantation is considered the best 
treatment for end-stage renal disease, providing a better 
quality of life, restoring physiological metabolism and is 
associated with less economic costs. Renal replacement is the 
most common type of organ transplant worldwide. However, 
postoperative analgesia in kidney transplant patients 
remains a problem for both the patient and the transplant 
team. Standard protocols for postoperative analgesia have 
their drawbacks in this specific group of patients. With this 
review of the literature and studies, we aim to consider the 
possibility of effective analgesia of this population through 
peripheral nerve block, in particular the transverse abdominal 
plane block, TAP-block.

Key words: kidney transplantation, analgesia, TAP-
block

ВЪВЕДЕНИЕ 
 

Повече от половин милион души годишно само в 
САЩ и около два милиона пациенти по цял свят, достигат 
краен стадий на бъбречното си заболяване (end stage 
renal disease, ESRD). Развитието на хронично бъбречно 
заболяване и прогресирането му до терминалнa бъбречна 
недостатъчност води до значително влошено качество 
на живот и повишена смъртност. За терминален стадий 
на бъбречна недостатъчност се приема спадането на 
гломерулната филтрация под 15 мл/мин [6]. Пациентите 
с ESRD имат две терапевтични възможности: диализно 
лечение за цял живот или бъбречна трансплантация. Днес 
имплантацията на бъбрек от донор се счита за най-доброто 
лечение на терминален стадий на бъбречно заболяване, 
осигуряващ по-добро качество на живот, възстановяване 
на физиологичния метаболизъм и е свързано с по-малко 
икономически разходи [27]. 

Причините за появата на хронична  бъбречна 
недостатъчност могат да се групират като преренални 
(остра или хронична исхемия), ренални (гломерулонефрити, 
гломерулосклероза, поликистоза и др.) и постренални 
(обструкция и рефлукс на пикочните пътища) [4]. Най-

чести са неконтролираната хипертония и захарният диабет. 
Коморбидитетът е характерен за тази популация.

Откакто за пръв път Joseph Murray през 1954г. 
демонстрира успешна бъбречна трансплантация, има 
сериозно развитие в хирургията и имунологията. Научните 
открития и клиничните достижения позволяват все по-
широк избор от приемливи донори и реципиенти, както 
и развитието на трансплантологията като цяло. Днес 
бъбречната замяна е най-често извършваният вид органна 
трансплантация в световен мащаб, като трансплантата може 
да бъде от жив или от трупен донор. По официални данни за 
2019г. в САЩ са извършени 23 401, а в Европейския съюз 
21 235 бъбречни трансплантации. Пандемията от COVID-19 
обаче е намалила с повече от 19% честотата им за 2020г. 
спрямо 2019г. [4]. В България COVID-кризата също засяга 
трансплантациите като по данни на Министерство на 
здравеопазването за 2019г. са извършени 36 бъбречни 
трансплантации, за 2020г. едва 8, a за 2021г. те са 33.

Хирургичната техника е изяснена и утвърдена, а 
успеваемостта в наши дни е много висока. Най-популярен 
е подходът, при който инплантирането на бъбречния 
трансплантат е екстраперитонеално в областта на fossa 
iliacа, най-често в дясно, след което се правят анастомози 

с илиачните съдове [4]. Използва се разрез на Rutherford-
Morison. Следоперативното обезболяване при пациенти 
за бъбречна трансплантация обаче остава проблем, както 
за болния, така и за трансплантационния екип. Повечето 
пациенти описват изпитваната болка след хирургичната 
интервенция като средна до тежка [21]. Ефективното 
следоперативно управление на болката допринася за 
намаляване на стрес-отговора от страна на организма и по-
добри постоперативни резултати, по-добра удовлетвореност 
от страна на пациентите и намален болничен престой. 
Неправилно контролираната болка от своя страна може 
да доведе до възбуда, тахикардия, хипертония и повишен 
риск от респираторни усложнения [16]. Възможностите 
за ефективна постоперативна аналгезия след бъбречна 
трансплантация обаче са ограничени поради специалните 
характеристики на реципиента: променен бъбречен клирънс 
на лекарствата и риск от увреждане на трансплантирания 
бъбрек, както и от образуване и акумулиране на активни 
метаболити [21]. 

ОГРАНИЧЕНИЯ НА СТАНДАРТНИТЕ 
МЕТОДИ НА ОБЕЗБОЛЯВАНЕ

Стандартните световни протоколи за обезболяване 
след операция препоръчват мултимодален подход, а 
именно използване на комбинация от фармакологични 
групи медикаменти и техники, които повлияват болката на 
различни нива [2]. Световната здравна организация (СЗО) 
степенува лечението на острата болка, към която спада и 
постоперативната, в четири нива според интензитета ѝ, 
както е показано на фигура 1 [3].

Фигура 1. Стълба на обезболяването, адаптирана по 
препоръките на СЗО [3]. 

Използването на орални и парентерални аналгетици 
при пациенти след бъбречна трансплантация изисква 
да се съобрази променения фармакологичен профил на 
лекарствата и по-високата честота на свързаните нежелани 
реакции. Пациентите в непосредствения следоперативен 
период са подложени на масивно преразпределение на 
течностите, особено след като присадката започне да 
функционира. Обратно, ако присадката не функционира 
адекватно, динамиката на флуидите остава непредсказуемо 
променена, както при ESRD. И при двете обстоятелства 
фармакодинамиката и фармакокинетиката на системно 
прилаганите лекарства остава несигурнa. Дозата на 
обезболяващите трябва да се съобрази с гломерулната 
филтрация и креатининовия клирънс, а страничните 
ефекти от терапията трябва да се търсят целeнасочено 
[26]. Специално внимание се обръща на превенцията 
на последващо допълнително увреждане на бъбречната 

функция в резултат от прилаганата аналгетична терапия.
Основният ограничаващ фактор за приложението на 

стандартните протоколи за мултимодална постоперативна 
аналгезия е необходимостта от изключване на групата на 
нестероидните противовъзпалителни средства (НСПВС). 
Тяхната нефротоксичност ги прави контраиндицирани 
при тази група пациенти.  Известно е, че НСПВС влияят 
неблагоприятно върху скоростта на гломерулна филтрация и 
поради това трябва да се избягват при пациенти, подложени 
на бъбречна трансплантация [24]. По този начин, при 
отсъствието на един от основните класовете аналгетични 
лекарства екипът за периоперативни грижи трябва да 
разчита в голяма степен на употребата на опиоиди или 
различни форми на регионална аналгезия [26].

Епидуралната аналгезия, която все още се приема за 
златен стандарт при големи коремни операции, също има 
ограничения в тази популация. Налични са литературни 
данни, които показват риск от използването на централна 
невроаксиална блокада при пациенти с хронична бъбречна 
недостатъчност, с оглед използването на антикоагуланти 
по време на хемодиализа, функционалните нарушения на 
тромбоцитите, уремичната коагулопатия и общо повишения 
риск от образуване на епидурален хематом [5, 24]. Риск 
крият и хемодинамичните промени, които могат да нарушат 
перфузията на графта [24]. 

Широко приет подход в световен мащаб за контрол на 
болката след бъбречна трансплантация е контролираната 
от пациента опиоидна интравенозна аналгезия (intravenous 
patient-controlled analgesia, IV-PCA) [29]. Употребата на 
опиоидите обаче е свързана с проява на редица странични 
ефекти, включително гадене, повръщане, респираторна 
депресия и променена имунна функция, което води до 
увеличаване  честотата на инфекции след бъбречна 
трансплантация [16]. Респираторната депресия е по-честа 
при пациенти с тежка бъбречна увреда [24]. Въпреки, че 
общите препоръки са за намаляване на дозите на опиоидите, 
фиксиран универсален алгоритъм не е възможен по две 
причини [26]. Първо, опиоидите се подлагат на чернодробен 
метаболизъм като основен път на елиминиране, но някои 
имат активни или токсични метаболити, които трябва да 
бъдат екскретирани през бъбреците. Втората причина е 
повишената чувствителност на централната нервна система 
при пациенти с ESRD към опиоиди, която не корелира с 
гломерулната филтрация. Страхът и стремежът за избягване 
на нежеланите лекарствени реакции не рядко води до 
недостатъчно ефективно обезболяване. 

От страничните ефекти на опиоидите, особено внимание 
се обръща на постоперативното гадене и повръщане 
(postoperative nausea and vomiting, PONV). Пациентите с 
хронична бъбречна недостатъчност имат и по-висока честота 
на  PONV поради асоциация с азотемията. Възможността за 
ефективно обезболяване без или с по-ниска доза опияти ще 
намали и изявата на гастроинтестинални симптоми, което 
ще подобри цялостната удовлетвореност на пациентите-
реципиенти при бъбречна трансплантация [18].

БЛОК НА ТРАНСВЕРЗАЛНАТА КОРЕМНА 
РАВНИНА

Недостатъците на досегашните техники за обезболяване 
мотивират опитите за използване на алтернативни 
методи, които да намалят дозата на системните опиоиди и 
същевременно да осигуряват ефективна аналгезия. Такъв 
е блокът на трансверзалната коремна равнина (transversus 3 

медикаменти и техники, които повлияват болката на различни нива [2]. Световната здравна 
организация (СЗО) степенува лечението на острата болка, към която спада и постоперативната, 
в четири нива според интензитета ѝ, както е показано на фигура 1 [3].

Фигура 1. Стълба на обезболяването, адаптирана по препоръките на СЗО [3].

Използването на орални и парентерални аналгетици при пациенти след бъбречна 
трансплантация изисква да се съобрази променения фармакологичен профил на лекарствата и 
по-високата честота на свързаните нежелани реакции. Пациентите в непосредствения 
следоперативен период са подложени на масивно преразпределение на течностите, особено 
след като присадката започне да функционира. Обратно, ако присадката не функционира 
адекватно, динамиката на флуидите остава непредсказуемо променена, както при ESRD. И при 
двете обстоятелства фармакодинамиката и фармакокинетиката на системно прилаганите 
лекарства остава несигурнa. Дозата на обезболяващите трябва да се съобрази с гломерулната 
филтрация и креатининовия клирънс, а страничните ефекти от терапията трябва да се търсят
целeнасочено [26]. Специално внимание се обръща на превенцията на последващо 
допълнително увреждане на бъбречната функция в резултат от прилаганата аналгетична
терапия.

Основният ограничаващ фактор за приложението на стандартните протоколи за 
мултимодална постоперативна аналгезия е необходимостта от изключване на групата на 
нестероидните противовъзпалителни средства (НСПВС). Тяхната нефротоксичност ги прави 
контраиндицирани при тази група пациенти.  Известно е, че НСПВС влияят неблагоприятно 
върху скоростта на гломерулна филтрация и поради това трябва да се избягват при пациенти, 
подложени на бъбречна трансплантация [24]. По този начин, при отсъствието на един от 
основните класовете аналгетични лекарства екипът за периоперативни грижи трябва да разчита 
в голяма степен на употребата на опиоиди или различни форми на регионална аналгезия [26].

Епидуралната аналгезия, която все още се приема за златен стандарт при големи 
коремни операции, също има ограничения в тази популация. Налични са литературни данни, 
които показват риск от използването на централна невроаксиална блокада при пациенти с 
хронична бъбречна недостатъчност, с оглед използването на антикоагуланти по време на 
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abdominis plane, TAP), при който чрез инфилтриране на 
локален анестетик се прекъсва предаването на импулси през 
тораколумбалните нерви, произхождащи от гръбначните 
корени  от нивото на Th6 до L1. Тази периферна нервна 
блокада набира  популярност и в България като ефективна 
техника за аналгезия след хирургични процедури в долен 
коремен отдел, както при отворени операции, така и при 
лапароскопска хирургия [1]. При TAP-блок локалният 
анестетик се инфилтрира в трансверзалната равнина между 
m. obliqus internus и m. transversus abdominis на коремната 
стена [15].

За първи път ТАР-блокът е описан от Rafi през 2001г. 
[20]. Той използва анатомични маркери и прилага локален 
анестетик в триъгълника на Petit. Рамената на триъгълника 
на Petit са оформени от crista iliaca като долен ръб, m. 
latissimus dorsi като заден ръб и m. rectus abdominis като 
преден ръб, а върхът на триъгълника е ребрената дъга, 
както е показано на фигура 2

Фигура 2. Повърхностни анатомични ориентири 
при класическата техника за осъществяване на ТАР-
блок [8]. 

При класическата техника локалният анестетик се 
инфилтрира след усещането на т.нар ,,пропукване‘‘ от 
страна на иглата, което прави резултатите от приложението 
на блока много несигурни, особено при пациенти с обезитет 
[20]. Техниката бързо набира популярност и претърпява 
редица промени с цел подобряване на резултатите.  П р е з 
2006г. O‘Donnell модифицира техниката на Rafi и въвежда 
термина ТАР-блок в литературата [19]. През 2007г. Hebbard 
и колектив препоръчват използването на ултразвуково 
навигиране за идентифициране на междумускулните фасции 
и използването на средната аксиларна линия (латерален 
подход) вместо триъгълника на Petit [11] (фигура 3 и 
фигура 4). През 2010г. Lee и колектив описват субкосталния 
достъп за приложение на локални анестетици [14]. През 
същата година West и колектив описват интраоперативното  
приложение на ТАР-блок, извършван от хирурга [28]. 

Фигура 3. Латерален достъп до трансверзалната 
абдоминална равнина под ултразвуков контрол [31].

Фигура 4. Ехографски образ на трансверзалната 
абдоминална равнина [31].

Все повече проучвания оценяват ефикасността на TAP-
блока за периоперативна аналгезия и потенциала му за 
намаляване на опиоидната консумация при реципиентите 
след бъбречна трансплантация [7, 10, 13, 25, 30]. Резултатите 
обаче остават противоречиви [22]. 

За първи път използването на ТАР-блок за обезболяване 
на пациенти при бъбречна трансплантация е описано от 
Mukhtar и колектив през 2010г. [17].  В тяхното проучване 
отбелязват, че използването на ТАР-блок може да намали 
нуждите от опиоиди през първите 24 часа след операцията. 
Въпреки това, резултатите на Freir  не показват благоприятен 
ефект от използването на TAP-блок за облекчаване на 
периоперативната болка или намаляване на общата 
доза използвани опиоиди при реципиенти на бъбречен 
трансплантат [7]. Недостатък и на двете проучвания е, че 
авторите са извършили TAP-блока само по анатомични 
ориентири.

С въвеждането на ултразвуковото изследване настъпва 
един от най-големите обрати в сферата на регионалната 
анестезия, който изцяло променя парадигмата. Ехографията 
дава възможност да се визуализират анатомичните 
структури, иглата да се въвежда под постоянно наблюдение 
в реално време и да се проследи разпространението на 
локалния анестетик. Ключово за успеха на регионалния 
блок е разпространението на локален анестетик в 
трансверзалната равнина. С рутинното използване на 
ултразвукова навигация при периферните нервни блокади 
се е понижила честотата на усложнения като интраневрално 
или интраваскуларно инжектиране, по-точното приложение 
на локалния анаестетик около нервните структури води 
до по-бързо начало, по-продължителен и по-ефективен 
блок, позволява да се намали използваната доза локален 
анестетик [9]. 

По настоящем ултразвуковата навигация е златен 
стандарт при приложението на регионална анестезия 
според препоръките на европейското и американското 
общества по регионална анестезия и терапия на болката 
(European Society of Regional Anaesthesia and Pain Therapy, 
ESRA; American Society of Regional Anaesthesia and Pain 
Therapy, ASRA).

Интересен остава фактът, че изнесените резултати за 
приложението на ТАР-блок при пациенти след бъбречна 
трансплантация са противоречиви по отношение 
на редукция на болката в постоперативния период 
и намаляването на опиатната консумация, въпреки 
рутинното използване на ултразвукова навигация. 
Проучвания извършени от Jankovic [12]  и Soltani 
Mohammadi [25] показват статистически значимо 
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Фигура 3. Латерален достъп до трансверзалната абдоминална равнина под ултразвуков 
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За първи път използването на ТАР-блок за обезболяване на пациенти при бъбречна 
трансплантация е описано от Mukhtar и колектив през 2010г. [17].  В тяхното проучване 
отбелязват, че използването на ТАР-блок може да намали нуждите от опиоиди през първите 24 
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интраваскуларно инжектиране, по-точното приложение на локалния анаестетик около нервните 
структури води до по-бързо начало, по-продължителен и по-ефективен блок, позволява да се 
намали използваната доза локален анестетик [9]. 

По настоящем ултразвуковата навигация е златен стандарт при приложението на 
регионална анестезия според препоръките на европейското и американското общества по 

намалена опиоидна консумация в първите 24 часа. 
От друга страна Gulyam Kuruba и колектив не намират 

разлика в общото количество използвани опиоиди 
между групата с TAР-блок с 20мл Levobupivacaine 0.5% 
и групата с 20 мл Saline 0.9% [10]. Тяхното изследване 
включва 54 пациенти, а блокът е извършен под 
ултразвуков контрол.

Jankovic и колектив съобщават, че използването на 
ТАР-блок за обезболяване при бъбречна трансплантация 
е рутинна практика в тяхната институция. Те 
наблюдават, че поради голямата продължителност на 
операцията, техниката намалява опиятните нужди 
интраоперативно, но е недостатъчна за постоперативно 
обезболяване. По тази причина предлагат използването 
на техника с еднократно болусно приложение (,,single 
shot’’) на 20мл 0,375% Levobupivacain, последвано от 
инфузия през катетър на 0.15% bupivacaine 10 мл/ч 
за 24 часа. Първоначално катетърът бил поставян 
под ултразвуков контрол преди разреза, но поради 
голям процент (почти 50%) технически затруднения 
в позиционирането на катетъра, изтичане на локален 
анестетик през отворите му и възможна намеса 
в хирургичното поле, преминали към хирургино 
интраоперативно изпълнение [13]. Тяхното становище 
е, че хирургично поставените катетри удължават 
значително ефекта от блока, но обявените само седем 
случая са недостатъчни за категорични изводи. 

Soltani Mohammadi и колектив провеждат двойно 
сляпо клинично проучване сред група от 44 пациенти, 
реципиенти на бъбречен трансплантат. Дизайнът на 
изследването включва две групи: експериментална, на 
която е приложен ултразвук-навигиран ТАР-блок с 15мл 
Bupivacaine 0,25% и 5 мкг/мл Epinephrine и плацебо група, 
на която е приложен ТАР-блок с 15мл физиологичен 
разтвор. Техните резултати потвърждават тезата, че 
регионалната блокада с локален анестетик подобрява 
обезболяването и намалява общата използвана доза 
опиати през първите 24 часа постоперативно [25].

През 2020г.  Yang и колектив публикуват проучване 
сред 66 пациенти с терминална бъбречна недостатъчност, 
претърпeли бъбречна трансплантация, разделени  в три 
групи: контролна; група с унилатерален ТАР-блок с 30мл  
0.33% Ropivacain; и група с унилатерален ТАР-блок с 30мл  
0.33% Ropivacain, смесен с 1 мкг/кг Dexmedetomidine. 
Регионалната блокада и в двете експериментални групи е 
извършена под ултразвуков контрол. Резултатите показват, 
че приложението на ТАР-блок намалява нуждите от Morphin 
през първите 24 часа следоперативно, а добавянето на 
адювант към  разтвора допълнително намалява опиатната 
консумация и подобрява ефективността на обезболяването 
[30]. 

Въпреки противоречията, мета-анализ извършен от 
Preet Singh и колектив върху 10 публикувани, реферирани 
проучвания заключава, че ТАР-блока значително намалява 
използваните интра- и постоперативно опиоиди в първите 
24 часа след бъбречна трансплантация при реципиента [23]. 
Интраоперативната опиоидната консумация може да спадне 
с почти 33%. Освен това, е описано по-добро и постоянно 
ниво на аналгезия, въпреки общо по-ниските дози приложени 
опиати. Това означава, че е възможно да се намалят 
нежеланите лекарствени прояви на опиоидите без това да 
води до недостатъчно ефективно лечение на болката. Друго 
предимство от използването на ТАР-блок за обезболяване, 
което авторите на мета-анализа отчитат, е намаляването на 

PONV [23].  Болката и гастроинтестиналният дискомфорт са 
водещи фактори при оценка на общата удовлетвореност на 
пациентите след операция.

Значението на намалената интраоперативна опиятна 
консумация се изразява и в по-бързо възстановяване и по-ясно 
съзнание в ранния следоперативен период. Персистиращата 
постоперативната седация е предпоставка за развитие на 
дихателна недостатъчност, както и за влошена комуникация 
между пациента и екипа, неефективно обезболяване и 
късно откриване на възникнали усложнения [7, 17]. В тази 
връзка Mukhtar и Freir демонстрират в техните проучвания, 
че резултатите за непосредствена следоперативна седация 
са всъщност по-ниски при пациенти, получили TAP-блок. 

ЛИЧЕН ОПИТ
В нашата клиника ТАР-блокът е въведен като 

регионална техника за обезболяване през 2016г. Екипът ни 
го прилага ефективно при отворени простатектомии, както 
и при лапароскопски цистектомии и резекции на сигмата за 
овладяване на болката при отворената фаза на операцията. 
Нашите клинични наблюдения до момента потвърждават 
положителните резултати от техниката върху качеството на 
постоперативното обезболяване, както и за намаляване на 
опиатните нужди интра- и постоперативно. 

Колективът ни провежда комбинирано проспективно-
ретроспективно проучване върху ефекта на ТАР-блока 
при интра- и постоперативното обезболяване на пациенти 
с долна срединна лапаротомия, резултатите от което се 
очаква да бъдат публикувани до края на годината. Ние 
сме избрали едноетапното приложение на 20мл разтвор на 
Ropivacaine 0,375% в комбинация с 2мг Dexamethason, като 
инфилтрацията се осъществява двустранно под постоянен 
ехографски контрол. До момента нямаме регистрирани 
тежки странични реакции или усложнения. 

Към  момента тежката бъбречна недостатъчност се 
счита за противопоказание за извършване на техниката в 
нашата институция. 

ИЗВОДИ
Изложените резултати от проучената литература 

предполагат, че рутинното използване на TAP-блок при 
бъбречни трансплантации ще увеличи ефективността 
на обезболяването и ще подобри цялостно качеството и 
безопасността на грижата за болните. 

Вижда се, че приложените протоколи значително се 
различават между цитираните проучвания. Използвани са 
както класическата техника по повърхности анатомични 
ориентири, така и ултразвукова навигация, различни достъпи, 
едноетапно приложение или продължителна инфузия през 
катетър, пред-, интра- или постоперативно прилагане на 
блока. Вариации има и във вида, концентрацията, общия 
обем разтвор на локален анестетик, наличието и вида на 
допълнителни субстанции, които да повишат качеството и 
удължат ефекта на обезболяването. Всичко това доказва, че 
все още в световен мащаб се търси най-добрият протокол за 
приложение на ТАР-блок при обезболяването на пациенти 
след бъбречна трансплантация.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Въз основа на изложените данни считаме, че са 

необходими по-задълбочени проучвания относно техниката 
на приложение на ТАР-блока, използваните локални 
анестетици, концентрацията и количеството инфилтриран 
разтвор, както и използването на адюванти. Целта е да се 
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Фигура 2. Повърхностни анатомични ориентири при класическата техника за осъществяване на 
ТАР-блок [8]. 

При класическата техника локалният анестетик се инфилтрира след усещането на т.нар 
,,пропукване‘‘ от страна на иглата, което прави резултатите от приложението на блока много 
несигурни, особено при пациенти с обезитет [20]. Техниката бързо набира популярност и 
претърпява редица промени с цел подобряване на резултатите. През 2006г. O'Donnell
модифицира техниката на Rafi и въвежда термина ТАР-блок в литературата [19]. През 2007г. 
Hebbard и колектив препоръчват използването на ултразвуково навигиране за идентифициране 
на междумускулните фасции и използването на средната аксиларна линия (латерален подход) 
вместо триъгълника на Petit [11] (фигура 3 и фигура 4). През 2010г. Lee и колектив описват 
субкосталния достъп за приложение на локални анестетици [14]. През същата година West и 
колектив описват интраоперативното  приложение на ТАР-блок, извършван от хирурга [28].  
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утвърди стандартизиран протокол за приложение на ТАР-
блока за обезболяване след бъбречни трансплантации.
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Абстракт:
Подкожният нефровезикален байпас се прилага на па-

циенти с онкологични заболявания, при които анте- или рет-
роградното поставяне на уретерален стент е невъзможно или 
неуспешно, а поставянето на перкутанна нефростома  е неже-
лано от пациентите, поради носенето на външни уринаторни 
торбички. Комфортът на пациента и особено обезболяването 
в ранния постоперативен период са изключително важни зада-
чи, стоящи през всеки анестезиолог, тъй като повечето от тези 
болни са психически ажитирани поради затрудненията, които 
са изпитвали в предоперативния период. Това е причината за 
широко разпространената употреба на опиоидни аналгетици, 
които имат своите нежелани ефекти сред тази група пациенти. 

Ето защо, една от основната задача в съвременния подход в 
управлението на болката при тях цели намаляването на прило-
жението на този вид медикаменти.

Ключови думи: подкожен нефровезикален байпас, анесте-
зия без опиати (OFA).

Abstract:
Subcutaneous nephrovesical bypass is used in patients with 

cancer in whom ante- or retrograde ureteral stenting is impossible 
or unsuccessful and percutaneous nephrostomy placement is 
undesirable in patients due to the use of external urinary bags. 
Patients comfort and especially analgesia in the early postoperative 
period are extremely important tasks for any anesthesiologist, as 
these patients are mentally agitated due to the difficulties they 
experienced in the preoperative period. Opiate use is widespread 
among this group of patients. Reducing this class of drugs is one of 
the main tasks in the modern approach to pain management.

Key words: subcutaneous nephrovesical bypass, opiate- free 
anesthesia (OFA).    

Въведение:
Злокачествените новообразувания на женските полови 

органи се нареждат на четвърто място в скалата на заболевае-
мостта от рак в света. Честотата на индуцирана уретеро-хидро-
нефроза причинена от тях варира от 31% до 68%, а в случаите 
на рецидив на тумора надхвърля 70%. Най-честите причини за 
обструкция на уретерите и поява на хидронефроза са: късно 
диагностицираните стадии на рака на маточното тяло, инфил-
триращи параметрите, рака на яйчниците с интралигаментен 
растеж и постоперативната лъчетерапия.  В такива случаи де-
компресията на бъбреците и удължаването на живота на паци-
ентите могат да бъдат постигнати чрез различни палиативни 
методи за дрениране на горните пикочни пътища (ГПП): външ-
ни (уретерокутанеостомия, отворена или перкутанна нефрос-
томия) и вътрешни (стентиране или поставяне на подкожен 
нефровезикален байпас). Вътрешните методи на дрениране 
зависят от степента на стриктурата (тежестта на стесняване 
и нейната продължителност). За съжаление обаче,  не винаги 
е възможно да бъдат поставени. Наличието на такива външни 
дренажи изисква постоянна грижа за тях. Те влошават качест-
вото на живот и социалната адаптация на пациентите. В такива 

случаи алтернатива се явява подкожното екстра-анатомично 
дрениране на ГПП с помощта на нефровезикални шънтове.

При стандартното оперативно разрешаване на подобни 
случаи ние използваме по-тънък (едногодишен) JJ стент, който 
е широк 9 Ch и има дължина 65 сантиметра (Paterson-Forrester 
Subcutaneous Urinary Diversion Stent Cook).

В настоящата статия, представяме на Вашето внимание 
клиничен случай на пациентка на 47 години, хоспитализира-
на в УМБАЛ „Света Марина“ гр. Плевен през януари 2022 го-
дина със злокачествена обструкция на уретера, след операция 
по повод Карцином на шийката и тялото на матката, провела 
лъчетерапия. Пациентката бе предварително информирана за 
включването ѝ в проучването и попълни информирано съгла-
сие за представянето на резултатите ѝ. Изборът ни на оператив-
на техника беше с използване на по-дебел (постоянен) стент, 
който е широк 29 Ch и има дължина 84 см. (Detour - Porges). 
При поставянето на двата стента използвахме 18-G бъбречна 
игла за пункция, дълъг телен водач 0,038 инча, дилататори за 
фасция на Алкен и балон дилататор за тунелизиране. Пациент-
ката бе позиционирана на операционната маса по Galdakao мо-
дифицирана Valdivia позиция, (Фигура 1):



АНЕСТЕЗИОЛОГИЯ И ИНТЕНЗИВНО ЛЕЧЕНИЕ КЛИНИЧЕН СЛУЧАЙ

28 29Год. LI, кн. 3/2022 Год. LI, кн. 3/2022

                  

Фиг. 1: Позиция на пациентката на операционната 
маса

Изборът ни на анестезиологична техника при този клини-
чен случай беше прилагането на балансирана, мултимодална 
анестезия със Sevorane и ниски дози Ketamine в доза 0,5- 1 
мг./ кг. без използване на опиоид, едностранен TAP-блок с 
Ropivacaine- 05 %q а постоперативното обезболяване бе про-
ведено чрез използване на нестероидни противовъзпалителни 
средства (НСПВС). След приключване на оперативната намеса 
за оценка на силата на болката използвахме визуалната ана-
логова скала ( VAS) със стойности от 0 до 10, като 0 е липса 
на болка, а 10 -нетърпима болка. За оценка на качеството на 
възстановяване след анестезия и  общото състояние на паци-
ентката използвахме въпросника QoR-40.

Резултати:
В ранният следоперативен период пациентката съобщи за 

изпитана от нея болка, определяща я с с интензитет 2-3 точки 
по визуалната аналогова скала едва на 8-тия час след извеж-
дането ѝ от операционната зала, където е била обезболена с 
Парацетамол- 1 флакон.

Допълнително обезболяване до края на болничния престой 
не се наложи. На  следващият ден, пациентката беше дехоспи-
тализирана в добро общо състояние. 

Един месец след проведената оперативна намеса, болната 
беше със значително подобрено емоционално и физическо със-
тояние, а болките, които е усещала преди операцията значител-
но са намалели, (Табл. 1):

Табл. 1: Резултати от QoR40 въпросниците, попълнени от 
пациентката 

Пред-
оперативно

24 часа след 
операцията

1 месец след 
операцията

Общо 72 86 108

Физически 
комфорт 11 18 18

Емоционално 
състояние 5 10 10

Физическа 
независимост 13 10 20

Психологическа 
подкрепа 25 30 30

Болка 18 18 30

Установихме подобряване на физическата независимост 
и психичното състояние на пациентката, като субективното ѝ 
усещане за болка в рамките на ранния постоперативен период 

е значително по-слабо в сравнение с това, което е регистрирано 
в предоперативния период.

Дискусия:
Анестезията без опиоиди (Opioid Free Anesthesia, OFA) се 

дефинира като цялостна анестезиологична стратегия, изключ-
ваща периоперативната употреба на опиоиди, с цел намалява-
не на неблагоприятните ефекти, предизвикани от тях, но без да 
жертваме комфорта на пациента. За интегрирано управление 
на болката, OFA включва прилагането на локо-регионални тех-
ники, неопиоидни аналгетици и НСПВС (1).

Все повече автори описват прилагането на тези техники 
с цел да се прекъсне зависимостта от опиоиди при хронична 
експозиция на болка, особено при пациенти с онкологични за-
болявания (2), (3).

Парацетамолът, НСПВС и СОХ-2 инхибиторите водят до 
24–31,6% щадящ от опиоидите ефект и значително намаляват 
(30%) на свързаните с опиоидите нежелани събития (4), (5), 
(6).

Добавяне на неопиоидни лекарствени средства като α-2 
агонисти, ниски доза Кетамин, Габапентин и Дексаметазон, 
добавят още 20-50% към спестяването на приложението на 
опиоиди, облекчават болката следоперативно интегрирано, ко-
гато се използват при интерисциплинарното ѝ управление. (3), 
(6), (7), (8), (9), (10) 

Разработени са различни въпросници и скали за оценка, с 
които да се измери количествено и оцени качеството на възста-
новяване след операция и анестезия и силата на болката, като  
най-широко е използваният и многократно валидиран в света 
QoR-40, разработен от Myleset и кол. (11)

Той представлява въпросник с 40 точки, който предоставя 
общ резултат и подрезултати в пет насоки: подкрепа за паци-
ента, комфорт, емоции, физическа независимост и болка. (12)

Резултатите при QoR-40 варират от 40 (изключително лошо 
качество на възстановяване) до 200 точки отговарящи на от-
лично качество на възстановяване.

Заключение:
В съвременната хирургия все повече се залага на хи-

рургични методи, които са безкръвни, намаляват постопе-
ративните усложнения, които на свой ред могат да бъдат 
причина за продължителен престой в интензивните отде-
ления, както и такива, които допринасят за по-бързото въз-
становяване на пациентите при запазен козметичен ефект. 
(13), (14), (15), (16)

В урологията един от тези щадящи методи е поставяне-
то на нефровезикален байпас.

В описаният от нас клиничен случай са използвани общо-
приети анестезиологични практики с доказан ефект и по ут-
върден в съвременната наука подход, а оперативната техника, 
която представихме се прилага за първи път в България. Резул-
татът е отличен от гледна точка на бързото възстановяване и 
значителното подобряване на качеството на живот на пациент-
ката в условията на безопиоидна анестезия.

Финансова подкрепа и спонсорство:
Няма.
Конфликти на интереси:
Няма конфликт на интереси.
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Резюме
Вроденият дефицит на фактор VII е рядък дефект в коагулацион-

ната каскада, поставящ редица диагностично-терапевтични предиз-
викателства. Клиничната изява варира от безсимптомна до живото-
застрашаващи кръвоизливи, изискващи мултидисциплинарен подход. 
Акушеро-гинекологичните оперативни интервенции при такива със-
тояния налагат индивидуализирана заместителна терапия и правилна 
хирургична техника. 

Представяме случай на 48-годишна пациентка с вроден дефицит 
на ф.VII и миома на матката, подложена на робот-асистирана тотал-
на хистеректомия и профилактика с рекомбинантен активиран фактор 
VII.  

Ключови думи – вроден дефицит на фактор VII, робот-асистирана 
хистеректомия, рекомбинантен активиран фактор VII, rFVIIa

Abstract
The inherited factor VII deficiency is a rare bleeding disorder, that 

causes several diagnostic and therapeutic challenges. The clinical picture 
ranges from asymptomatic development to life-threatening bleeding, 
requiring a multidisciplinary approach. Individualized replacement therapy 
and proper surgical technique are key in obstetrical and gynaecological 
operations of patients with this condition. We present a case of a 48-year 
old woman with an inherited factor VII deficiency and uterine myoma, who 
underwent total robot-assisted hysterectomy combined with prophylaxis 
with recombinant activated factor VII.

Keywords - inherited factor VII deficiency, robot-assisted hysterectomy, 
recombinant activated factor VII, rFVIIa.

Въведение
Вроденият дефицит на фактор VII  е рядко нарушение в хемоста-

зата, което се унаследява по автозомно-рецесивен път и се наблюдава 
често при близкородствени бракове [1]. Тип 1 е резултат на повишен 
клирънс или понижена биосинтеза, а тип 2 настъпва при мутации в 
гена, кодиращ ф.VII [1]. Честота му е 1:500 000 без данни за етниче-
ска или полова предиспозиция [2],[3],[4],[5]. Тази стойност достига до 
1:300 000 при тежко изразените случаи - ф.VII:C < 2% [6].  

Първи Alexander и сътр. (1951) описват серумен фактор, наречен 
акцелератор на серумната протромбинова конверсия (SPCA) [7].  Мал-
ко след това Koller открива нов коагулационен фактор – FVII – като 
впоследствие става ясно, че двамата, независимо един от друг, са на-
правили едно и също откритие [8]. Генът, кодиращ ф.VII, се намира в 
хромозома 13 [9], в съседство с ф.X, и притежава значителна хомолож-
ност с ф.IX и протеин С [10]. Леките и умерени клинични фенотипове 
най-често са хомозиготи или съставни хетерозиготи за missense мута-
ции, а тежките фенотипове са свързани с инсерции, делеции и сплай-
синг мутации [11]. 

Клиничната картина варира от асимптоматична, доказваща се само 
лабораторно, през умерени до животозастрашаващи кръвотечения [12]. 
Дефицитът на ф.VII се изявява с преобладаващо кървене в тъкани, бо-
гати на тъканeн фактор – мозък, черва, матка, плацента, бели  дробове, 
или във връзка с хирургични интервенции [13]. В диагностичен план 
трябва да се изследва протромбиново време, активиранo парциално 
тромбопластиново време, последвано от измерване на серумния  ф.VII 
, което е необходимо за потвърждаване на диагнозата [14]. Рекомби-
нантният активиран ф.VII (rFVIIa) е най-широко прилаганият метод на 
заместване при спонтанно или хирургично кървене поради липсата на 
участие на човешки серум или белтъци в производството му [15], [16].

Клиничен случай
Представяме първия случай на робот-асистирана тотална хисте-

ректомия при вроден дефицит на фактор VII и профилактика с реком-
бинантен активиран фактор VII. Касае се за 48-годишна пациентка с 
оплаквания от обилни менструации, съпроводени с изпадане на съ-
сиреци, и ациклични генитални прокървявания, на фона на КТ дан-
ни за интракавитарен миоматозен възел. Придружаващи заболявания 
– обезитет, артериална хипертония, хипотиреоидизъм, инсулинова ре-

зистентност. Предходни оперативни интервенции - едно раждане чрез 
Цезарово сечение, един аборт по желание, една лапарокистектомия на 
яйчника, 5 хистероскопии по повод генитално кървене, причинено от 
субмукозни миомни възли, ендометриални и цервикални полипи. След 
трикратно параклинично проследяване на коагулационния профил, в 
рамките на три месеца, се установило удължено протромбиново време 
при нормални стойности на останалите изследвания – ПТ = 68%, 51.9% 
и 55.5% и INR = 1.31; 1.6 и 1.62 съответно. След консултация с хема-
толог се установи серумно ниво на фактор VII = 9.4% при изолирано 
удължени стойности на протромбиновото време. Без данни за фамилна 
обремененост се постави се диагноза умерено изразен към лек вроден 
дефицит на фактор VII. След мултидисциплинарно обсъждане и про-
веждането на консултации с кардиолог, ендокринолог, анестезиолог 
и втора с хематолог се взе решение да се извърши робот-асистирана 
тотална хистеректомия под протекцията на рекомбинантен активиран 
фактор VII (rFVIIa). На фона на изразения коморбидитет, се предпочете 
роботизирания подход поради миниинвазивните качества, по-добрия 
достъп, визуализация, минимална кръвозагуба, възможност за оптима-
лен контрол и хемостаза. 

Направи се робот-асистирана тотална хистеректомия без аднекси, 
тъй като липсваха КТ, ултразвукови и интраоперативни данни за па-
тологичен процес, засягащ яйчниците. Операцията се извърши от оп-
итен екип, с продължителност 90 мин и приблизителна кръвозагуба 
от 80 мл.  За контрол на кървенето се използва биполярна коагулация, 
клипсове и Ligasure техника. Постави се коремен дрен в малкия таз. 
Постоперативният период протече гладко, параклинични изследва-
ния в норма. Коремният дрен беше свален след 48-я час, без да отдели 
нищо. Пациентката се дехоспитализира на 5-я постоперативен ден без 
обективни данни за вагинално кървене и без ехографска находка за сво-
бодна течност в коремната кухина. Конците на троакарните отвърстия 
се свалиха на 10-я ден. След 18-месечно проследяване пациентката е в 
добро общо състояние, без субективни оплаквания и се е възвърнала 
към нормалния ритъм на живот.

Анестезиологичен подход 
След обсъждане, предвид спецификата на операцията и общо със-

тояние на пациентката, се взе решение операцията да се осъществи с 
обща инхалаторна интубационна анестезия. Поради вродения дефицит 
и риска от кървене, пациентката е контраиндицрана за локо-регионал-

ни анестезиологични техники. Премедикацията се осъществии с 2мг 
Dormicum, 0.05 мг Fentanyl, 10 мг Allergosan и 20 мг Quamatel, всич-
ките поставени интравенозно. За увод в анестезията бяха използвани 
160мг Propofol, 100mg Lysthenon. За намаляване травматичноста на 
интубация, с цел ограничаване на риска от кървене в устна кухина 
и горни дихателни пътища, се осъществи ендотрахеална интубация, 
като се използва видеоларингоскоп McGRATH MAC, и се постави 
интубационна тръба номер 6.5. За подържане на анестезията се из-
ползва 50 мг Tracrium, 0.1 Fentanyl, O2 и инхалационен анестетик 
Sevorane. В началото на операцията се въведе венозно rFVIIa в доза 
50 мкг/кг (5мг/5мл NovoSeven). След приключване на интервенцията 
пациентката беше изведена от анестезия, възстановявайки спонтанно, 
ефективно дишане и съзнание. За постоперативно обезболяване се из-
ползва 100мг Лидол и 500мг метамизол, попставени интра мускулно. 
Хемодинамиката на пациентка беше мониторина през целия период 
на оперативна интервенция, както и следващите 48 заса в интензив-
но отделение, като не бяха наблюдавани съществени отклонения от 
нормата. След извеждането от операционна зала и поставянето на па-
циентката в интензивно отделение на 3-ти, 9-ти и 18-ти час се инжек-
тираха по още 30мкг/ кг NovoSeven по предварително зададена схема. 
По време на инфузиите с rFVIIa не бяха проследени серумните нива 
на фактор седем, защото нашият фокус беше върху нормализирание 
на INR и ПТ показатели и контрол на интра- и постоперативни кръ-
воизливи.

Обсъждане
Клиничната изява при вроден дефицит на FVII  варира значително 

и за разлика от хемофилия А и Б, връзката между активността на ф.VII 
и риска от кървене е слаба [17]. Леките симптоми включват епистак-
сис, хематурия, кървене от венците, по-тежките – мускулни хематоми, 
хемартрози, постоперативно кървене, а летални могат да бъдат кръ-
воизливи в централната нервна система [17]. Въпреки споменатата 
слаба корелация тежките епизоди на кървене са най-често свързани 
с ниска активност на FVII и придружаващия хирургичен риск [18]. 
За улеснение е предложена следната класификация: 1) Тежкa формa – 
ЦНС и/или ГИТ кръвоизливи и/или хемартрози. 2) Умеренa формa – 3 
или повече симптомтома различни от гореизброените. 3) Лекa формa 
– 1 или 2 симптома, най-често кожнолигавични, и други различни от 
ЦНС/ГИТ/ хемартрози [18]. 

Плазмено ниво на ф.VII под 10% се приема за минимален праг 
и е свързано с висок риск за кървене [19], но терапевтичните грани-
ци, протектиращи постоперативно и травматично кървене, са все още 
обект на дискусия, като има данни за хирургично кървене при 15-24% 
от случаите с плазмени нива на FVII < 7% [26]. През годините реди-
ца автори отхвърлят прогностичното значение на плазмените нива на 
FVII, давайки предимство на личната и фамилна анамнеза за кървене 
[21], [22], [23]. В диференциално-диагностичен план е важно да се от-
хвърли придобит дефицит на FVII при недостиг на вит.К поради не-
пълноценно хранене, малабсорбционни смущения, възрастни пациен-
ти, нисък социален статус, лечение с кумаринови антикоагуланти [24]. 

Лечението е чрез заместителната терапия и също, както клинич-
ната картина, варира значително. При едни пациенти необходимостта 
е минимална или липсва, а при други е нужно често венозно въвеж-
дане на фактор за краткосрочна или дългосрочна профилактика [25].  
Корекция на дефицита може да се постигне чрез рекомбинантен FVII 
(rFVIIa), прясно замразена плазма (ПЗП), FVII-извлечен от плазма или 
концентрат на протромбинов комплекс. В проспективното проучва-
не STER, обхващащо 317 инфузионни замествания, гореизброените 
методи са използвани в съответно 78%, 10%, 10% и 2% от случаите 
[26]. Според друго проучване, сравняващо силата на действие на ПЗП, 
протромбинов концентрат и rFVIIa (в IU/mL), стойностите са 1, 5-10 
и >25,000 съответно [27]. Прясно замразената плазма съдържа всички 
коагулационни фактори и е сравнително евтина и достъпна. Краткият 
полуживот на FVII обаче прави трудно поддържането на серумно хе-
мостатично ниво без риск от инфузионно натоварване, докато рискът 
от трансмисия на инфекциозни заболявания  чрез ПЗП и протромби-
нов концентрат остава реален [4]. Антифибринолитици като транек-
самовата киселина потискат конверсията на плазминогена в плазмин, 
стабилизират образувания съсирек и са полезни при кървене от кожа и 
лигавици [28]. Рекомбинантният активиран фактор седем е витамин К 
– зависим гликопротеин, структурно сходен с извлечения от плазмата 
FVII. Произвежда се чрез клониране на човешкия ген за фактор VII и 
експресията му в бъбречни клетки на хамстер с участието на волски 
албумин, което елиминира риска от предаване на инфекции[29]. Той 
промотира хемостазата като заобикаля коагулационната каскада, съз-

давайки „тромбинова експлозия“ [30]. 
Оптимални общоприети схема и начин на въвеждане на rFVIIa все 

още няма [13]. Препоръчителната доза е 15-30 μg/kg на 4-6 часа до 
постигане на хемостаза [31], [32], макар че според различните публи-
кации има постигнати добри резултати с дози от 20 мкг/кг, 80-90мкг/
кг и дори 200 мкг/кг при случаи на спешни травматични кръвотече-
ния [33]. rFVIIa се характеризира с много добро съотношение безо-
пасност-ефикасност. Според Mariani и сътр. еднодневната терапия с 
междинни дози е достатъчна за лечението на спонтанни кръвоизливи, 
малки инваизвни процедури, както и за превенция на кървене при го-
леми хирургични операции [34].

Продължителната инфузия на рекомбинантен активиран фактор 
седем се препоръчва поради своята безопасност и ефективност [35]. 
Приет стандарт няма, така че bolus въвеждането остава предпочитано 
на много места като Япония [36], [37]. Макар честотата на вроденият 
дефицит да е сходна при двата пола, при жените се наблюдават по-
големи епизоди на кървене поради различни акушеро-гинекологични 
предизвикателства пред хемостазата – менструация, овулация, бре-
менност, раждане [39]. При половината от 234 жени с дефицит на FVII 
Napolitano и сътр. установиха менорагия в репродуктивна възраст, 
като в 12% от случаите тя е била първа клинична изява. Към това, те 
отчетоха и по-ранно диагностициране на миома на матката и други 
гинекологични състояния, продиктувано от изявата на хемостатичния 
дефицит [40]. За лечение на тежка менорагия терапевтичното поведе-
ние включва хемостатици, транексамова киселина, орални контрацеп-
тиви, интраутеринни песари, хирургична аблация или хистеректомия, 
но въвеждането на заместителна терапия и профилактика с една или 
няколко дози по схема се очаква да промени клиничната практика [39], 
[41]. В литературата има един единствен систематичен обзор, засягащ 
поведението при бременност и жени с дефицит на FVII. Той обхваща 
периода 1953г – 2011г и включва 94 раждания от 62 жени, при част от 
които е направена профилактика с rFVIIa. Данните от него дават екви-
валентни стойности на хеморагия и при двете групи – с и без rFVIIa 
профилактика [42]. В гинекологията открихме един публикуван кли-
ничен случай на пациентка с плазмени нива на FVII <1%, подложена 
на лапароскоспка хистеректомия и лечение с rFVIIa. Терапевтичният 
подход включва 1 мг/дневно rFVIIa в дните преди и един час предо-
перативно, последвано от 1 мг/8  часа за първите 48 часа, след което 1 
мг/ 12 часа за 5 дни и по 1 мг/дневно за 7  дни след дехоспитализация. 
Спад в хемоглобина и УЗ данни за течност в малкия таз, 20 дни след 
операцията, наложило повторно включване на rFVIIa без необходи-
мост от хирургична намеса. Рискът от тромбоемболични инциденти и 
продукция на антитела срещу FVII нараства с повишаване на размера 
и честота на дозата rFVIIa [38], [37]. 

Заключение
Робот-асистираната хирургия е безопасен и ефективен метод 

при пациенти с вроден дефицит на фактор VII. Този оперативен под-
ход осигурява минимална инвазивност и максимален хемостатичен 
контрол. Предвид  недостатъчния опит в акушеро-гинекологичната 
практика и оскъдните литературни данни, ефективно приложение на 
рекомбинантен активиран фактор VII може да се постигне само при 
индивидуализиран мултидисциплинарен подход.
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