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ОРИГИНАЛНИ СТАТИИ

АНАЛГОСЕДАЦИЯ В ОНКОПЕДИАТРИЯТА

Златка Желева
УМБАЛ „ЦАРИЦА ЙОАННА – ИСУЛ“ - ЕАД, София

ANALGOSEDATION IN ONCOPEDIATRICS

Zlatka Jeleva
UNIVERSITY HOSPITAL “QUEEN GIOVANNA – ISUL” - EAD, Sofia

Абстракт:
Теоретични основи и Цел: Костно-мозъчните пункции, 

аспирациите на костен мозък, трепанобиопсиите и лумбал-
ните пункции са силно болезнени манипулации, налагат се 
многократно в хода на лечението и проследяването на деца 
с онкохематологични заболявания и изискват добра седоанал-
гезия. 

Цел: Установяване на оптимална комбинация от анестези-
ологични агенти, с най-добра степен на седация и  аналгезия. 

Материали и методи: Проспективно проучване, за пе-
риода 2018-2022г. върху 90 деца с Онкохематологични забо-
лявания на възраст 2-17г. които, в зависимост от използва-
ните анестетици са разделени в три групи: I група:30 деца и 
аналгоседация: Propofol 1mg/kg, Ketamine: 0,50-1.00mg/kg; II 
група: 30 деца: Midazolam-0,01мг/кг, Ketamine-2-4мг/кг.; III 
група - 30 деца - Fentanyl 1мкг/кг; Propofol 2-4мг/кг. 

Резултати: При разпределението по възраст доминират па-
циентите между 2-6г. Най-добро ниво на седация се получава 
при I група пациенти. Гадене и повръщане се наблюдава 
най-често при група II. 

Дискусия: Инвазивните процедури като костно-мозъчна 
аспирация и лумбална пункция, са есенциални за диагности-
ката и лечението на деца с онкохематологични заболявания. 
Използвани са три комбинации от медикаменти за миними-
зиране на болката и дистрес изявите при тези процедури, 
нивото на седация се влияе от дозата и вида на меди-
каментите, всеки един от тях се характеризира с определени 
странични ефекти. 

Заключение:Всяка от използваните комбинации медика-
менти е ефективна за достигане на дълбока аналгоседация 
в онкопедиатрията. Установи се, е че комбинацията от меди-
каменти в I група осигурява най-оптимална хемодинамика, 
липса на гадене и повръщане и най-бързо възстановяване.

Ключови думи: онкопедиатрия, аналгоседация, инвазивни 
процедури

Abstract:
Introduction: Invasive procedures such as bone marrow 

aspiration, bone marrow biopsy and lumbar puncture are essential 
components in modern oncopediatrics.These types of interventions 
are mpowerfulpain and stress generators that are magnified in the 
pediatric population. 

Objective: To establish an optimal combination of anaesthetics 
agents, with the best degree of sedation and analgesia. 

Materials and methods: Prospective study covering the 
period from January 2018 - to September 2022. It was held 
in “ Tsaritsa Yoanna-ISUL” in Oncopediatric ward. 90 patients in 
oncohematological diseases were included at the aged in 2-17years. 
Patients, depending on the anaesthetic used, are divided into three 
groups: I group: 30 patients- analgesia was carried out using: 
Propofol 1mg/kg, Ketamine: 0.50-1.00mg/kg; II group: 30 
patients: Midazolam-0.01mg/kg, Ketamine – 2-4mg/kg; III group: 
30 patients- Fentanyl 1mcg/kg; Propofol 2-4mg/kg. 

Results: In the distribution by age, patients between 2-6 
years dominate. The best level of sedation was obtained in group 
I patients. Nausea and vomiting were observed most often in 
group II. 

Disscution: invasive procedures such as bone marrow 
aspiration and lumbar puncture are essential for the diagnosis 
and treatment of children with oncohematological diseases. Three 
combinations of medications have been used to minimize pain 
and distress in these procedures, the level of sedation is affected 
by the dose and type of medication, each of them is characterized 
by certain side effects. 

Conclusion: Each of the used of drug combinations is 
effective in achieving deep analgosedation in oncopediatrics. It was 
concluded that the combination of drugs in group I provides 
optimal haemodynamics, absence of nausea and vomiting and 
the fastest recovery. 

Key words: oncopediatric, analgosedation, invasive 
procedures

Въведение
Инвазивните процедури като аспирация на костен мозък, 

костно-мозъчна биопсия, лумбална пункция, са  есенциални 
компоненти в съвременната онкопедиатрия. Aспирацията на 
костен мозък, костно-мозъчна трепанобиопсия са манипула-
ции за диагнoстициране и проследяване на малигнени и  нема-
лигнени  хематологични заболявания при децата, а лумбалната 
пункция освен с диагностична цел, се прилага и за инстали-
ране на интратекална антималигнена терапия. Този вид ин-
тервенции са мощни генератори на болка и стрес, особено при 
педиатричния контингент(1) и провеждането им е невъзможно 

без седация и аналгезия. През 1990г. Американската Педиатрич-
на Академия е публикувала изисквания върху мениджмънта на 
болката и страха, свързани с инвазивни манипулации при деца 
с онкохематологични заболявания. Краус и Грийн(2) предлагат 
следната дефиниция за седация в няколко степени: анксиоли-
за, умерена, дълбока, дисоциативна и обща анестезия. (The 
American College of Emergency Physicians-ACEP). Седация 
при инвазивни процедури e техника, включваща прилагането 
на седативни и/или дисоциативни агенти с или без опиоди, 
индуциращи състояние на анестезия, при което пациента то-
лерира инвазивни, болезнени манипулации, на фона на кар-
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дио-респираторен мониторинг(3). Оценката за дълбочината 
на анестезия и степента за достигане на оптимално ниво 
на аналгоседация се извършва по скалата на Ramsay(4), a 
оценката на възстановяване нивото на съзнание – по скалата 
на Aldrette(5). Успешният анестезиологичен подход при деца, 
подлежащи на амбулаторна анестезия, изисква анестезио-
логът да бъде ангажиран във всички аспекти на тази техника. 
При проучване на други инвазивни интервенции при деца, 
напр. бронхоскопии, е установено, че при добро обезболяване 
и седация се намалява риска от усложнения като ларинго-и 
бронхоспазъм(6,7,8).

Целта на настоящото проучване е: Установяване на 
оптимална комбинация от анестезиологични агенти, с най-до-
бра степен на седация, аналгезия, както и най-добър профил 
на възстановяване като времеви интервал и липса на странични 
ефекти.

Материали и методи
Проспективно проучване, обхващащо периода от януари 

2018 г. до месец септември 2022г. Проведено е в УМБАЛ 
“Царица Йоанна-ИСУЛ” в Клиника по Детска Онкохематоло-
гия. Обхванати са 90 пациента с онкохематологични заболява-
ния на възраст 2-17г, като в зависимост от използваните анес-
тетици са разделени в три групи:
	 I група (КР): 30 пациенти. Аналгоседацията се 

осъществи посредством: Propofol 1mg/kg + Ketamine: 0,50-
1.00mg/kg
	 II група (КD): 30 пациенти. Аналгоседацията се 

осъществи посредством: Midazolam (Dormicum®) - 0,01mg/kg 
+ Ketamine-2-4mg/kg
	 III група (PF): 30 пациенти. Аналгоседацията се 

осъществи посредством: Fentanyl 1µg/kg + Propofol 2-4mg/kg

За проследяване на витални функции е осигурeн постоянен 
кардиореспираторен мониторинг: неинвазивно измерване на 
систАН, срАН, диастАН с маншет, адекватен за детската въз-
раст размер; сърдечна честота с пет канален ЕКГ монито-
ринг; дихателна честота, функционална сатурация, измерени с 
пулсоксиметър. Задължително оборудване с апарат за осъщест-
вяване на изкуствена вентилация, пълен набор за осигуряване 
на проходими дихателни пътища и аспирация. Измерването на 
систАН, срАН, диастАН и при трите групи се осъществява на 
2-та минута преди индукцията на анестезия, на 3-та минута 
след увода и на 5-та минута от прекратяване на инвазивната 
манипулация. Нивото на седация на всеки пациент от трите 
групи, по време на манипулацията – се оцени по скалата 
на Ramsay. Възстановяването от аналгоседацията – се оцени по 
скалата на Aldrette, като се отчете минутата от последната 
апликация на медикамента, на която пациентът е получил 
максимална оценка 8, с което за възстановителен период 
приехме времето в минути, за което настъпва възстановяване 
на съзнанието и рефлекси на фона на спонтанно-ефективно 
дишане, регистрирано от последната апликация на анестетик.

Статистически анализ – резултатите са представени като 
средна стойност  със стандартно отклонение. Критерият на 
Kolmogorov-Smirnov е използван за оценка на разпределение-
то на извадката. Дисперсионен анализ (ANOVA), с корекция на 
Bonferroni, е използван при сравняване на средни величини 
в повече от две категории при нормално разпределение на 
извадката. Наличие на статистическа значимост се приема при 
ниво на значимост p< 0.05. За обработка на резултатите е 
използван статистически пакет SPSS версия 23.0.

Резултати:

На Фиг.1. са представени пациентите от трите изследвани 
групи, разпределени по възраст, като видно от фигурата, доми-
нират пациентите между 2-6г.
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оценена по скалата на Ramsay, като най-дълбока седация, без 
компрометиране на спонтанното дишане и подтискане на хе-
модинамиката, се постигна при I група пациенти.
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На Фиг. 3. са представени най-често срещаните странични 
ефекти: гадене и повръщане, и разпределението им в трите 
групи пациенти. Видно от резултатите, нежелани гадене и 
повръщане, се наблюдават най-често при група I

Фиг. 3 Честота на гадене и повръщане.

На Табл.1. са представени резултатите, по отношение на 
продължителността (средни стойности в минути ±SD) на ма-
нипулацията и времето на възстановяване, отчетено по ска-
лата на Aldrette.

Показател/Група Ketamin+ 
Propofol

Ketamin+ 
Midazolam

Propofol+ 
Fentanyl
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(мин) 36.5±4,50 35.16±3,15 32.27±5,05

Възстановителен период 
(мин) 5.01±3,05 13.13±2,55 10.11±4,50
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Табл.1. Продължителност на манипулацията и времето за възстановяване.

                       

Показател
 Ketamin+

Propofol (n=30)

Ketamin+

Dormicum (n=30)

Propofol+

Fentanyl (n=30)
P value

Предоперативно 

систолно АН (mmHg)
108,00±12,97 108,33±11,47 113,82±9,03 NS

Предоперативно 

диастолно АН (mmHg)
66,33±9,64 60,33±11,29 67,26±10,95 NS

Предоперативно 

средно АН (mmHg)
80,42±10,2 78,76±9,88 83,63±8,50 NS

Интраоперативно 

систолно АН (mmHg)
102,00±8,47* 111,33±8,60 98,61±7,57* 0,0001

Интраоперативно 

диастолно АН (mmHg)
64,67±8,60ˆ 67,00±8,77ˆ 58,17±7,16 0,001

Интраоперативно 77,20±7,52* 83,54±7,08 73,82±8,02* 0,0001
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Табл.1. Продължителност на манипулацията и времето 
за възстановяване.

Посочените стойности са средни със стандартно откло-
нение ( mean±SD), междугрупов ANOVA анализ,

* означена статистическа значима разлика ( P<0.05) 
спрямо група KP, ̂  означена статистическа значима разлика 
( P<0.05) спрямо група PF, NS - несигнификантна разлика.

Дискусия
Инвазивните процедури като костно-мозъчна аспирация и 

лумбална пункция, са есенциални за диагностиката, проследя-
ването и лечението на деца с онкохематологични заболявания. 
Използвани са три комбинации от най-често употребяваните в 
практиката анестетични и аналгетични медикаменти за мини-
мизиране на болката и дистреса, които са най-характерните из-
яви при тези процедури. Нивото на седация се влияе от дозата и 
вида на медикаментите, а всеки един от тях се характеризира с 
определени странични ефекти. Затова използването на комби-
нации от два медикамента, специфичното дозиране и титри-
ране е с цел осигуряване на оптимално ниво на аналгоседация 
и намаляване страничните ефекти на всеки поотделно(9,10). 
От получените резултати относно демографските дани се ус-
тановява, че няма разлика от възраст и пол в отделните гру-
пи. При I – група са регистрирани по-добър сърдечно-съдов 
стабилитет, т.е по-ниски стойности на интраоперативно АН, 
с по-ниска вариабилност на изследваните параметри, което 
показва по-голяма стабилност на хемодинамиката, дълажаща се 
на по-добра ниво на седация и обезболяване(11,12). Разликите 
в колебаниятa на сърдечната честота са по-малки в групи I 
и III. Следователно седацията осъществена с Пропофол и 
Кетамин, както и с Пропофол и Фентанил е по-целесъобразна. 
Гадене и повръщане се наблюдава във II и III групи, което се 
обяснява с по-голяма доза на Кетамин във II група и липса на 
Пропофол. III група са с по-ниска честота на гадене и пов-
ръщане от II група, вероятно поради наличието на Фентанил 
(еметичен ефект), но и Пропофол (антиеметично действие). 
Възстановяване на съзнание и рефлекси при I група се осъще-
ствава на 5,1 мин от последната апликация на анестетик. Този 
период е най-кратък при тази група, поради използването 
на оптимална комбинация от Пропофол и Кетaмин(13,14,16). 
При пациентите от II група, периодът на възстановяване е 
най-дълъг, поради по-виски дози Кетамин(15) и използването 
на Мидазолам(14,16), които имат адитивен ефект и забавят 
периода на възстановяването от анестезия. III група заема 
междинно положение, поради добавянето на опиоиден аналге-
тик Фентанил към Пропофол.

Заключение: Всяка от използваните комбинации медика-
менти е ефективна за достигане на дълбока аналгоседация 
при инвазивни процедури в онкопедиатрията. Установи се, е че 

комбинацията от  медикаменти в I  група - Ketamin+Propofol 
осигурява най-оптимална хемодинамика, липса на гадене и 
повръщане и най-бързо възстановяване.
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На Фиг.3. са представени най-често срещаните странични ефекти: гадене и повръщане, и
разпределението им в трите групи пациенти. Видно от резултатите,  нежелани гадене и
повръщане, се наблюдават най-често при група II.

ГАДЕНЕ И ПОВРЪЩАНЕ
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Фиг.3 Честота на гадене и повръщане.

На  Табл.1.  са  представени  резултатите,  по  отношение  на  продължителността  (средни
стойности в минути  ±SD)  на манипулацията и времето на възстановяване, отчетено по
скалата на Aldrette.

Показател/Група
Ketamin+

Propofol

Ketamin+

Midazolam

Propofol+

Fentanyl

Време за 

манипулацията (мин)
36.5±4,50 35.16±3,15 32.27±5,05

Възстановителен 

период (мин)
5.01±3,05 13.13±2,55 10.11±4,50

Табл.1. Продължителност на манипулацията и времето за възстановяване.

                       

Показател
 Ketamin+

Propofol (n=30)

Ketamin+

Dormicum (n=30)

Propofol+

Fentanyl (n=30)
P value

Предоперативно 

систолно АН (mmHg)
108,00±12,97 108,33±11,47 113,82±9,03 NS

Предоперативно 

диастолно АН (mmHg)
66,33±9,64 60,33±11,29 67,26±10,95 NS

Предоперативно 

средно АН (mmHg)
80,42±10,2 78,76±9,88 83,63±8,50 NS

Интраоперативно 

систолно АН (mmHg)
102,00±8,47* 111,33±8,60 98,61±7,57* 0,0001

Интраоперативно 

диастолно АН (mmHg)
64,67±8,60ˆ 67,00±8,77ˆ 58,17±7,16 0,001

Интраоперативно 77,20±7,52* 83,54±7,08 73,82±8,02* 0,0001

4

средно АН (mmHg)

Постоперативно 

систолно АН (mmHg)
102,47±13,36 106,07±14,63 105,57±9,15 NS

Постоперативно 

диастолно АН (mmHg)
64,93±11,25 62,23±13,97 61,65±8,66 NS

Постоперативно 

средно АН (mmHg)
77,62±10,76 80,13±13,97 76,71±8,66 NS

Предоперативна СЧ, 

уд/мин
100,17±15,84 100,67±19,11 94,83±22,99 NS

Интраоперативна СЧ, 

уд/мин
92,83±15,79* 107,83±17,00 97,48±19,58 0,004

Постоперативна СЧ, 

уд/мин
94,97±17,35* 111,60±17,18 73,82±8,02* 0,001

Посочените стойности са средни със стандартно отклонение ( mean±SD), междугрупов ANOVA анализ, 

* означена статистическа значима разлика ( P<0.05) спрямо група KP, ˆ означена статистическа 

значима разлика ( P<0.05) спрямо група PF, NS - несигнификантна разлика.

Дискусия

Инвазивните  процедури  като  костно-мозъчна  аспирация  и  лумбална  пункция,  са
есенциални за  диагностиката, проследяването и лечението на деца с онкохематологични
заболявания. Използвани са три комбинации от най-често употребяваните в практиката
анестетични и аналгетични медикаменти за минимизиране на болката и дистреса, които са
най-характерните изяви при тези процедури. Нивото на седация се влияе от дозата и вида
на медикаментите, а всеки един от тях се характеризира с определени  странични ефекти.
Затова  използването  на  комбинации  от  два  медикамента,  специфичното  дозиране  и
титриране  е  с  цел  осигуряване  на  оптимално  ниво  на  аналгоседация  и  намаляване
страничните  ефекти  на  всеки  поотделно(9,10).  От  получените  резултати  относно
демографските дани се установява, че няма разлика от възраст и пол в отделните групи.
При  I  –  група  са  регистрирани  по-добър  сърдечно-съдов  стабилитет,  т.е  по-ниски
стойности на интраоперативно АН, с по-ниска вариабилност на изследваните параметри,
което показва по-голяма стабилност на хемодинамиката, дълажаща се на по-добра ниво на
седация и обезболяване(11,12). Разликите в колебаниятa на сърдечната честота са  по-малки в
групи  I  и  III.  Следователно  седацията  осъществена  с  Пропофол  и Кетамин,  както  и  с
Пропофол и Фентанил е по-целесъобразна. Гадене и повръщане се наблюдава във II  и  III
групи, което се обяснява с по-голяма доза на Кетамин във II група и липса на Пропофол.
III  група  са  с  по-ниска  честота  на  гадене  и  повръщане  от  II  група,  вероятно  поради
наличието  на  Фентанил  (еметичен  ефект),  но  и  Пропофол  (антиеметично  действие).
Възстановяване  на  съзнание  и  рефлекси  при  I  група  се  осъществава  на  5,1  мин  от
последната  апликация на  анестетик.  Този период е  най-кратък при тази група,  поради
използването на оптимална комбинация от Пропофол и Кетaмин(13,14,16). При пациентите от
II група,  периодът  на  възстановяване  е  най-дълъг,  поради по-виски  дози  Кетамин(15) и
използването  на  Мидазолам(14,16),  които  имат  адитивен  ефект  и  забавят  периода  на
възстановяването от анестезия.  III  група заема междинно положение, поради добавянето
на опиоиден аналгетик Фентанил към Пропофол.
Заключение:  Всяка от използваните комбинации медикаменти е ефективна за достигане
на дълбока аналгоседация при инвазивни процедури в онкопедиатрията. Установи се, е че
комбинацията  от  медикаменти  в  I  група  -  Ketamin+Propofol осигурява  най-оптимална
хемодинамика, липса на гадене и повръщане и най-бързо възстановяване. 
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АНЕСТЕЗИОЛОГИЯ И ИНТЕНЗИВНО ЛЕЧЕНИЕ

ИЗХОДНО РАЗШИРЕНИЕ НА МАТОЧНАТА ШИЙКА КАТО ФАКТОР, КОЙТО 
МОЖЕ ДА СЕ ИЗПОЗВА ЗА ПРОГНОЗИРАНЕ ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТТА И ИЗХОДА 

ПРИ ОБЕЗБОЛЕНО С ЕПИДУРАЛНА АНАЛГЕЗИЯ РАЖДАНЕ.

Атанасова, М. ¹, С. Нашар¹, Е.Георгиева3, И. Маркова ²
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FACTORS FROM PELVIC SCORE, WHICH MAY BE USED TO PREDICT DURATION 
AND BIRTH OUTCOME IN LABOR WITH EPIDURAL ANALGESIA.

Atanasova М.¹, S. Nashar ¹, I. Markova ²
1 Acibadem City Clinic Tokuda Hospital - ObGyn, Sofia, Bulgaria

2 MC”Triniti, Sofia, Bulgaria

Абстракт: Епидуралната аналгезия (ЕА) е най-ефективния 
и най-широко използван по света метод за обезболяване на ва-
гинално раждане. Цел: Целта на настоящото проучване е да се 
установи прогностичната стойност на разширението на маточ-
ната шийка в момента на прилагане на ЕА, върху продължи-
телността и изхода от обезболеното с ЕА вагинално раждане. 
Материал и методи: Проучването е проспективно при 740 раж-
дащи жени, обезболение с ЕА преминали през Родилна клини-
ка на СБАЛАГ “Майчин дом“ ЕАД, София в периода  април. 
2009 – април.2013 год.. В проучването са включени раждащи, 
отговарящи на следните критерии: едноплодна бременност, 
главично предлежание, гестационна възраст над 36 г.с., актив-
на фаза на раждане, отворен околоплоден мехур, стимулиране 
на родилната дейност чрез инфузия на 500 мл. Физиологичен 
разтвор с 5 IU Окситоцин, след прилагане на ЕА.  Разделихме 
пациентките в 7 групи, в зависимост от разширението на ма-
точната шийка при прилагане на обезболяване: 1-ва група – 4 
см.; 2-ра група – 4,5 см.; 3-та група – 5 см.; 4-та група- 5,5 см.; 
5-та група – 6 см.; 6-та група – 6,5 см.; 7-ма група – 7 см. Факто-
ра изходно разширение на маточната шийка разгледахме отдел-
но при примипари и мултипари. За успешно раждане приехме 
това, което е завършило по нормален механизъм, с нормално 
протекъл плацентарен период и кръвозагуба ≤ 300 мл и ново-
родено в добро състояние Apgar  на пета минута ≥ 7. Резултати:  
Средното изходно разширение на маточната шийка при прими-
пари е по-малко - 4,93 см, в сравнение с мултипарите – 5,13 см. 
Получените от нас резултати показва, че най-често епидурал-
на обезболяване е поставяна при разширението на маточната 
шийка от 4 см. – при 32,3 % (n=239) от случаите, следвано от 
тези при разширение 5 см – 28 % (n=207). ). Така най-малка е 
продължило раждането при мултипари, при които ЕА е поста-
вена при разширение на маточната шийка от 7 см. – 78,10 ми-
нути, а най-продължително е било при пациентките с изходно 
разширение 4 см. – 131,21 минути. Изводи: Разгледан при раз-
личен паритет на жената прогностичният фактор разширение 
на маточната шийка показва, че по отношение продължител-
ността на обезболеното раждане той има добра прогностична 
стойност, независимо от паритета. Колкото по-голямо е изход-
ното разширение на маточната шийка, толкова по-малка е про-
дължителността на първи, втори период и раждането общо. По 
отношение на изхода от раждането изходното разширение на 
шийката е слаб прогностичен фактор, както при примипари, 
така и при мултипари. С помоща на логистичен регресионен 
анализ сравнихме прогностичната стойност на факторите 
от акушерския, относно изхода от обезболеното с ЕА раж-
дане и установихме, че при примипари – най-силен е висо-
чината на предлежащата част, а най-слаб е разширението 
на маточната шийка, докато при мултипари – нито един 
от изследваните фактори не може да прогнозира изхода от 
обезболеното с ЕА раждане. 

Ключови думи: прогностични фактори, разширение на ма-
точната шийка, епидурална аналгезия, раждане, изход от раж-
дане.

Abstract: Epidural analgesia constitutes the most effective and 
wildspread method of analgesia for vaginal birth. Objective: The aim 
of the present study was to determine the prognostic value of  initial 
dilatation of the cervix, on the duration and outcome of epidural 
analgesia (EA) for vaginal delivery. Material and methods: The 
study is prospective in 740 women in labor, anesthesia with EA, 
who underwen at the University Obstetrics and Gynecology Clinic 
of “Maichin dom” EAD, Sofia in the period of April. 2009 - April 
2013. Women in labor meeting the following criteria were included 
in the study: singleton pregnancy, cephalic presentation, gestational 
age over 36 years, active phase of labor, open amniotic membrane, 
stimulation of labor by infusion of 500 ml. Saline solution with 5 
IU Oxytocin, after administration of EA. We divided patients on 7 
groups depends on initial dilatation of the cervix: 1-st - 4 sm.; 2-nd 
- 4.5 sm.;  3-th - 5 sm.; 4-th - 5.5 sm.; 5-th - 6 sm.; 6-th - 6.5 sm. 
and 7-th - 7 sm. As uncomplicated delivery we determine as normal 
mechanism, without complications in placental period, blood lose ≤ 
300 ml. and Apgar on 5-th minute ≥ 7. Results: The average initial 
dilation of the cervix in primipary was less - 4.93 cm, compared to 
multipary - 5.13 cm. Our results show that epidural analgesia was 
most often applied during dilation of the uterine cervix from 4 cm 
- in 32.3% (n=239) of cases, followed by those with 5 cm dilation 
- 28% (n=207). ). Thus, labor lasted the shortest in multipary in 
which the EA was placed at a cervical dilation of  7 cm - 78.10 
minutes, and the longest was in patients with an initial dilation of 4 
cm - 131.21 minutes.. Conclusions: The prognostic factor cervical 
dilatation, examined for different parity of the woman, shows that 
regarding the duration of EA for labor, it has a good prognostic 
value, regardless of parity. The greater the initial dilation of the 
cervix, the shorter the duration of the first, second period and the 
delivery in general. In terms of delivery outcome, baseline cervical 
dilatation is a poor prognostic factor, both in primiparous and 
multiparous. The height factor of the presenting part at the time 
of placement of  EA in primipary correlates well with the duration 
and outcome of anesthetized with EA labor. With logistic regretion 
analisys we compair prognostic value of different factors from 
pelvic score on labor outcome. We conclude that in primiparious 
with EA the most important factor for less birth outcome is a hight 
of presenting part, the less importent is initial dilation of cervics; in 
multiparious no one of studied factors couldn´t be use for prediction 
of  birth outcome.  

Key words: prognostic factors, dilatation of the cervix, birth 
outcome, epidural analgesia, labor, delivery.
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ОРИГИНАЛНИ СТАТИИ

Въведение:
Според международната асоциация по изучаване на бол-

ката, последната е „ неприятно сензорно и емоционално пре-
живяване, резултат на потенциално или станало тъканно ув-
реждане” [4]. Родилната болка е сложно, субективно усещане, 
резултат от сумиране дразненето на болковите рецептори и 
моментното емоционално състояние на жената - емоционалния 
болков фон [3]. Последният в значителна степен може да по-
влияе прага на болка. Болката по време на раждането се смята 
за една от тези с най-голям итензитет при човека. [5].

Според съвременната медицинска наука и практика, да се 
твърди, че родилната болка е задължителна необходимост и 
майката трябва да я приеме като даденост, е несериозно. Ре-
дица мащабни проучвания  показват, че болката по време на 
раждането, не само че няма никакви положителни въздействия 
върху акта на раждане и физиологичните процеси в организма 
на майката и плода.  Дори напротив – има редица негативни 
ефекти. Болката може да доведе до затрудняване и удължаване 
на родилния процес и в крайна сметка до увреждане на майката 
и/или плода [4,6,7,8,9]. Тя може да повлияе отрицателно и сома-
тичното състояние на раждащата, особено сърдечно-съдовата и 
дихателни системи, а също алкално-киселинното състояние и 
обмяната на веществата. Родилната болка може да доведе до 
отключване на латентни или психични заболявания в ремисия. 
Според различни проучвания болката по време на раждането 
се свързва и с развитие на послеродова депресия [10]. Според  
Brown и съавтори 13 % от родилките с тежко, протрахирано 
вагинално раждане отключват послеродова депресия, в 1 % 
посттравматично психотично разстройство, а 20 % отклонения 
в половия живот – липса на полово влечение и желание [7]. Ос-
вен грижа за здравето на родилката и плода съвременното 
акушерството изисква осигуряване максимален комфорт 
на раждащата; максимално задоволяване изискването на 
съвременните жени за “безболезнено” раждане, оставяне на 
положителен спомен от акта на раждането. 

Проучване на Смилов, сравняващо ефекта на различни-
те методи за обезболяване на вагинално раждане, показва че 
ефективността на епидуралния блок е най-висока и достига 90-
93 % [1,2]. ЕА е златния стандарт за обезболяване на вагинално 
раждане. Освен висока ефективност тя притежава редица дру-
ги предимства пред останалите методи.

Цел: Целта на настоящото проучване е да се установи как 
различни фактори от страна на акушерския статус, влияят  
върху продължителността и изхода от обезболеното с ЕА ва-
гинално раждане. И бихме ли могли да използваме някой от 
тях като прогностични фактори. Материал и методи: Проуч-
ването е проспективно при 740 раждащи жени, обезболение 
с ЕА преминали през Родилна клиника на СБАЛАГ “Майчин 
дом“ ЕАД, София в периода  април. 2009 – април.2013 год.. 
В проучването са включени раждащи, отговарящи на следните 
критерии: едноплодна бременност, главично предлежание, гес-
тационна възраст над 36 г.с., активна фаза на раждане, отворен 
околоплоден мехур, стимулиране на родилната дейност чрез 
инфузия на 500 мл. Физиологичен разтвор с 5 IU Окситоцин, 
след прилагане на ЕА.

Отделните показатели от акушерския статус - положение-
то на маточната шийка, консистенцията на маточната шийка, 
степен на скъсяване на маточна шийка, разширението на цер-
викалния канал, състоянието на околоплодния мехур, точното 
разположение на предлежащата част на плода спрямо linea 
interspinalis, определяхме чрез  вагинален акушерски преглед. 
С цел унифициране на данните прегледите са извършвани, ос-
вен от водещия раждането лекар и от един и същ за всички ро-
дилки акушер-гинеколог. Интервалът между прегледите беше 
еднакъв – непосредствено преди обезболяването, на 30-та ми-
нута след поставяне на дозата локален анестетик и опиоиден 
аналгетик, а след това през два часа. При необходимост са из-
вършвани и допълнителни прегледи – при отклонения в мони-
торния запис, при чувство за напън от страна на родилката, при 
абнормно кървене или при усет за силна болка с цел преценка 
необходимостта от добавяне на нова доза медикаменти.

При определяне влиянието на прогностичните фактори от 
старана на акушерския статус, върху изхода от обезболеното с 
ЕА раждане, дефинирахме понятие успешен изход. За успешно 
приехме раждане per viasnaturales, на плод в добро състояние – 

Apgar 5 мин. 7 или по-голям, pH > 7.25, липса на усложнения 
в плацентарен периоди кръвозагуба свързана с раждането 300 
или по-малко милилитра. За по-голяма точност на резултатите 
влиянието на отделните фактори беше проучено при пациентки 
с различен паритет – 537 раждащи за първи път и 203 раждали 
пациентки.

На всички пациентки, при които се приложи ЕА за обез-
боляване, предварително подробно се разясниха както предим-
ствата, така и възможните странични ефекти и усложнения от 
прилагането на ЕА, след което се взе информирано съгласие за 
прилагането и.

С цел достоверност на резултатите в групата с ЕА са вклю-
чени само пациентки, при които е направен сегментен лумба-
лен епидурален блок, с интермитентни болус дози, на комби-
нация между локален анестетик 10-15 мл 0.125% Chirocain/
Ropivacainи опиоиден аналгетик -  Fenthanyl - 1мкг на кг тегло. 
Поставянето на епидуралния катетър, обезболяването и кон-
тролът върху състоянието на родилката се извършваха от де-
журен анестезиолог по приет протокол в КАИЛ „Майчин дом“ 
ЕАД. 

Оценката за състоянието на новороденото след раждането 
се извърши чрез определяне на Apgar скор съвместно от воде-
щия раждането акушер-гинеколог и неонатолог. Определихме 
Apgar скор на 1- ва и 5 та минута, като оценката на 1-ва минута 
използвахме за определяне необходимостта от първична реани-
мация, а по Apgar скор на 5-та минута оценявахме състоянието 
на новороденото. Новородени в  добро състояние определихме 
тези с  Apgarскор на 5-та минута от 7 до 10. 

Данните бяха въведени и обработени със статистическия 
пакет SPSS 19, за обработка на прогностичните фактори беше 
използван статистическия софтуер SPSS 13. За ниво на зна-
чимост, при което се отхвърля нулевата хипотеза бе избрано 
p<0,05. Използвани бяха: вариационен анализ, графичен ана-
лиз; екзактен тест на Fischer; непараметричен тест на Колмо-
горов-Смирнов; параметричен Т-тест на Student; непараметри-
чен тест на Mann-Whitney; дисперсионен анализ.

Резултати и обсъждане:
С разглеждането на прогностичен фактор разширение на 

маточната шийка си поставихме задача да установим дали из-
ходното разширение на цервикалния канал има самостоятелно 
прогностично значение върху продължителността и изхода от 
обезболеното с ЕА раждане.

За решаване на поставената задача изследвахме обезболе-
ните с ЕА пациентки, които разделихме в 7 групи, в зависимост 
от разширението на маточната шийка при прилагане на обезбо-
ляване: 1-ва група – 4 см.; 2-ра група – 4,5 см.; 3-та група – 5 
см.; 4-та група- 5,5 см.; 5-та група – 6 см.; 6-та група – 6,5 см.; 
7-ма група – 7 см. Фактора изходно разширение на маточната 
шийка разгледахме отделно при примипари и мултипари. 

Фиг.1 Графично представяне разпределението на обезбо-
лените с ЕА пациентки в групи, според изходното разширение 
на маточната шийка и при различен паритета.

На фигура 1 сме представили разпределението на обезбо-
лените с ЕА пациентки с различен паритет по групи, в зави-
симост от изходното разширение на маточна шийка. Нашите 
резултати показват, че при примипарите най-голям делът на 
пациентките с изходно разширение 4 см. -  37,1 % (n=199), а 
при мултипарите при 5 см. – 35,8 %(n=72). Средното изходно 
разширение на маточната шийка при примипари е по-малко - 
4,93 см, в сравнение с мултипарите – 5,13 см. Получените от 
нас резултати показва, че най-често епидурална обезболяване е 
поставяна при разширението на маточната шийка от 4 см. – при 

Apgar скор на 5-та минута оценявахме състоянието на новороденото. Новородени в  
добро състояние определихме тези с  Apgarскор на 5-та минута от 7 до 10.

Данните бяха въведени и обработени със статистическия пакет SPSS 19, за 
обработка на прогностичните фактори беше използван статистическия софтуер SPSS 
13. За ниво на значимост, при което се отхвърля нулевата хипотеза бе избрано p<0,05. 
Използвани бяха: вариационен анализ, графичен анализ; екзактен тест на Fischer;
непараметричен тест на Колмогоров-Смирнов; параметричен Т-тест на Student;
непараметричен тест на Mann-Whitney; дисперсионен анализ.

Резултати и обсъждане:

С разглеждането на прогностичен фактор разширение на маточната шийка си 
поставихме задача да установим дали изходното разширение на цервикалния канал има 
самостоятелно прогностично значение върху продължителността и изхода от 
обезболеното с ЕА раждане.

За решаване на поставената задача изследвахме обезболените с ЕА пациентки, 
които разделихме в 7 групи, в зависимост от разширението на маточната шийка при 
прилагане на обезболяване: 1-ва група – 4 см.; 2-ра група – 4,5 см.; 3-та група – 5 см.; 4-
та група- 5,5 см.; 5-та група – 6 см.; 6-та група – 6,5 см.; 7-ма група – 7 см. Фактора 
изходно разширение на маточната шийка разгледахме отделно при примипари и 
мултипари. 

Фиг.1 Графично представяне разпределението на обезболените с ЕА пациентки в 
групи, според изходното разширение на маточната шийка и при различен паритета.

На фигура 1 сме представили разпределението на обезболените с ЕА пациентки 
с различен паритет по групи, в зависимост от изходното разширение на маточна шийка. 
Нашите резултати показват, че при примипарите най-голям делът на пациентките с 
изходно разширение 4 см. - 37,1 % (n=199), а при мултипарите при 5 см. – 35,8 
%(n=72). Средното изходно разширение на маточната шийка при примипари е по-
малко - 4,93 см, в сравнение с мултипарите – 5,13 см. Получените от нас резултати 
показва, че най-често епидурална обезболяване е поставяна при разширението на 
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32,3 % (n=239) от случаите, следвано от тези при разширение 5 
см – 28 % (n=207). В литературата има голям брой проучвания, 
в които ЕА е прилагана и при по-малко от 4 см разширение, 
включително от 2 см., т. нар. ранна ЕА. Анализът на данните 
от тези проучвания показват, че при правилна преценка на пел-
вио-феталната съвместимост, ранното обезболяване води до 
удължаване периода на разширение, не променя продължител-
ността на периода на изгонване, не води до повишаване често-
тата на оперативните раждания – вагинално или абдоминално, 
а състоянието на новороденото не се различава статистически 
значимо, в сравнение с ЕА на по-голямо разширение.

Табл.1  Средна продължителност на раждането – общо и 
по периоди, средна скорост на напредване на разширението на 
маточната шийкав групите примипари обезболени с ЕА, спо-
ред изходното разширение на маточната шийка.

П
ар

ит
ет

Разши-
рение на 
маточна 
шийка 
(см.)

Брой

Продължи-
телност 
на първи 
период 
(мин.)

Скорост на 
напредване на 
разширението 

(см/час)

Продължи-
телност 
на втори 
период 
(мин.)

Продължи-
телност 
на трети 
период 
(мин.)

Обща 
продължи-
телност на 
раждането 

(мин.)

П
РИ

М
И

П
А

РИ

4 см. 178 118.46 3.54 25.92 3.19 155.31
4,5 см. 37 94.73 4.00 21.27 2.96 125.84

5 см. 126 88.97 3.92 19.05 3.16 118.42

5,5 см. 15 117.20 2.73 25.60 3.45 152.71

6 см. 104 79.37 3.36 21.36 3.27 111.66

6,5 см. 28 74.25 3.04 17.61 3.01 102.55
7 см. 9 55.22 3.36 13.89 2.74 79.30
Ниво на 

значимостта (Р) 0,001 0,001 0,001 0,765 0,001

На таблицата 1 сме представили резултатите, които полу-
чихме при изследване сравнение на средната продължител-
ност на раждането общо и по периоди и средната скорост на 
напредване на разкритието при обезболени с ЕА примипари 
с различно изходно разширение на маточната шийка. Анали-
зът на данните установи наличие на статистически значима 
разлика между групите по всички изследвани критерии с из-
ключение времетраенето на трети период. Колкото по-голямо 
е изходноторазширение на маточната шийка, толкова по-малка 
е продължителността на първи, втори период и раждането като 
цяло (всички р <0,05). На базата на полученитерезултатии на-
правеният анализ можем да заключим, че по-голямотоизходно-
разширение на маточната шийка е благоприятен прогностичен 
фактор за продължителността на обезболеното с ЕА раждане 
при примипари.

Табл.2 Средна скорост на напредване на разширението на 
маточната шийка и средна продължителност на раждането 
– общо и по периоди, в групите мултипари обезболени с ЕА, 
според изходното разширение на маточната шийка.

П
ар

ит
ет

Разши-
рение на 
маточна 
шийка

Брой

Продължи-
телност 
на първи 
период 
(мин.)

Скорост 
на 

разши-
рение 

(см/час)

Продължи-
телност 
на втори 
период 
(мин.)

Продължи-
телност 
на трети 
период 
(мин.)

Обща 
продължи-
телност  на 
раждането 

(мин.)

М
У

Л
ТИ

П
А

РИ

4 см. 39 98,90 4,27 22,94 2,99 131,21
4,5 см. 16 83,56 4,48 15,75 3,13 119,12
5 см. 71 72,15 4,64 15,32 3,28 96,58

5,5 см. 10 84,5 3,55 15,70 2,72 111,42
6 см. 53 60,74 4,21 13,38 3,07 82

6,5 см. 8 73,63 3,56 14,63 2,89 95,49
7 см. 2 50 3,6 10,5 3,5 78,10

Ниво на 
значимост (Р) 0,001 0,018 0,001 0,468 0,001

На таблица 2 сме представили резултатите, които полу-
чихме при изследване на средната скорост на напредване на 
разширението на маточната шийка и средната продължител-
ност на раждането – общо и по периоди, в групите мултипари 
обезболени с ЕА, според изходното разширение на маточната 
шийка. Статистическата обработка на данните установи нали-
чие на значима зависимост между разширение на маточната 
шийка при прилагане на ЕА и изследваните от нас показатели - 
скорост на напредване на разширението на цервикалния канал, 
продължителност на първи, втори период и на раждането общо 
(всички нива на значимост са по-малки от 0,05 р<0,05). Така 
най-малка е продължило раждането при мултипари, при които 
ЕА е поставена при разширение на маточната шийка от 7 см. 
– 78,10 минути, а най-продължително е било при пациентките 
с изходно разширение 4 см. – 131,21 минути. Единствено при 
продължителността на плацентарен период не установихме 
статистически значима разлика между групите (р>0,05). На 
базата на получените резултати и направения анализ, можем 
да заключим, че разширението на маточната шийка при мулти-
пари може да се използва за прогнозиране продължителността 
на раждането. 

Изследвахме дали съществува връзка между разширението 
на маточната шийка в момента на прилагане на ЕА и изхода от 
обезболеното с ЕА раждане, при прими- и мултипари. 

Фиг. 2 Честота на различен изход от раждането в групи-
те примипари обезболени с ЕА, според изходното разширение 
на маточната шийка.

На фигура 2 сме представили честотата на различен из-
ход от обезболено с ЕА раждане при примипарите и различно 
изходно разширение на маточната шийка. Както се вижда от 
графиката при първо раждащите, при които ЕА е приложена 
при разширение 5,5 см. eнай-висок делът на неусложнените 
вагинални раждания – 93,33 % (n=14), а най-ниска е честотата 
им при разширение 7 см. – 45,46 % (. При примипарите, при 
които е приложена ЕА на разширение 7 см. е най-висок делът 
на цезаровите сечения, а е най-нисък отново при разкритие 5,5 
см. Независимо от установените разлики между групите ана-
лизът на данните не установи наличие на статистически значи-
ма връзка  между изходното разширение на маточната шийка и 
изхода от раждането при примипари обезболени с ЕА (р=0,571 
или р>0,05). 

Подобен анализ направихме и при мултипарите, като да-
нните сме представили на фигура 3.

Фиг. 3 Честота на различен изход от раждането в групи-
те мултипари обезболени с ЕА, според изходното разширение 
на маточната шийка.

От графиката се вида, че честотата на усложнените ваги-
нални раждания е най-висока при изходно разширение 7 см.- 
50 %(n=1), a най-ниска е при разширение 6,5 см – 12,5 % (n=1). 

(р>0,05). На базата на получените резултати и направения анализ, можем да заключим, 
че разширението на маточната шийка при мултипари може да се използва за 
прогнозиране продължителността на раждането. 

Изследвахме дали съществува връзка между разширението на маточната шийка 
в момента на прилагане на ЕА и изхода от обезболеното с ЕА раждане, при прими- и 
мултипари. 

Фиг. 2 Честота на различен изход от раждането в групите примипари обезболени с 
ЕА, според изходното разширение на маточната шийка.

На фигура 2 сме представили честотата на различен изход от обезболено с ЕА 
раждане при примипарите и различно изходно разширение на маточната шийка. Както 
се вижда от графиката при първо раждащите, при които ЕА е приложена при 
разширение 5,5 см. eнай-висок делът на неусложнените вагинални раждания – 93,33 % 
(n=14), а най-ниска е честотата им при разширение 7 см. – 45,46 % (. При примипарите, 
при които е приложена ЕА на разширение 7 см. е най-висок делът на цезаровите 
сечения, а е най-нисък отново при разкритие 5,5 см. Независимо от установените 
разлики между групите анализът на данните не установи наличие на статистически 
значима връзка  между изходното разширение на маточната шийка и изхода от 
раждането при примипари обезболени с ЕА (р=0,571 или р>0,05). 

Подобен анализ направихме и при мултипарите, като данните сме представили 
на фигура 3.
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Фиг. 3 Честота на различен изход от раждането в групите мултипари обезболени с 
ЕА, според изходното разширение на маточната шийка.

От графиката се вида, че честотата на усложнените вагинални раждания е най-
висока при изходно разширение 7 см.- 50 %(n=1), a най-ниска е при разширение 6,5 см 
– 12,5 % (n=1). Голямата разлика в делът на усложнените раждания идва от малкия 
брой пациентки, които попадат в групата с разширение 7 см.- 2 мултипари и при 6,5 см. 
– 8 раждащи.Статистическият анализ на получените от нас данни не установи наличие 
на зависимост между изхода от обезболеното с ЕА раждане при мултипари и 
разширението н маточната шийка, при което е приложено обезболяване.

Табл. 3 Средна кръвозагуба, честотата на разкъсвания на мек родилен канал и 
настъпилите усложнения в плацентарен период в групите примипари обезболени с ЕА, 
според височината на предлежащата глава.

Групи примипари

N Кръвозагуба(мл)

Усложнения 

в плацентарен 
период - има 

Разкъсвания-
има

Изходно 
разширение 
на маточна 
шийка

4 см. 178 256,46±65,96 8,98% (n=16) 48,31% (n=86)

4,5 см. 37 239,19±23,97 2,70 % (n=1) 59,46 % (n=22)

5 см. 126 251,19±34,91 7,14% (n=9) 56,35 % (n=71)

5,5 см. 15 245±19,31 6,67 % (n=1) 86,67 % (n=13)

6 см. 104 253,85±27,60 5,77 % (n=6) 66,35 % (n=69)
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Голямата разлика в делът на усложнените раждания идва от 
малкия брой пациентки, които попадат в групата с разширение 
7 см.- 2 мултипари и при 6,5 см. – 8 раждащи.Статистически-
ят анализ на получените от нас данни не установи наличие на 
зависимост между изхода от обезболеното с ЕА раждане при 
мултипари и разширението н маточната шийка, при което е 
приложено обезболяване.

Табл. 3 Средна кръвозагуба, честотата на разкъсвания на 
мек родилен канал и настъпилите усложнения в плацентарен 
период в групите примипари обезболени с ЕА, според височина-
та на предлежащата глава.

Групи примипари N Кръвозагуба
(мл)

Усложнения 
в 

плацентарен 
период - има 

Разкъсвания 
- има

Изходно 
разширение 
на маточна 
шийка

4 
см. 178 256,46±65,96 8,98% 

(n=16)
48,31% 
(n=86)

4,5 
см. 37 239,19±23,97 2,70 % 

(n=1)
59,46 % 
(n=22)

5 
см. 126 251,19±34,91 7,14% (n=9) 56,35 % 

(n=71)
5,5 
см. 15 245±19,31 6,67 % 

(n=1)
86,67 % 
(n=13)

6 
см. 104 253,85±27,60 5,77 % 

(n=6)
66,35 % 
(n=69)

6,5 
см. 28 239,29±24,93 3,57 % 

(n=1)
57,14 % 
(n=16)

7 
см. 9 244,44 0% (n=0) 66,67 % 

(n=6)
Ниво на значимост 0,056 0,728 0,896

На таблица 3 сме представили средната кръвозагуба, често-
тата на настъпили разкъсвания на мек родилен канал и услож-
ненията в плацентарен период при примипари обезболени с 
ЕА, в зависимост от изходното разширение на маточната ший-
ка. Нашето проучване установи, че не съществува статистиче-
ски значима връзка между разширението в момента на прила-
гане на обезболяване примипари и кръвозагубата, честотата на 
настъпили усложнения в плацентарен период и настъпването 
на разкъсвания на мек родилен канал (р>0,05). 

Табл. 4 Средна кръвозагуба, честотата на разкъсвания на 
мек родилен канал и настъпилите усложнения в плацентарен 
период в групите мултипари обезболени с ЕА, според височи-
ната на предлежащата глава.

Групи мултипари N Кръвозагуба
(мл)

Усложнения 
в плацентарен 
период - има 

Разкъсвания- 
има

Изходно 
разширение 
на маточна 
шийка

4 см. 40 245±33,59 7,5% (n=3) 67,5% (n=27)

4,5 см. 16 228,13±25,62 0% (n=0) 68,75 % 
(n=11)

5 см. 71 257,75±92,45 8,45% (n=6) 58,67 % 
(n=44)

5,5 см. 10 250±33,33 10 % (n=1) 90 % (n=9)

6 см. 54 258,33±133,79 7,41 % (n=4) 70,37 % 
(n=38)

6,5 см. 8 243,75±41,73 25 % (n=2) 37,5 % (n=3)
7 см. 2 325 0% (n=2) 100 % (n=2)

Ниво на значимост 0,988 0,728 0,269

На табл. 4 сме представили средната кръвозагуба, честота-
та на разкъсвания на мек родилен канал и настъпилите услож-
нения в плацентарен период в групите мултипари обезболени с 
ЕА, според изходното разширение на маточната шийка. Анали-
зът на данните не установи наличие на статистически значима 
връзка между разширението на цервикалния канал в момента 

на прилагане на ЕА при мултипари и изследваните от нас – 
кръвозагуба, честота на усложнения в плацентарен период и 
честота на разкъсване на мек родилен канал (всички нива на 
значимост са по-големи от 0,05).

Фиг. 4 Състояние на новороденото оценено по Апгар ско-
ра на 5-та мин в групите обезболени с ЕА пациентки, според 
изходното разширение на маточната шийкаи при различен 
паритет.

На фигура 4 сме представили графично средната стойност 
на Апгар скора на 5-та минута в групите примипари и мултипа-
ри обезболени с ЕА и различно изходноразширение на маточна 
шийка. Направеният от нас анализ не установи наличие на ста-
тистически значима зависимост между Апгар скора на петата 
минута на новородените и разкритието, при което е приложена 
ЕА, както при примипари, така и при мултипари (р>0,05). 

Извод: Разгледан при различен паритет на жената прогнос-
тичният фактор разширение на маточната шийка показва, че 
по отношение продължителността на обезболеното раждане 
той има добра прогностична стойност, независимо от парите-
та. Колкото по-голямо е изходното разширение на маточната 
шийка, толкова по-малка е продължителността на първи, втори 
период и раждането общо. По отношение на изхода от ражда-
нето изходното разширение на шийката е слаб прогностичен 
фактор, както при примипари, така и при мултипари.

В литературата няма описани подобно на нашето проуч-
ване, изследващо влиянието на прогностични фактори върху 
продължителността и изхода от обезболеното с ЕА вагинално 
раждане, поради което данните ни не могат да бъдат сравня-
вани.
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обезболени с ЕА пациентки, според изходното разширение на маточната шийкаи при 
различен паритет.

На фигура 4 сме представили графично средната стойност на Апгар скора на 5-
та минута в групите примипари и мултипари обезболени с ЕА и различно 
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при мултипари (р>0,05). 

Извод:Разгледан при различен паритет на жената прогностичният фактор 
разширение на маточната шийка показва, че по отношение продължителността на 
обезболеното раждане той има добра прогностична стойност, независимо от паритета. 
Колкото по-голямо е изходното разширение на маточната шийка, толкова по-малка е 
продължителността на първи, втори период и раждането общо. По отношение на 
изхода от раждането изходното разширение на шийката е слаб прогностичен фактор, 
както при примипари, така и при мултипари.

В литературата няма описани подобно на нашето проучване, изследващо 
влиянието на прогностични фактори върху продължителността и изхода от 
обезболеното с ЕА вагинално раждане, поради което данните ни не могат да бъдат 
сравнявани.
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АНЕСТЕЗИОЛОГИЯ И ИНТЕНЗИВНО ЛЕЧЕНИЕ

ФАКТОРИ ОТ АКУШЕРСКИЯ СТАТУС, КОИТО МОГАТ ДА СЕ ИЗПОЗВАТ ЗА 
ПРОГНОЗИРАНЕ ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТТА И ИЗХОДА ПРИ ОБЕЗБОЛЕНО С 
ЕПИДУРАЛНА АНАЛГЕЗИЯ РАЖДАНЕ - ФАКТОР ИЗХОДНА ВИСОЧИНА НА 

ПРЕДЛЕЖАЩАТА ЧАСТ
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FACTORS FROM PELVIC SCORE, WHICH MAY BE USED TO PREDICT DURATION 
AND BIRTH OUTCOME IN LABOR WITH EPIDURAL ANALGESIA.

Atanasova М.¹, S. Nashar ¹, I. Markova ²
1 Acibadem City Clinic Tokuda Hospital - ObGyn, Sofia, Bulgaria

2 MC”Triniti”, Sofia, Bulgaria

Абстракт: Епидуралната аналгезия (ЕА) е най-ефективния метод за 
обезболяване на вагинално раждане. Цел: Целта на настоящото проучване 
е да се установи прогностичната стойност на височината на предлежащата 
част в момента на поставяне на  ЕА върху продължителността и изхода от 
обезболеното с епидурална аналгезия(ЕА) вагинално раждане. Материал и 
методи: Проучването е проспективно при 740 раждащи жени, обезболение 
с ЕА преминали през Родилна клиника на СБАЛАГ “Майчин дом“ ЕАД, 
София в периода  април. 2009 – април.2013 год.. В проучването са включени 
раждащи, отговарящи на следните критерии: едноплодна бременност, 
главично предлежание, гестационна възраст над 36 г.с., активна фаза на 
раждане, отворен околоплоден мехур, стимулиране на родилната дейност 
чрез инфузия на 500 мл. Физиологичен разтвор с 5 IU Окситоцин, след 
прилагане на ЕА.  Благоприятен изход дефинирахме като раждане завършило 
по нормален механизъм, с кръвозагуба ≤ 300 мл., раждане на плод с Апгар ≥ 7 
на пета минута  и  нормално протекъл адаптационен период на новороденото. 
Пациентките разделихме на 3 групи; 1-ва група с предлежаща глава на - 3 от 
LI;  втора на -2 от LI и терта на -1 от LI. Резултати:   При изследване на 
височината на предлежащата част в момента на прилагане на ЕА установихме, 
че общата продължителност на раждането е най-малка, в групата в която  
аналгезия е поставена при глава на -1 от LI - при мултипарите 75,69±11,70 
мин., при примипари 94,26±25,42 мин., а е най-голяма при предлежаща част на 
-3 oт LI съответно при мултипари 122,39±47,87 мин. и съответно 166,25±50,54 
мин. при примипари. Статистически значима връзка открихме между 
изходното положение на предлежащата част и средната скорост на напредване 
на разширението на маточната шийка (при  глава  на -3 от LI и примипари - 
2.87±1.09 см./ч., при мултипари 3.78±1.33 см./ч. При предлежаща част на  -1 
от  LI установихме скорост на напредване на разширението при примипари 
4.28±1.25 см./ч. и 5,11±1.11 см./ч. при мултипари), продължителността 
на първи и втори период на раждането (р<0,05). Нашето проучване не 
установи зависимост между изходното положение на предлежащата глава и 
продължителността на плацентарен период при обезболени с ЕА мултипари. 
Изводи: Разгледан при различен паритет на жената прогностичният фактор 
височина на предлежащата част в момента на поставяне на ЕА при примипари 
корелира добре продължителността и изхода от обезболеното с ЕА раждане. При 
ниско стояща глава обезболеното с ЕА раждане е с по-кратка продължителност 
(първи, втори период и общо), с по-висока честота на неусложнени вагинални 
раждания, по-малък процент на спешни Цезарови сечения, по-рядко настъпват 
усложнения в плацентарен период и разкъсвания на мек родилен канал са по-
малко. Изходната височина на предлежащата част при мултипари влияе върху 
продължителността на раждането и честотата на разкъсвания на мек родилен 
канал, но не влияе върху изхода от обезболеното раждане обезболени с ЕА. 
На базата на получените от нас резултати можем да заключим, че височината 
на предлежащата част е силен прогностичен фактор за продължителността 
и изхода от обезболеното с ЕА раждане, при примипари. При мултипари 
изходната височина на главата може да се използва като прогностичен фактор 
за продължителността, но не и за изхода от обезболеното с ЕА раждане. С 
помоща на логистичен регресионен анализ сравнихме прогностичната 
стойност на факторите от акушерския, относно изхода от обезболеното с 
ЕА раждане и установихме, че при примипари – най-силен е височината 
на предлежащата част, а най-слаб е разширението на маточната шийка, 
докато при мултипари – нито един от изследваните фактори не може да 
прогнозира изхода от обезболеното с ЕА раждане. 

Ключови думи: прогностични фактори, епидурална аналгезия, раждане, 
изход от раждане.

Abstract: Epidural analgesia constitutes the most effective method of analgesia 
for vaginal birth. Objective: The aim of the present study was to determine the 
prognostic value of various factors from the obstetric status perspective, on the 
duration and outcome of epidural analgesia (EA) for vaginal delivery. Material and 
methods: The study is prospective in 740 women in labor, anesthesia with EA, who 
underwen at the University Obstetrics and Gynecology Clinic of „Maichin dom“ 
EAD, Sofia in the period of April. 2009 - April 2013. Women in labor meeting 
the following criteria were included in the study: singleton pregnancy, cephalic 
presentation, gestational age over 36 years, active phase of labor, open amniotic 
membrane, stimulation of labor by infusion of 500 ml. Saline solution with 5 IU 
Oxytocin, after administration of EA. As uncomplicated we defined labor finnished 
with normal mechanisum, blood lose ≤ 300 ml, Apgar at 5-th minute ≥7. We divided 
patients in three groups, depends on the height of the presenting part at the time 
of application of  EA: 1-st group head at -3 of LI, 2-nd -2 of LI and 3-th - 1 of LI. 
Results: Our results show that when we examining the height of the presenting part 
at the time of application of  EA, the total duration of labor was the shortest, in 
which analgesia was applied at the head of -1 from LI - total duration of labor in 
multiparous 75.69±11.70 min., in primiparous 94 ,26±25.42 min., and is greatest at 
the present part of -3 from LI - in multiparous 122.39±47.87 min. and respectively 
166.25±50.54 min. in primiparous. We found a statistically significant relationship 
between the starting position of the presenting part and the average rate of 
progression of cervical dilatation for head at -3 from LI and primiparous - 2.87±1.09 
cm/h, for multiparous 3.78±1.33 cm/h. With a present part of -1 of  LI, we found 
a rate of dilation advancement in primiparous 4.28±1.25 cm/h and 5.11±1.11 cm/h 
in multiparous), the duration of the first and second periods of labor (p< 0.05). Our 
study did not find a relationship between the initial position of the presenting part 
and the length of the placental period in multiparous. Conclusions: Examined for 
different parity of the woman the prognostic factor height of the presenting part 
at the time of placement of EA in primipary correlates well with the duration and 
outcome of anesthetized with EA labor. With a low-standing head, labor with EA 
has a shorter duration (first, second period and total), with a higher frequency of 
uncomplicated vaginal labor, a lower rate of emergency Caesarean sections, less 
frequent complications in the placental period and soft birth canal lacerations 
are less frequent. The exit height of the presenting part in multiparous affects the 
duration of labor and the incidence of soft birth canal lacerations, but does not affect 
the outcome of the delivery with EA. Based on our results, we can conclude that the 
height of the presenting part constitutes a strong prognostic factor for the duration 
and outcome of  labor with EA in primipary. In multipary, initial head height can be 
used as a prognostic factor for the duration, but not the outcome, of anesthetized with 
EA  labor. With logistic regretion analisys we compair prognostic value of different 
factors from pelvic score on labor outcome. We conclude that in primiparious with 
EA the most important factor for less birth outcome is a hight of presenting part, the 
less importent is initial dilation of cervics; in multiparious no one of studied factors 
couldn´t be use for prediction of  birth outcome.  

Key words: prognostic factors, birth outcome, epidural analgesia, labor, 
delivery.



11Год. LI, кн. 4/2022

ОРИГИНАЛНИ СТАТИИ

Въведение:
Според международната асоциация по изучаване на 

болката, последната е „ неприятно сензорно и емоционално 
преживяване, резултат на потенциално или станало тъканно 
увреждане” [4]. Родилната болка е сложно, субективно 
усещане, резултат от сумиране дразненето на болковите 
рецептори и моментното емоционално състояние на жената 
- емоционалния болков фон [3]. Последният в значителна 
степен може да повлияе прага на болка. Болката по време на 
раждането се смята за една от тези с най-голям итензитет при 
човека. [5].

Според съвременната медицинска наука и практика, да 
се твърди, че родилната болка е задължителна необходимост 
и майката трябва да я приеме като даденост, е несериозно. 
Редица мащабни проучвания  показват, че болката по време на 
раждането, не само че няма никакви положителни въздействия 
върху акта на раждане и физиологичните процеси в организма 
на майката и плода.  Дори напротив – има редица негативни 
ефекти. Болката може да доведе до затрудняване и удължаване 
на родилния процес и в крайна сметка до увреждане на майката 
и/или плода [4,6,7,8,9]. Тя може да повлияе отрицателно и 
соматичното състояние на раждащата, особено сърдечно-
съдовата и дихателни системи, а също алкално-киселинното 
състояние и обмяната на веществата. Родилната болка може да 
доведе до отключване на латентни или психични заболявания 
в ремисия. Според различни проучвания болката по време на 
раждането се свързва и с развитие на послеродова депресия 
[10]. Според  Brown и съавтори 13 % от родилките с тежко, 
протрахирано вагинално раждане отключват послеродова 
депресия, в 1 % посттравматично психотично разстройство, а 
20 % отклонения в половия живот – липса на полово влечение 
и желание [7]. Освен грижа за здравето на родилката и 
плода съвременното акушерството изисква осигуряване 
максимален комфорт на раждащата; максимално 
задоволяване изискването на съвременните жени за 
“безболезнено” раждане, оставяне на положителен спомен 
от акта на раждането. 

Проучване на Смилов, сравняващо ефекта на различните 
методи за обезболяване на вагинално раждане, показва че 
ефективността на епидуралния блок е най-висока и достига 90-
93 % [2]. ЕА е златния стандарт за обезболяване на вагинално 
раждане. Освен висока ефективност тя притежава редица 
други предимства пред останалите методи.

По света за последните 20 години делът на обезболените 
раждания нараства между 5 и 7 пъти. Отчита се, че основните 
причини които довеждат до това увеличение са: въвеждането 
на нови, по-сигурни техники; натрупването на опит във 
воденето на обезболено с епидурална аналгезия раждане и 
удовлетвореността на пациентките, при които е използвана 
ЕА(8). Според различни литературни източници средната 
честотана употреба на ЕА за вагинално раждане в Израел е 
85%, САЩ  - 82%; Англия - 65%; Франция - 75%; Германия 
- 42%; Турция -18%  [1,4,8]. В България ЕА се прилага все 
още само в част от градовете и то в големите болници. Наше 
проучване показа честота 11.77 % в СБАЛАГ „Майчин 
дом“ за периода 1994-2010 [1].  Независимо от известното 
нарастване прилагането на ЕА през последните години, 
честотата на използване на ЕА в системата на дирижираното 
вагинално раждане, остава значително по-ниска, в сравнение 
с цитираните в литературата данни. Една от причините за тази 
честота, вероятно е известна несигурност от страна на част 
от водещите ражданетоекипи и/или липса на необходимият 
опит във воденето на обезболено с ЕА раждане. Този тип 
раждане се подчинява на закономерности различни от тези 
при необезболено раждане, които е необходимо да се познават, 
за да не се наруши механизма на раждането и да могат да се 
използват всички ползи от ЕА. Друга възможна причина за по-
рядкото използване на ЕА е липсата на достатъчно информация 

сред пациентките за наличието на този вид обезболяване, 
както и ползите от него. В общественото пространство са 
разпространени редица „митове”, относно страничните ефекти 
и усложненията при ЕА, което води до немотивиран страх 
сред част от раждащите. За ниската честота са отговорни и 
финансовите причини - в България ЕА се поема от раждащата. 
Не на последно място по значение за ниската честота е липсата 
на достатъчен брой анестезиолози.

Цел: Целта на настоящото проучване е да се установи 
как различни фактори от страна на акушерския статус и по-
конкретно височината на предлежащата част в момента на 
прилагане на ЕА, влияе  върху продължителността и изхода 
от обезболеното с ЕА вагинално раждане. И бихме ли мог-
ли да го използваме като прогностичен фактор. Материал 
и методи: Проучването е проспективно при 740 раждащи 
жени, обезболение с ЕА преминали през Родилна клиника 
на СБАЛАГ “Майчин дом“ ЕАД, София в периода  април. 
2009 – април.2013 год.. В проучването са включени раждащи, 
отговарящи на следните критерии: едноплодна бременност, 
главично предлежание, гестационна възраст над 36 г.с., активна 
фаза на раждане, отворен околоплоден мехур, стимулиране на 
родилната дейност чрез инфузия на 500 мл. Физиологичен раз-
твор с 5 IU Окситоцин, след прилагане на ЕА.

Отделните показатели от акушерския статус - положението 
на маточната шийка, консистенцията на маточната шийка, 
степен на скъсяване на маточна шийка, разширението на 
цервикалния канал, състоянието на околоплодния мехур, 
точното разположение на предлежащата част на плода 
спрямо linea interspinalis, определяхме чрез  вагинален аку-
шерски преглед. С цел унифициране на данните прегледите 
са извършвани, освен от водещия раждането лекар и от един 
и същ за всички родилки акушер-гинеколог. Интервалът 
между прегледите беше еднакъв – непосредствено преди 
обезболяването, на 30-та минута след поставяне на дозата 
локален анестетик и опиоиден аналгетик, а след това през 
два часа. При необходимост са извършвани и допълнителни 
прегледи – при отклонения в мониторния запис, при чувство 
за напън от страна на родилката, при абнормно кървене или 
при усет за силна болка с цел преценка необходимостта от 
добавяне на нова доза медикаменти.

При определяне влиянието на прогностичните фактори от 
страна на акушерския статус, върху изхода от обезболеното с 
ЕА раждане, дефинирахме понятие успешен изход. За успешно 
приехме раждане per vias naturales, на плод в добро състояние 
– Apgar 5 мин. 7 или по-голям, pH > 7.25, липса на усложнения 
в плацентарен периоди кръвозагуба свързана с раждането 300 
или по-малко милилитра. За по-голяма точност на резултатите 
влиянието на отделните фактори беше проучено при пациентки 
с различен паритет – 537 раждащи за първи път и 203 раждали 
пациентки.

На всички пациентки, при които се приложи ЕА за 
обезболяване, предварително подробно се разясниха 
както предимствата, така и възможните странични ефекти 
и усложнения от прилагането на ЕА, след което се взе 
информирано съгласие за прилагането и.

С цел достоверност на резултатите в групата с ЕА са 
включени само пациентки, при които е направен сегментен 
лумбален епидурален блок, с интермитентни болус дози, на 
комбинация между локален анестетик 10-15 мл 0.125% Chiro-
cain/Ropivacainи опиоиден аналгетик -  Fenthanyl - 1мкг на кг, 
тегло. Поставянето на епидуралния катетър, обезболяването и 
контролът върху състоянието на родилката се извършваха от 
дежурен анестезиолог по приет протокол в КАИЛ „Майчин 
дом“ ЕАД. 

На всички пациентки е извършвано непрекъснато 
кардиотокографско мониториране през първи период на 
раждането със скорост на движение на хартията 1 см./мин. 
и периодична аускултация на детските сърдечни тонове 
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след всяка контракция през периода на изгонване на плода. 
Използувани са кардиотокографи HewlettPackard 8040 А,  
HewlettPackard 8080 (USA), Sonicait (UK), Philips Aalon FM 
20, работещи на принципа на външна индиректна техника. 
Отчитани са брой, честотата, продължителността и интензитет 
на маточните контракции, както и основна сърдечна честота 
на плода, нейната вариабилност, реактивност и периодичните 
промени на детските сърдечни тонове, настъпващи във връзка 
с маточните контракции.

Оценката за състоянието на новороденото след раждането 
се извърши чрез определяне на Apgar скор съвместно 
от водещия раждането акушер-гинеколог и неонатолог. 
Определихме Apgar скор на 1- ва и 5 та минута, като оценката 
на 1-ва минута използвахме за определяне необходимостта 
от първична реанимация, а по Apgar скор на 5-та минута 
оценявахме състоянието на новороденото. Новородени в  
добро състояние определихме тези с  Apgarскор на 5-та минута 
от 7 до 10. 

Данните бяха въведени и обработени със статистическия 
пакет SPSS 19, за обработка на прогностичните фактори 
беше използван статистическия софтуер SPSS 13. За ниво 
на значимост, при което се отхвърля нулевата хипотеза 
бе избрано p<0,05. Използвани бяха: вариационен анализ, 
графичен анализ; екзактен тест на Fischer; непараметричен 
тест на Колмогоров-Смирнов; параметричен Т-тест на Student; 
непараметричен тест на Mann-Whitney; дисперсионен анализ.

Резултати и обсъждане:.
С разглеждането на прогностичен фактор височина 

на предлежащата част си поставихме за цел да установим 
дали този критерии от пелвик скора има самостоятелно 
прогностично значение за продължителността и изхода от 
обезболеното с ЕА раждане, честотата на разкъсванията на 
мек родиленканал, усложненията в плацентарен и ранен 
послеродов период и за състоянието на новороденото. За 
решаване на тези задача изследвахме обезболените с ЕА, които 
разделихме на три групи, в зависимост от изходната височина 
на предлежащата  част спрямо linea interspinalis (LI): 1-ва 
група - на -3 от LI, 2 - ра група - на -2 от LI и 3 - та – на -1-от 
LI. Придвижването на предлежащата част в родилния канал 
при раждащите  с различен паритет се извършва на различен 
етап от бременността и раждането. По тази причина оценката 
на прогностичен фактор изходна височина на предлежащата 
част върху продължителността и изхода от обезболеното с ЕА 
раждане направихме отделно при примипари и при пациентки 
с предшестващо раждане. 

За постигане на поставените задачи разделихме 
обезболените с ЕА, примипари(n=537) и мултипари (n=203) в 
три групи,според изходната височина на предлежащата част, 
спрямо LI.

Фиг. 1 Разпределение на обезболените с ЕА примипари 
и мултипари в групи, според височината на предлежащата 
част в момента на прилагане на ЕА.

На фиг. 1 сме представили графично разпределението на 
прими- и мултипарите обезболени с ЕА, по групи в зависимост 
от изходната височина на предлежащата глава. Както се вижда 
от графиката делът на пациентките, при които ЕА е приложена 

при положение на главата на – 2 и -3 от LI e сходен, но все пак 
при първораждащи  ЕА се е приложила по-често при глава на  
-2 от LI 44,9 % (n=245), и в 41,20 % (n=221) при предлежаща  
част на – 3 от LI. При едва 75 примипари ЕА е поставена 
при предлежаща глава на -1 от LI. При мултипарите в 9,4 % 
(n=19) ЕА е поставена при глава на -1 от LI,  в 44,3 % (n=90) 
от случаите на – 2 от LI и в най-голям процент от случаите е 
прилагана при  предлежаща част на -3 от LI - 46,3 % (n=94). 
Независимо, че анализът на данните не установи наличие на 
статистически значима връзка между паритета и изходната 
височина на предлежащата част, получените от нас резултати 
показват, че все пак при мултипари ЕА се поставя при по-
високо стояща глава, в сравнение с примипари (р=0,356, или 
р>0,05).

Поставихме си задача да определим, дали височината 
на предлежащата част при поставяне на ЕА оказва влияние 
върху продължителността на раждането общо и по периоди, 
за решаване на задачата сравнихме времетраенето общо и 
на всеки от периодите на раждането между трите групи, 
последователно при примипари и при мултипари.

 Табл.1 Средна скорост на напредване на разширението, 
продължителност на раждането- общо и по периоди, в 
групите обезболени с ЕА примипари, според изходната 
височина на предлежащата част. 

На таблица 1 сме представили средната продължителността 
на раждането общо и по периоди и средната скорост на 
напредване на разширението при примипари обезболени с 
ЕА и различна изходна височина на предлежащата глава. 
Както се вижда продължителността е най-малка, когато ЕА е 
поставена при глава на -1 от LI, а най-голяма е при глава на 
-3 от LI. Статистически значима е разликата между групите 
както по отношение на общата продължителност, така и на 
първи и втори период на раждането (р<0,05). По отношение 
продължителността на плацентарния период не установихме 
статистическа връзка между височината на предлежащата 
част при поставяне на ЕА и неговото времетраене (р>0,05).На 
базата на тези данни можем да заключим, че колкото по-ниско 
се намира предлежащата глава при примипари, в момента на 
поставяне на ЕА, толкова по-малка е продължителността на 
първи, втори период и на раждането като цяло.

Направихме същия анализ и при мултипарите като данните 
сме представили на таблица 2.

изходна височина на предлежащата част върху продължителността и изхода от 
обезболеното с ЕА раждане направихме отделно при примипари и при пациентки с 
предшестващо раждане. 

За постигане на поставените задачи разделихме обезболените с ЕА, 
примипари(n=537) и мултипари (n=203) в три групи,според изходната височина на 
предлежащата част, спрямо LI.

Фиг. 1 Разпределение на обезболените с ЕА примипари и мултипари в групи, според 
височината на предлежащата част в момента на прилагане на ЕА.

На фиг. 1 сме представили графично разпределението на прими- и мултипарите 
обезболени с ЕА, по групи в зависимост от изходната височина на предлежащата глава. 
Както се вижда от графиката делът на пациентките, при които ЕА е приложена при 
положение на главата на – 2 и -3 от LI e сходен, но все пак при първораждащи  ЕА се е 
приложила по-често при глава на  -2 от LI 44,9 % (n=245), и в 41,20 % (n=221) при 
предлежаща  част на – 3 от LI. При едва 75 примипари ЕА е поставена при предлежаща 
глава на -1 от LI. При мултипарите в 9,4 % (n=19) ЕА е поставена при глава на -1 от LI,  
в 44,3 % (n=90) от случаите на – 2 от LI и в най-голям процент от случаите е прилагана 
при  предлежаща част на -3 от LI - 46,3 % (n=94). Независимо, че анализът на данните 
не установи наличие на статистически значима връзка между паритета и изходната 
височина на предлежащата част, получените от нас резултати показват, че все пак при 
мултипари ЕА се поставя при по-високо стояща глава, в сравнение с примипари 
(р=0,356, или р>0,05).

Поставихме си задача да определим, дали височината на предлежащата част при 
поставяне на ЕА оказва влияние върху продължителността на раждането общо и по 
периоди, за решаване на задачата сравнихме времетраенето общо и на всеки от 
периодите на раждането между трите групи, последователно при примипари и при 
мултипари.
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Табл.1 Средна скорост на напредване на разширението, продължителност на 
раждането- общо и по периоди, в групите обезболени с ЕА примипари, според 
изходната височина на предлежащата част. 

На таблица 1 сме представили средната продължителността на раждането общо 
и по периоди и средната скорост на напредване на разширението при примипари 
обезболени с ЕА и различна изходна височина на предлежащата глава. Както се вижда 
продължителността е най-малка, когато ЕА е поставена при глава на -1 от LI, а най-
голяма е при глава на -3 от LI. Статистически значима е разликата между групите както 
по отношение на общата продължителност, така и на първи и втори период на 
раждането (р<0,05). По отношение продължителността на плацентарния период не 

Изследван 
признак

Височина на 
главата, 
спрямо LI Брой Средно SD

Ниво на 
значимост (р)

Продължително
ст на първи 
период (мин.)

– 1 от LI 75 67,91 23,76

0.001– 2 от LI 237 83,30 29,41

– 3 от LI 185 127,32 45,06

Продължително
ст на втори 
период (мин.)

– 1 от LI 75 16,95 6,20

0.001– 2 от LI 237 19,63 7,77

– 3 от LI 185 27,56 12,97

Продължително
ст на трети 
период (мин.)

– 1 от LI 75 3,10 0,99

0.277– 2 от LI 237 3,19 1,70

– 3 от LI 185 3,17 0,92

Обща 
продължително
ст на раждането

– 1 от LI 75 94,26 25,42

0.003– 2 от LI 237 113,43 33,36

– 3 от LI 185 166,25 50,54

Скорост на 
напредване на 
разширението

– 1 от LI 75 4,28 1,25

0.023– 2 от LI 237 3,90 1,25

– 3 от LI 185 2,87 1,09
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Табл.2  Средна скорост на напредване на разширението на 
маточната шийка и средна продължителност  раждането 
– общо и по периоди, в групитеобезболени с ЕА мултипари, 
споредизходната височина на предлежащата част.

Както се вижда от таблица 2, средната обща 
продължителност на раждането е най-малка при мултипарите, 
при които аналгезия е поставена при глава на -1 от LI 
(75,69±11,70 мин.), а е най-голяма при предлежаща част на 
-3 oт LI (122,39±47,87 мин.). Статистически значима връзка 
открихме между изходното положение на предлежащата част и 
средната скорост на напредване на разширението на маточната 
шийка, продължителността на първи и втори период на 
раждането (р<0,05). Нашето проучване не установи зависимост 
между изходното положение на предлежащата глава и 
продължителността на плацентарен период при обезболени с 
ЕА мултипари (р<0,05).

Изследвахме дали съществува връзка между положението 
на предлежащата част в момента на прилагане на ЕА и изхода 
от обезболеното с ЕА раждане, при прими- и мултипари. 

Фиг. 2 Честота на различен изход от раждането в 
групите примипари обезболени с ЕА, според изходната 
височина на предлежащата част.

На фиг. 2 сме представили честотата на различен изход от 
обезболено с ЕА раждане при примипарите и различна изходна 
височина на предлежащата част. Както се вижда от графиката 
при първораждащите, при които ЕА е приложена при глава 
на -1 от LIс неусложнено вагинално раждане завършиха 92 % 

(n=69) от случаите,  8 % (n=6) с усложнено вагинално ражданеи 
при нито една пациентка от тази група не се наложи раждането 
да завърши чрез ЦС. При примипарите с изходна височина на 
предлежащата част на -2 от LI, в83,4 % (n=201) изходът беше 
неусложнено вагинално раждане, в 14,94 % (n=36) усложнено 
вагинално раждане и в 1,66 % (n=4) ЦС. Най-„неблагоприятен“ 
беше изхода от раждането при примипари, при които ЕА бе 
приложена при предлежаща част на -3 от LI – неусложнено 
вагинално раждане при 51,58 % (n=114) от пациентките, 32,13 
% (n=71) завършиха  усложнено вагинално раждане и в 16,29 
% (n=36) чрез ЦС. Анализът на данните показа статистически 
значима връзка между изхода от раждането при примипари и 
височината на предлежащата част в момента на прилагане на и 
с ЕА (р<0,05). На базата на тези резултати можем да заключим, 
че колкото по-ниско е предлежащата глава в момента на 
прилагане на ЕА при примипари, толкова по-благоприятен е 
изхода от раждането.

Подобен анализ направихме и при мултипарите, като 
данните сме представили на таблица 3.

Табл.3 Честота на различен изход от раждането в групите 
мултипари обезболени с ЕА, в зависимост от изходната  
височина на предлежащата част.

Както се вижда от таблица 3, при мултипарите най-висок е 
процентът на неусложнените вагинални раждания, в случаите 
когато ЕА е поставена при предлежаща част на -2 от LI (n=80), 
следвани от тези с ниско стояща глава (на -1 от LI 78.95 % 
(n=15)) и най-нисък е процентът на неусложнените вагинални 
раждания при височина на главата на -3 от LI – 76.60 % (n=72). 
Най-нисък е делът наусложнените вагинални раждания, в 
групата с височина на предлежащата част на -2 от LI, следвани 
от тези при предлежаща част на -1 и най-висок е при глава на 
-3 от LI. При нито една от раждалите пациентки, в групата с 
височина на предлежащата част на -1 от LI, раждането не 
е завършило с ЦС. В другите две групи по една пациентка е 
родила по абдоминален път. Разликите между групите нямат 
статистическа значимост (р>0,05) и можем да заключим, че 
изходната височина на предлежащата част при мултипари не 
може да се използва като прогностичен фактор за изхода от 
обезболено с ЕА раждане.

Проучихме как изходната височина на предлежащата част 
влияе върху честотата на разкъсвания на мек родилен канал, 
настъпването на усложнения в плацентарен период и върху 
кръвозагубата, при различен паритет.

Табл. 4 Средна кръвозагуба, честотата на разкъсвания на 
мек родилен канал и настъпилите усложнения в плацентарен 
период в групите примипари обезболени с ЕА, според 
височината на предлежащата глава.

установихме статистическа връзка между височината на предлежащата част при 
поставяне на ЕА и неговото времетраене (р>0,05).На базата на тези данни можем да 
заключим, че колкото по-ниско се намира предлежащата глава при примипари, в 
момента на поставяне на ЕА, толкова по-малка е продължителността на първи, втори 
период и на раждането като цяло.

Направихме същия анализ и при мултипарите като данните сме представили на таблица 
2.

Табл.2 Средна скорост на напредване на разширението на маточната шийка и средна 
продължителност  раждането – общо и по периоди, в групитеобезболени с ЕА 
мултипари, споредизходната височина на предлежащата част.

Изследван 
признак

Височина на 
главата, 
спрямо LI Брой Средно SD

Ниво на 
значимост 
(р)

Продължително
ст на първи 
период (мин.)

– 1 от LI 19 51,9474 9,91897

0.001– 2 от LI 89 62,5281 18,09576

– 3 от LI 93 92,9892 40,86257

Продължително
ст на втори 
период (мин.)

– 1 от LI 19 13,8947 6,62399

0.046– 2 от LI 89 13,6404 5,78055

– 3 от LI 93 19,2581 13,46485

Продължително
ст на трети 
период (мин.)

– 1 от LI 19 3,2637 1,38456

0.928– 2 от LI 89 2,9378 ,46738

– 3 от LI 93 3,2475 2,08412

Обща 
продължително
ст на раждането

– 1 от LI 75 75,69 11,70

0.001– 2 от LI 237 83,91 21,77

– 3 от LI 185 122,39 47,87

Скорост на 
напредване на 
разширението

– 1 от LI 19 5,1141 1,11588

0.001– 2 от LI 89 4,7478 1,12454

– 3 от LI 93 3,7888 1,33341

Както се вижда от таблица 2, средната обща продължителност на раждането е 
най-малка при мултипарите, при които аналгезия е поставена при глава на -1 от LI 
(75,69±11,70 мин.), а е най-голяма при предлежаща част на -3 oт LI (122,39±47,87 мин.). 
Статистически значима връзка открихме между изходното положение на предлежащата 
част и средната скорост на напредване на разширението на маточната шийка, 
продължителността на първи и втори период на раждането (р<0,05). Нашето проучване 
не установи зависимост между изходното положение на предлежащата глава и 
продължителността на плацентарен период при обезболени с ЕА мултипари (р<0,05).

Изследвахме дали съществува връзка между положението на предлежащата част 
в момента на прилагане на ЕА и изхода от обезболеното с ЕА раждане, при прими- и 
мултипари. 

Фиг. 2 Честота на различен изход от раждането в групите примипари обезболени с 
ЕА, според изходната височина на предлежащата част.

На фиг. 2 сме представили честотата на различен изход от обезболено с ЕА 
раждане при примипарите и различна изходна височина на предлежащата част. Както 
се вижда от графиката при първораждащите, при които ЕА е приложена при глава на -1
от LIс неусложнено вагинално раждане завършиха 92 % (n=69) от случаите,  8 % (n=6) с 
усложнено вагинално ражданеи при нито една пациентка от тази група не се наложи 
раждането да завърши чрез ЦС. При примипарите с изходна височина на предлежащата 
част на -2 от LI, в83,4 % (n=201) изходът беше неусложнено вагинално раждане, в 14,94 
% (n=36) усложнено вагинално раждане и в 1,66 % (n=4) ЦС. Най-„неблагоприятен“ 
беше изхода от раждането при примипари, при които ЕА бе приложена при 
предлежаща част на -3 от LI – неусложнено вагинално раждане при 51,58 % (n=114) от 
пациентките, 32,13 % (n=71) завършиха  усложнено вагинално раждане и в 16,29 % 
(n=36) чрез ЦС. Анализът на данните показа статистически значима връзка между 
изхода от раждането при примипари и височината на предлежащата част в момента на 
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прилагане на и с ЕА (р<0,05). На базата на тези резултати можем да заключим, че 
колкото по-ниско е предлежащата глава в момента на прилагане на ЕА при примипари, 
толкова по-благоприятен е изхода от раждането.

Подобен анализ направихме и при мултипарите, като данните сме представили 
на таблица 3.

Табл.3 Честота на различен изход от раждането в групите мултипари обезболени с 
ЕА, в зависимост от изходната  височина на предлежащата част.

Както се вижда от таблица 3, при мултипарите най-висок е процентът на 
неусложнените вагинални раждания, в случаите когато ЕА е поставена при предлежаща 
част на -2 от LI (n=80), следвани от тези с ниско стояща глава (на -1 от LI 78.95 % 
(n=15)) и най-нисък е процентът на неусложнените вагинални раждания при височина 
на главата на -3 от LI – 76.60 % (n=72). Най-нисък е делът наусложнените вагинални 
раждания, в групата с височина на предлежащата част на -2 от LI, следвани от тези при 
предлежаща част на -1 и най-висок е при глава на -3 от LI. При нито една от раждалите 
пациентки, в групата с височина на предлежащата част на -1 от LI, раждането не е 
завършило с ЦС. В другите две групи по една пациентка е родила по абдоминален път. 
Разликите между групите нямат статистическа значимост (р>0,05) и можем да 
заключим, че изходната височина на предлежащата част при мултипари не може да се 
използва като прогностичен фактор за изхода от обезболено с ЕА раждане.

Проучихме как изходната височина на предлежащата част влияе върху честотата 
на разкъсвания на мек родилен канал, настъпването на усложнения в плацентарен 
период и върху кръвозагубата, при различен паритет.

Табл. 4 Средна кръвозагуба, честотата на разкъсвания на мек родилен канал и 
настъпилите усложнения в плацентарен период в групите примипари обезболени с ЕА, 
според височината на предлежащата глава.

Мултипари (N=203)

Изход от раждането

Ниво на 
значим
ост (р)

Неусложне
но ВР

Усложнено 
ВР ЦС

Брой % Брой % Брой %

Положение 
на главата

-1 от LI (n=19) 15 78,95 4 21,05 0 0

0.920-2 oт LI (n=90) 80 88,89 9 10 1 1,11

-3 от LI (n=94) 72 76,60 21 22,34 1 1,06

Групи примипари

N Кръвозагуба(мл)

Усложнения 

в плацентарен 
период - има 

Разкъсвания-
има

Изходно 
положение 
на главата

-1 от LI 75 244 1,33% (n=1) 70,67% (n=53)

-2 oт LI 237 251,27 7,17% (n=17) 81,87 % (n=194)

-3 от LI 185 255,54 8,64% (n=16) 89,19 % (n=165)

Ниво на значимост 0,052 0,031 0.001

Табл. 5 Средна кръвозагуба, честотата на разкъсвания на мек родилен канал и 
настъпилите усложнения в плацентарен период в групитемултипари обезболени с ЕА, 
според височината на предлежащата глава.

Групи мултипари

N Кръвозагуба(мл)

Усложнения 

в плацентарен 
период - има 

Разкъсвания-
има

Изходно 
положение 
на главата

-1 от LI 19 284,21 10,53 % (n=2) 84,21% (n=16)

-2 oт LI 89 248,31 8,99 % (n=8) 57,33 % (n=51)

-3 от LI 93 250,53 8,60 % (n=8) 72,04 % (n=67)

Ниво на значимост 0,052 0,498 0.061

На табл. 5 сме представили средната кръвозагуба, честотата на разкъсвания на 
мек родилен канал и настъпилите усложнения в плацентарен период в групите 
мултипари обезболени с ЕА, според изходната височина на предлежащата част. 
Анализът на данните не установи наличие на статистически значима връзка между 
изходната височина на предлежащата част при мултипари и изследваните от нас –
кръвозагуба, честота на усложнения в плацентарен период и честота на разкъсване на 
мек родилен канал (всички нива на значимост са по-големи от 0,05).

Фиг.3 Графично на представяне среднaта стойност на Апгар на 5-та минута при 
обезболени с ЕА пациентки с различно изходно положение на предлежащата част и 
при различен паритет
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На таблица 4 сме представили средната кръвозагуба, 
честотата на настъпили разкъсвания на мек родилен канал 
и усложненията в плацентарен период при примипари 
обезболени с ЕА, в зависимост от изходната височината 
на предлежащата глава. Нашето проучване установи, 
че съществува статистически значима връзка между 
изходната височина на предлежащата част при обезболени 
с ЕА примипари и честотата на настъпили усложнения в 
плацентарен период и разкъсванията на мек родилен канал и 
(р<0,05). Най-малък е делът на разкъсвания на генитален тракт 
при изходно положение на главата на -1 от LI (70,67% - n=53), в 
групите с по-висока позиция на главата се увеличава честотата 
на настъпили нарушения в целостта мек родилен канал, като 
последната е най-голяма в третата група (-3 от LI) - 89.19 % 
(n=165). Честотата на настъпили усложнения в плацентарен 
период също се влияе от изходната позиция на предлежащата 
част, като делът им е най-нисък в първата група– 1,33 % (n=1) 
и е най-висок в третата група – 8,64 % (n=16). По отношение 
на кръвозагубата проучването ни не установи статистически 
значима зависимост между сравняваните групи примипари, 
но отново кръвозагубата е най-малка при по-ниско стояща 
предлежаща част.

Табл. 5 Средна кръвозагуба, честотата на разкъсвания на 
мек родилен канал и настъпилите усложнения в плацентарен 
период в групитемултипари обезболени с ЕА, според 
височината на предлежащата глава.

На табл. 5 сме представили средната кръвозагуба, честотата 
на разкъсвания на мек родилен канал и настъпилите усложнения 
в плацентарен период в групите мултипари обезболени с ЕА, 
според изходната височина на предлежащата част. Анализът 
на данните не установи наличие на статистически значима 
връзка между изходната височина на предлежащата част при 
мултипари и изследваните от нас – кръвозагуба, честота на 
усложнения в плацентарен период и честота на разкъсване на 
мек родилен канал (всички нива на значимост са по-големи от 
0,05).

Фиг.3 Графично на представяне среднaта стойност на 
Апгар на 5-та минута при обезболени с ЕА пациентки с 
различно изходно положение на предлежащата част и при 
различен паритет

На фигура 3 сме представили графично средната стойност 
на Апгар скора на 5-та минута в групите примипари и 
мултипари обезболени с ЕА и различна изходна височина на 
предлежащата част. Направеният от нас анализ не установи 
наличие на статистически значима зависимост между Апгар 

скора на петата минута на новородените и положението 
на предлежащата част, както при примипари, така и при 
мултипари (р>0,05).

 
Изводи:
Факторът височина на предлежащата част в момента 

на поставяне на ЕА при примипари корелира добре 
продължителността и изхода от обезболеното с ЕА раждане. 
При ниско стояща глава обезболеното с ЕА ражданее с по-
кратка продължителност (първи, втори период и общо), с 
по-висока честота на неусложнени вагинални раждания, 
по-малък процент на спешни Цезарови сечения, по-рядко 
настъпватусложнения в плацентарен период и разкъсвания на 
мек родилен канал са по-малко. 

Изходната височина на предлежащата част при мултипари 
влияе върху продължителността на раждането и  честотата на 
разкъсвания на мек родилен канал, но не влияе върху изхода от 
обезболеното раждане обезболени с ЕА.

На базата на получените от нас резултати можем да 
заключим, че височината на предлежащата част е силен 
прогностичен фактор за продължителността и изхода от 
обезболеното с ЕА раждане, при примипари. При мултипари 
изходната височина на главата може да се използва като 
прогностичен фактор за продължителността, но не и за изхода 
от обезболеното с ЕА раждане.

В литературата няма описани подобно на нашето 
проучване, изследващо влиянието на прогностични фактори 
върху продължителността и изхода от обезболеното с ЕА 
вагинално раждане, поради което данните ни не могат да бъдат 
сравнявани.
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Групи примипари

N Кръвозагуба(мл)

Усложнения 

в плацентарен 
период - има 

Разкъсвания-
има

Изходно 
положение 
на главата

-1 от LI 75 244 1,33% (n=1) 70,67% (n=53)

-2 oт LI 237 251,27 7,17% (n=17) 81,87 % (n=194)

-3 от LI 185 255,54 8,64% (n=16) 89,19 % (n=165)

Ниво на значимост 0,052 0,031 0.001

Табл. 5 Средна кръвозагуба, честотата на разкъсвания на мек родилен канал и 
настъпилите усложнения в плацентарен период в групитемултипари обезболени с ЕА, 
според височината на предлежащата глава.

Групи мултипари

N Кръвозагуба(мл)

Усложнения 

в плацентарен 
период - има 

Разкъсвания-
има

Изходно 
положение 
на главата

-1 от LI 19 284,21 10,53 % (n=2) 84,21% (n=16)

-2 oт LI 89 248,31 8,99 % (n=8) 57,33 % (n=51)

-3 от LI 93 250,53 8,60 % (n=8) 72,04 % (n=67)

Ниво на значимост 0,052 0,498 0.061

На табл. 5 сме представили средната кръвозагуба, честотата на разкъсвания на 
мек родилен канал и настъпилите усложнения в плацентарен период в групите 
мултипари обезболени с ЕА, според изходната височина на предлежащата част. 
Анализът на данните не установи наличие на статистически значима връзка между 
изходната височина на предлежащата част при мултипари и изследваните от нас –
кръвозагуба, честота на усложнения в плацентарен период и честота на разкъсване на 
мек родилен канал (всички нива на значимост са по-големи от 0,05).

Фиг.3 Графично на представяне среднaта стойност на Апгар на 5-та минута при 
обезболени с ЕА пациентки с различно изходно положение на предлежащата част и 
при различен паритет

На фигура 3 сме представили графично средната стойност на Апгар скора на 5-
та минута в групите примипари и мултипари обезболени с ЕА и различна изходна 
височина на предлежащата част. Направеният от нас анализ не установи наличие на 
статистически значима зависимост между Апгар скора на петата минута на 
новородените и положението на предлежащата част, както при примипари, така и при 
мултипари (р>0,05). 

Изводи:

Факторът височина на предлежащата част в момента на поставяне на ЕА при 
примипари корелира добре продължителността и изхода от обезболеното с ЕА 
раждане. При ниско стояща глава обезболеното с ЕА ражданее с по-кратка 
продължителност (първи, втори период и общо), с по-висока честота на неусложнени 
вагинални раждания, по-малък процент на спешни Цезарови сечения, по-рядко 
настъпватусложнения в плацентарен период и разкъсвания на мек родилен канал са по-
малко. 

Изходната височина на предлежащата част при мултипари влияе върху 
продължителността на раждането и  честотата на разкъсвания на мек родилен канал, но 
не влияе върху изхода от обезболеното раждане обезболени с ЕА.

На базата на получените от нас резултати можем да заключим, че височината на 
предлежащата част е силен прогностичен фактор за продължителността и изхода от 
обезболеното с ЕА раждане, при примипари. При мултипари изходната височина на 
главата може да се използва като прогностичен фактор за продължителността, но не и 
за изхода от обезболеното с ЕА раждане.

В литературата няма описани подобно на нашето проучване, изследващо 
влиянието на прогностични фактори върху продължителността и изхода от 
обезболеното с ЕА вагинално раждане, поради което данните ни не могат да бъдат 
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ОРИГИНАЛНИ СТАТИИ

 ПРИЛОЖЕНИЕ НА ХИПОБАРЕН БУПИВАКАИН ПРИ ОРТОПЕДИЧНИ 
И ТРАВМАТОЛОГИЧНИ ОПЕРАЦИИ  – НАШИЯТ ОПИТ

Асов С., Петров Н., Одисеева Е.
 ВМА МБАЛ – София, Катедра по Анестезиология и Интензивно Лечение

APPLICATION OF HYPOBARIC BUPIVACAIN IN ORTHOPEDIC AND TRAUMA 
SURGERY – OUR EXPERIENCE

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

Резюме: Въпреки че е широко използвана, спиналната 
анестезия е свързана с риск от потенциални усложнения, ос-
новното от които е хипотония. Хемодинамичните последици от 
спиналната анестезия, свързани със степента на симпатиковия 
блок, могат да бъдат от по-голямо значение при възрастните 
хора, което води до възможни сериозни следоперативни по-
следствия.

Едностранната спинална анестезия става все по-популярна 
за хирургични процедури, които са ограничени до едната стра-
на на тялото, особено при ортопедични и травматологични опе-
ративни интервенции на долния крайник. Вероятно най-важно-
то предимство на техниката е намалената честота на хипотония 
по време на спинална анестезия, в допълнение към по-бързото 
възстановяване и доброто ниво на удовлетвореност на пациен-
та и хирурга. 

Едностранността на спиналната анестезия зависи от раз-
лични фактори, включително баритета на местния анестети-
чен разтвор, позиция на пациента, скорост на инжектиране на 
анестетика в субарахноидалното пространство и свойствата 
доза-концентрация-обем на локалния анестетик.

Споделяме нашия опит с хипобарен разтвор на бупивакаин 
за постигането на унилатерална спинална анестезия при орто-
педични и травматологични операции.

Ключови думи: спинална анестезия, хипобарен бупива-
каин, травматология

      Abstract: Although widely used, spinal anesthesia is 
associated with the risk of potential complications, the main one 
being hypotension. The hemodynamic consequences of spinal 
anesthesia related to the degree of sympathetic block might be 
of greater importance in the elderly, leading to possible serious 
postoperative consequences. 

Unilateral spinal anesthesia is becoming more popular for 
surgical procedures that are limited to one side of the body, especially 
in orthopedic and trauma surgery of the lower limb. Probably the 
most important advantage of the technique is the reduced incidence 
of hypotension during spinal anesthesia, in addition to facilitating 
faster recovery, and a good level of patient and surgeon satisfaction. 

Unilaterality of spinal anesthesia is dependent on those factors, 
including baricity of the local anesthetic solution, patient position, 
rate of injection of local anesthetic solution into the subarachnoid 
space and dose-concentration-volume properties of the local 
anesthetic.

We share our experience with hypobaric solution of bupivacaine 
for achieving unilateral spinal anesthesia in orthopedic and trauma 
surgery.

Key words: spinal anesthesia, hypobaric bupivacaine, 
traumatology

 

Въведение
Многобройни проучвания и доклади на Световната здрав-

на организация показват, че травматичните увреждания са съ-
ществена причина за заболеваемост и смъртност в страните с 
ниски и средни доходи.[5] Проучването за глобалната тежест на 
заболяванията и нараняванията от 2013 г. показва, че травми-
те в следствие на пътнотранспортни произшествия са на 7-мо 
място като причина за инвалидност. [2] През последните години 
фрактурите на дългите кости стават все по-чести. Някои проуч-
вания показват, че пътнотранспортните произшествия причи-
няват 68,14% от фрактурите в някои страни. Паданията също са 
сериозен проблем за общественото здравеопазване в световен 
мащаб, тъй като те могат да причинят и вторични наранявания. 
Някои проучвания показват, че фрактурите в следствие на па-
дане съставляват между 21,8% и 35,1% от всички фрактури.[9]

Голяма част от пациентите с фрактури на долния крайник в 
Катедра „ Ортопедия, травматология и реконструктивна хирур-
гия“ (КОТРХ) на МБАЛ – София, ВМА са предимно възрастни 
пациенти в увредено общо състояние със сериозни съпътства-
щи заболявания. Една част от тях подлежат на остеосинтеза, 
а другата – на тотална артропластика на тазобедрената става.

Друг основен контингент от пациенти в КОТРХ са пациен-
тите с тежък остеоартрит на големите стави – кокстартроза или 
гонартроза.

Първичният остеоартрит е често срещано заболяване при 
възрастните хора. Около 80-90% от хората над 65 годишна въз-
раст имат рентгенологични данни за първичен остеоартрит. 

Хирургичното лечение на остеоартрита на тазобедрената 

или колянна става дефинитивно разрешава проблемите на па-
циентите, при които симптоматичното лечение не дава никакъв 
резултат. Оперативното лечение се състои в смяна на ставата – 
артропластика -  с изкуствена.

Пациентите, подложени на тази оперативна интервенция, 
могат да получат спинална анестезия или обща анестезия.[8] 
Сред различните регионални техники, спиналната анестезия е 
не само често срещана, но и препоръчителна.[7]

Бупивакаинът е синтезиран от AF Ekenstam през 1957 г. 
Това е първият дългодействащ аминоамиден локален анесте-
тик и е клинично въведен от Widman през 1963 г. Бупивакаин 
(маркаин) е хомолог на мепивакаин и ропивакаин, от който се 
различава по това, че има по-дълга странична верига (бутилова 
група) на ксилидиновия пръстен вместо метил- и пропил-гру-
пи, съответно. Маркаинът се използва широко и отдавна е стан-
дартна референция за дългодействащи локални анестетици. 

Фармакологичната му мощ е около 4 пъти по-голяма от тази 
на лидокаина, а продължителността на ефекта му – от 2 до 4 
пъти по-голяма. Приложението на вазоконстриктор не удължа-
ва така манифестно ефекта му, както при по-краткодействащи-
те локални анестетици. По-скоро индикация за приложението 
на вазоконстриктор е забавяне на резорбцията от мястото му 
на приложение, за да се намали рискът от системна токсичност. 

Нашият опит
В операционните зали на Катедра „Ортопедия, травматоло-

гия и реконструктивна хирургия“ на МБАЛ–София, ВМА спи-
налната анестезия се осъществява основно чрез използването 
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АНЕСТЕЗИОЛОГИЯ И ИНТЕНЗИВНО ЛЕЧЕНИЕ

на хипобарен разтвор на бупивакаин, водещ до унилатерална 
спинална анестезия.

Спиналната анестезия се извършва по протокол както след-
ва: по срединната линия, на ниво L4-L5 или L3-L4  лумбални пре-
шлени с 25G спинална игла тип Quinke (фигури 1 и 2).  

Използваният анестетик е адренализиран, изобарен бупива-
каинов хидрохлорид 0,5% (Marcaine Spinal 5 mg/ml) - 1,8 мл., с 
прибавена аква редестилата (Aqua ad iniectabilia Braun solvent 
for parenteral use 10 ml) - 1,2 мл. (фигури 3,4 и 5).

От получения 3 милилитров хипобарен разтвор на бупива-
каин, се инжектират 2 – 2,5 мл. в спиналното пространство, т.е. 
6 мг. - 7 мг. хипобарен бупивакаин (фигура 6).

Когато използваме хипобарен разтвор на локален анесте-
тик, задължително условие е пациентът да бъде в странично 
легнало положение при извършването на спиналната анесте-
зия. Операционната маса не трябва да се наклонява на една 
страна – трябва да е напълно вертикализирана.

По този начин – чрез добавянето на стерилна вода към ло-
калния анестетик - се получава унилатерален блок, тъй като съ-
отношението в тоничността на разтвора на локалния анестетик 
спрямо тази на ликвора е под 1 и той се разпространява в рос-
трална посока в ликвора.

Унилатералната спинална анестезия с хипобарен разтвор 

на бупивакаин е изключително благоприятна при пациенти за 
артропластика на тазобедрената става, особено при пациентите 
с фрактури на главата на фемура, тъй като пациентът остава 
в странично легнало положение на операционната маса след 
изпълнението на спиналната анестезия и веднага може да се 
започне оперативното почистване на полето и самата операция 
(фигури 7 и 8). 

Прилагането на унилатерален спинален блок води до по-
слабо изразено понижаване на артериалното налягане, поради 
настъпването на едностранна симпатиколиза и периферна вазо-
дилатация. По този начин пациентите, особено възрастните и 
увредени, са хемодинамично стабилни след приложението на 
спиналната анестезия (фиг. 9 и 10).

Добавянето на вазоконстриктор към локалния анестетик 
води до забавяне на резорбцията на анестетика от мястото на 
приложение и води до удължаване на ефекта му.

Така само с 6 мг. - 7 мг. бупивакаин 0,3% се получава адек-
ватна анестезия за извършването на оперативни интервенции 
на долния крайник с продължителност средно от 2 часа ± 20 
мин.

В нашата практика в операционната, използваме хипобарен 
бупивакаин при оперативни интервенции за остеосинтеза на 
долен крайник, за осъществяването на тотална артропластика 
на тазобедрената или колянната става, при артроскопски опера-
тивни интервенции на коляното, с или без пластика на кръстни 
връзки.

Когато оперативният подход изисква пациентът да е в лег-
нало по гръб положение на операционната маса, след извърш-
ването на унилатералната спинална анестезия е необходимо 15 
минути пациентът да остане да лежи на една страна, за да може 
да се фиксира блокът. После пациентът се завърта, за да легне 
по гръб на операционната маса като почистването и покриване-
то на оперативното поле може да започне.

Използваме унилатерална спинална анестезия както при 
млади пациенти АSA I клас, така и при възрастни и увредени 
пациенти ASA III – IV клас (фиг. 9).

Бупивакаинът е синтезиран от AF Ekenstam през 1957 г. Това е първият 
дългодействащ аминоамиден локален анестетик и е клинично въведен от Widman през 1963 
г. Бупивакаин (маркаин) е хомолог на мепивакаин и ропивакаин, от който се различава по 
това, че има по-дълга странична верига (бутилова група) на ксилидиновия пръстен вместо 
метил- и пропил-групи, съответно. Маркаинът се използва широко и отдавна е стандартна 
референция за дългодействащи локални анестетици. 

Фармакологичната му мощ е около 4 пъти по-голяма от тази на лидокаина, а 
продължителността на ефекта му – от 2 до 4 пъти по-голяма. Приложението на 
вазоконстриктор не удължава така манифестно ефекта му, както при по-краткодействащите 
локални анестетици. По-скоро индикация за приложението на вазоконстриктор е забавяне 
на резорбцията от мястото му на приложение, за да се намали рискът от системна 
токсичност. 

Нашият опит

В операционните зали на Катедра „Ортопедия, травматология и реконструктивна 
хирургия“ на МБАЛ–София, ВМА спиналната анестезия се осъществява основно чрез 
използването на хипобарен разтвор на бупивакаин, водещ до унилатерална спинална 
анестезия.

Спиналната анестезия се извършва по протокол както следва: по срединната линия, 
на ниво L4-L5 или L3-L4  лумбални прешлени с 25G спинална игла тип Quinke (фигури 1 и 
2). 

Фиг. 1. Локализиране на L3-L4                             Фиг. 2. Позиция на иглата         

Използваният анестетик е адренализиран, изобарен бупивакаинов хидрохлорид 0,5% 
(Marcaine Spinal 5 mg/ml) - 1,8 мл., с прибавена аква редестилата (Aqua ad iniectabilia Braun 
solvent for parenteral use 10 ml) - 1,2 мл. (фигури 3,4 и 5).

Фигура 3. Използвани медикаменти

Фиг. 4. Изтегляне на 1,8 мл. Бупивакаин Фиг. 5. Добавяне на 1,2 мл. Aqua

От получения 3 милилитров хипобарен разтвор на бупивакаин, се инжектират 2 – 2,5 
мл. в спиналното пространство, т.е. 6 мг. - 7 мг. хипобарен бупивакаин (фигура 6).

Когато използваме хипобарен разтвор на локален анестетик, задължително условие 
е пациентът да бъде в странично легнало положение при извършването на спиналната 
анестезия. Операционната маса не трябва да се наклонява на една страна – трябва да е 
напълно вертикализирана.

Фиг. 6. Инжектиране на  анестетика

По този начин – чрез добавянето на стерилна вода към локалния анестетик - се 
получава унилатерален блок, тъй като съотношението в тоничността на разтвора на 
локалния анестетик спрямо тази на ликвора е под 1 и той се разпространява в рострална 
посока в ликвора.

Унилатералната спинална анестезия с хипобарен разтвор на бупивакаин е 
изключително благоприятна при пациенти за артропластика на тазобедрената става, 
особено при пациентите с фрактури на главата на фемура, тъй като пациентът остава в 
странично легнало положение на операционната маса след изпълнението на спиналната 
анестезия и веднага може да се започне оперативното почистване на полето и самата 
операция (фигури 7 и 8). 

Фиг. 7. Положение на операционната Фиг. 8. Повдигане на крака

Прилагането на унилатерален спинален блок води до по-слабо изразено понижаване 
на артериалното налягане, поради настъпването на едностранна симпатиколиза и 

Фиг. 6. Инжектиране на  анестетика

По този начин – чрез добавянето на стерилна вода към локалния анестетик - се 
получава унилатерален блок, тъй като съотношението в тоничността на разтвора на 
локалния анестетик спрямо тази на ликвора е под 1 и той се разпространява в рострална 
посока в ликвора.

Унилатералната спинална анестезия с хипобарен разтвор на бупивакаин е 
изключително благоприятна при пациенти за артропластика на тазобедрената става, 
особено при пациентите с фрактури на главата на фемура, тъй като пациентът остава в 
странично легнало положение на операционната маса след изпълнението на спиналната 
анестезия и веднага може да се започне оперативното почистване на полето и самата 
операция (фигури 7 и 8). 

Фиг. 7. Положение на операционната Фиг. 8. Повдигане на крака

Прилагането на унилатерален спинален блок води до по-слабо изразено понижаване 
на артериалното налягане, поради настъпването на едностранна симпатиколиза и 

периферна вазодилатация. По този начин пациентите, особено възрастните и увредени, са 
хемодинамично стабилни след приложението на спиналната анестезия (фиг. 9 и 10).

Добавянето на вазоконстриктор към локалния анестетик води до забавяне на 
резорбцията на анестетика от мястото на приложение и води до удължаване на ефекта му.

Така само с 6 мг. - 7 мг. бупивакаин 0,3% се получава адекватна анестезия за 
извършването на оперативни интервенции на долния крайник с продължителност средно от
2 часа ± 20 мин.

В нашата практика в операционната, използваме хипобарен бупивакаин при 
оперативни интервенции за остеосинтеза на долен крайник, за осъществяването на тотална 
артропластика на тазобедрената или колянната става, при артроскопски оперативни 
интервенции на коляното, с или без пластика на кръстни връзки.

Когато оперативният подход изисква пациентът да е в легнало по гръб положение на 
операционната маса, след извършването на унилатералната спинална анестезия е 
необходимо 15 минути пациентът да остане да лежи на една страна, за да може да се 
фиксира блокът. После пациентът се завърта, за да легне по гръб на операционната маса 
като почистването и покриването на оперативното поле може да започне.

Използваме унилатерална спинална анестезия както при млади пациенти АSA I клас, 
така и при възрастни и увредени пациенти ASA III – IV клас (фиг. 9).

Фиг. 9. Пациентка на 99 г. 20 мин. след унилатерална спинална анестезия с хипобарен 
бупивакаин

Фиг. 10. Параметри на 99 г. пациентка 20 мин. след спинална анестезия

Нашият опит показва, че процентът на пациентите с ретенция на урина след 
приложението на унилатерална спинална анестезия е изключително нисък.

Обсъждане

От всички остеопоротични фрактури, фрактурите на тазобедрената става са 
идентифицирани като най-скъпо струващия тип фрактури, измерени от разходите за 
хоспитализация.[1]

Въпреки че традиционно се разглежда като средство за осигуряване на хирургични 
условия, все повече доказателства сочат, че изборът на анестезия значително влияе върху 
периоперативните резултати и по този начин може да се разглежда като основен компонент 
в опита за оптимизиране на грижите за пациентите.[6]

В сравнение с общата анестезия, регионалната анестезия дава по-добри резултати 
при цялостна артропластика на тазобедрената става, включващо намаляване на риска от: 
белодробни усложнения, инфекция на хирургичното място и на продължителността на 
болничния престой.[6] Освен това Stundner и сътр. са установили, че невраксиалната 
анестезия намалява честотата на кръвопреливане и заболеваемостта в периоперативния 
период в сравнение с общата анестезия при едновременна двустранна обща артропластика 
на колянната става.[13] В допълнение, Ewan и сътр. са документирали, че общата анестезия 
увеличава риска от следоперативна когнитивна дисфункция в сравнение с други методи на 
анестезия.[10]

Пациентите, подложени на тотална артропластика на тазобедрената става заемат 
странично положение на оперативната маса, което допълнително улеснява избора за 
спинална пред обща анестезия. При тях хипобарният разтвор на бупивакаин с концентрация 
0,3% и доза 6 мг. - 7 мг., предоставя адекватна и надеждна анестезия, скъсява 
периоперативното време, без да е необходимо препозициониране на пациента на 
операционната маса.
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Нашият опит показва, че процентът на пациентите с ретен-
ция на урина след приложението на унилатерална спинална 
анестезия е изключително нисък.

Обсъждане
От всички остеопоротични фрактури, фрактурите на тазо-

бедрената става са идентифицирани като най-скъпо струващия 
тип фрактури, измерени от разходите за хоспитализация.[1] 

Въпреки че традиционно се разглежда като средство за 
осигуряване на хирургични условия, все повече доказателства 
сочат, че изборът на анестезия значително влияе върху перио-
перативните резултати и по този начин може да се разглежда 
като основен компонент в опита за оптимизиране на грижите 
за пациентите.[6]

В сравнение с общата анестезия, регионалната анестезия 
дава по-добри резултати при цялостна артропластика на тазо-
бедрената става, включващо намаляване на риска от: белодроб-
ни усложнения, инфекция на хирургичното място и на продъл-
жителността на болничния престой.[6] Освен това Stundner и 
сътр. са установили, че невраксиалната анестезия намалява 
честотата на кръвопреливане и заболеваемостта в периопера-
тивния период в сравнение с общата анестезия при едновре-
менна двустранна обща артропластика на колянната става.[13] В 
допълнение, Ewan и сътр. са документирали, че общата анес-
тезия увеличава риска от следоперативна когнитивна дисфунк-
ция в сравнение с други методи на анестезия.[10]

 Пациентите, подложени на тотална артропластика на тазо-
бедрената става заемат странично положение на оперативната 
маса, което допълнително улеснява избора за спинална пред 
обща анестезия. При тях хипобарният разтвор на бупивакаин с 
концентрация 0,3% и доза 6 мг. - 7 мг., предоставя адекватна и 
надеждна анестезия, скъсява периоперативното време, без да е 
необходимо препозициониране на пациента на операционната 
маса.

Предимствата на бупивакаин пред останалите местни анес-
тетици, а именно -добрата мускулна релаксация, е от изключи-
телна важност при извършването на тотална колянна или та-
зобедрена артропластика, тъй като е необходимо да има добра 
релаксация на мускулите интраоперативно.

Faust и колектив[4] сравняват изобарен с хипобарен бупива-
каин при тотална артропластика на тазобедрената става в про-
учване при 40 пациента. Резултатите им показват, че групата с 
хипобарен бупивакаин са били хемодинамично по-стабилни и 
сетивния блок е бил по-дълъг, а необходимостта от приложе-
ние на аналгетици в следоперативния период е отложена във 
времето.

Пертрохантерните фрактури, представляващи 31–51% от 
счупванията в проксималната част на бедрената кост, демонс-
трират постепенно нарастваща честота през последното десе-
тилетие. Те са разпространени сред гериатричните пациенти и 
представляват световен здравен проблем, водещ след себе си 
сериозни медицински последици. Същите влошават качество-
то на живот или завършват с летален изход. През годините пер-
трохантерните счупвания увеличават икономическата тежест 
върху здравната система. Неоперативното лечение на пертро-
хантерните фрактури е свързано с продължително лежане на 
легло, което от своя страна носи редица рискове за общото със-
тояние на пациентите, а те в повечето случаи са хора в напред-
нала възраст и с редица придружаващи заболявания.

Високата честота на коронарни заболявания при тези паци-
енти ги прави по-уязвими към хипотонични епизоди с повишен 
риск от периоперативна миокардна исхемия. Като цяло са въз-
можни както обща, така и регионална анестезия, но спиналната 
анестезия е най-използваната техника. Намалените сърдечно-
съдови компенсаторни механизми при възрастните хора зна-
чително увеличават честотата и тежестта на хипотензивните 
епизоди от симпатиковия блок при спинална анестезия. Въ-
преки това, въпреки по-добрата интраоперативна хемодина-
мична стабилност при обща анестезия, няколко публикувани 
проучвания са по-скоро в полза на регионалната анестезия [3, 

11, 12]. Всъщност спиналната анестезия може също да осигури 
задоволителна хемодинамична стабилност чрез намаляване на 
симпатиковия блок. Предложени са няколко решения, като не-
прекъсната спинална анестезия и дори по-добра, едностранна 
спинална анестезия, особено когато се използват ниски дози 

локален анестетик. Единствената възможност при пациенти-
те с фрактури е да се използва хипобарен разтвор на локален 
анестетик за нейното осъществяване.

При използването на хипобарен разтвор, количеството на 
анестетика и на дестилираната вода е от много голямо значение 
за разпространението на нивото на блока. Не се препоръчва из-
вършването на спиналната анестезия в седнало положение на 
пациента, както и инжектирането на голямо количество от раз-
твора – възможно е блокът да се разпространи даже до ниво на 
цервикални прешлени.[14]

Заключение
Използването на унилатерална спинална анестезия чрез 

приложението на ниски дози хипобарен разтвор на бупивакаин 
0,3% за оперативни интервенции на долния крайник предлага 
хемодинамична стабилност на пациента и надеждна анестезия 
за осъществяването на ортопедични или травматологични опе-
ративни интервенции на долен крайник, без да се наблюдават 
сериозни усложнения, както при млади пациенти без придру-
жаващи заболявания, така и при възрастни увредени пациенти. 
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Абстракт: Епидуралната аналгезия е най-ефективния метод за обезболяване 
на вагинално раждане. Цел: Целта на настоящото проучване е да се установи 
прогностичната стойност на различни фактори от страна на акушерския статус, 
върху продължителността и изхода от обезболеното с епидурална аналгезия(ЕА) 
вагинално раждане. Материал и методи: Проучването е проспективно при 740 
раждащи жени, обезболение с ЕА преминали през Родилна клиника на СБАЛАГ 
“Майчин дом“ ЕАД, София в периода  април. 2009 – април.2013 год.. В проучването 
са включени раждащи, отговарящи на следните критерии: едноплодна бременност, 
главично предлежание, гестационна възраст над 36 г.с., активна фаза на раждане, 
отворен околоплоден мехур, стимулиране на родилната дейност чрез инфузия на 
500 мл. Физиологичен разтвор с 5 IU Окситоцин, след прилагане на ЕА. Резултати:  
Средното изходно разширение на маточната шийка при примипари е по-малко - 4,93 
см, в сравнение с мултипарите – 5,13 см. Получените от нас резултати показва, че 
най-често епидурална обезболяване е поставяна при разширението на маточната 
шийка от 4 см. – при 32,3 % (n=239) от случаите, следвано от тези при разширение 
5 см – 28 % (n=207). ). Така най-малка е продължило раждането при мултипари, 
при които ЕА е поставена при разширение на маточната шийка от 7 см. – 78,10 
минути, а най-продължително е било при пациентките с изходно разширение 4 см. 
– 131,21 минути. При изследване на височината на предлежащата част в момента 
на прилагане на ЕА общата продължителност на раждането е най-малка, при 
които аналгезия е поставена при глава на -1 от LI - при мултипарите 75,69±11,70 
мин., при примипари 94,26±25,42 мин., а е най-голяма при предлежаща част на 
-3 oт LI - при мултипари 122,39±47,87 мин. и съответно 166,25±50,54 мин. при 
примипари. Статистически значима връзка открихме между изходното положение 
на предлежащата част и средната скорост на напредване на разширението 
на маточната шийка (при глава  на -3 от LI и примипари - 2.87±1.09 см./ч., при 
мултипари 3.78±1.33 см./ч. При предлежаща част на  -1 от  LI установихме скорост 
на напредване на разширението при примипари 4.28±1.25 см./ч. и 5,11±1.11 см./ч. 
при мултипари), продължителността на първи и втори период на раждането 
(р<0,05). Нашето проучване не установи зависимост между изходното положение 
на предлежащата глава и продължителността на плацентарен период при 
обезболени с ЕА мултипари. Изводи: Разгледан при различен паритет на жената 
прогностичният фактор разширение на маточната шийка показва, че по отношение 
продължителността на обезболеното раждане той има добра прогностична стойност, 
независимо от паритета. Колкото по-голямо е изходното разширение на маточната 
шийка, толкова по-малка е продължителността на първи, втори период и раждането 
общо. По отношение на изхода от раждането изходното разширение на шийката е 
слаб прогностичен фактор, както при примипари, така и при мултипари. Факторът 
височина на предлежащата част в момента на поставяне на ЕА при примипари 
корелира добре продължителността и изхода от обезболеното с ЕА раждане. При 
ниско стояща глава обезболеното с ЕА раждане е с по-кратка продължителност 
(първи, втори период и общо), с по-висока честота на неусложнени вагинални 
раждания, по-малък процент на спешни Цезарови сечения, по-рядко настъпват 
усложнения в плацентарен период и разкъсвания на мек родилен канал са по-
малко. Изходната височина на предлежащата част при мултипари влияе върху 
продължителността на раждането и честотата на разкъсвания на мек родилен канал, 
но не влияе върху изхода от обезболеното раждане обезболени с ЕА. На базата на 
получените от нас резултати можем да заключим, че височината на предлежащата 
част е силен прогностичен фактор за продължителността и изхода от обезболеното 
с ЕА раждане, при примипари. При мултипари изходната височина на главата може 
да се използва като прогностичен фактор за продължителността, но не и за изхода 
от обезболеното с ЕА раждане. С помоща на логистичен регресионен анализ 
сравнихме прогностичната стойност на факторите от акушерския, относно 
изхода от обезболеното с ЕА раждане и установихме, че при примипари – най-
силен е височината на предлежащата част, а най-слаб е разширението на 
маточната шийка, докато при мултипари – нито един от изследваните фактори 
не може да прогнозира изхода от обезболеното с ЕА раждане. 

Ключови думи: прогностични фактори, епидурална аналгезия, раждане, из-
ход от раждане.

Abstract: Epidural analgesia constitutes the most effective method of analgesia for 
vaginal birth. Objective: The aim of the present study was to determine the prognostic 
value of various factors from the obstetric status perspective, on the duration and outcome 
of epidural analgesia (EA) for vaginal delivery. Material and methods: The study is 
prospective in 740 women in labor, anesthesia with EA, who underwen at the University 
Obstetrics and Gynecology Clinic of „Maichin dom“ EAD, Sofia in the period of April. 
2009 - April 2013. Women in labor meeting the following criteria were included in the 
study: singleton pregnancy, cephalic presentation, gestational age over 36 years, active 
phase of labor, open amniotic membrane, stimulation of labor by infusion of 500 ml. 
Saline solution with 5 IU Oxytocin, after administration of EA. Results: The average 
initial dilation of the cervix in primipary was less - 4.93 cm, compared to multipary - 
5.13 cm. Our results show that epidural analgesia was most often applied during dilation 
of the uterine cervix from 4 cm - in 32.3% (n=239) of cases, followed by those with 5 
cm dilation - 28% (n=207). ). Thus, labor lasted the shortest in multipary in which the 
EA was placed at a cervical dilation of  7 cm - 78.10 minutes, and the longest was in 
patients with an initial dilation of 4 cm - 131.21 minutes. When examining the height 
of the presenting part at the time of application of EA, the total duration of labor was 
the shortest, in which analgesia was applied at the head of -1 from LI - in multiparous 
75.69±11.70 min., in primiparous 94 ,26±25.42 min., and is greatest at the present part 
of -3 from LI - in multiparous 122.39±47.87 min. and respectively 166.25±50.54 min. in 
primiparous. We found a statistically significant relationship between the starting position 
of the presenting part and the average rate of progression of cervical dilatation (for head 
at -3 from LI and primiparous - 2.87±1.09 cm/h, for multiparous 3.78±1.33 cm/h. With a 
present part of -1 of LI, we found a rate of dilation advancement in primiparous 4.28±1.25 
cm/h and 5.11±1.11 cm/h in multiparous), the duration of the first and second periods of 
labor (p< 0.05). Our study did not find a relationship between the initial position of the 
presenting part and the length of the placental period in multiparous. Conclusions: The 
prognostic factor cervical dilatation, examined for different parity of the woman, shows 
that regarding the duration of EA for labor, it has a good prognostic value, regardless 
of parity. The greater the initial dilation of the cervix, the shorter the duration of the 
first, second period and the delivery in general. In terms of delivery outcome, baseline 
cervical dilatation is a poor prognostic factor, both in primiparous and multiparous. The 
height factor of the presenting part at the time of placement of EA in primipary correlates 
well with the duration and outcome of anesthetized with EA labor. With a low-standing 
head, labor with EA has a shorter duration (first, second period and total), with a higher 
frequency of uncomplicated vaginal labor, a lower rate of emergency Caesarean sections, 
less frequent complications in the placental period and soft birth canal lacerations are less 
frequent. The exit height of the presenting part in multiparous affects the duration of labor 
and the incidence of soft birth canal lacerations, but does not affect the outcome of the 
delivery with EA. Based on our results, we can conclude that the height of the presenting 
part constitutes a strong prognostic factor for the duration and outcome of  labor with 
EA in primipary. In multipary, initial head height can be used as a prognostic factor for 
the duration, but not the outcome, of anesthetized with EA  labor. With logistic regretion 
analisys we compair prognostic value of different factors from pelvic score on labor 
outcome. We conclude that in primiparious with EA the most important factor for less 
birth outcome is a hight of presenting part, the less importent is initial dilation of cervics; 
in multiparious no one of studied factors couldn´t be use for prediction of  birth outcome.  
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Въведение:
Според международната асоциация по изучаване на бол-

ката, последната е „ неприятно сензорно и емоционално пре-
живяване, резултат на потенциално или станало тъканно ув-
реждане” [4]. Родилната болка е сложно, субективно усещане, 
резултат от сумиране дразненето на болковите рецептори и мо-
ментното емоционално състояние на жената - емоционалния 
болков фон [3]. Последният в значителна степен може да по-
влияе прага на болка. Болката по време на раждането се смята 
за една от тези с най-голям итензитет при човека. [5].

Според съвременната медицинска наука и практика, да се 
твърди, че родилната болка е задължителна необходимост и 
майката трябва да я приеме като даденост, е несериозно. Ре-
дица мащабни проучвания  показват, че болката по време на 
раждането, не само че няма никакви положителни въздействия 
върху акта на раждане и физиологичните процеси в организма 
на майката и плода.  Дори напротив – има редица негативни 
ефекти. Болката може да доведе до затрудняване и удължаване 
на родилния процес и в крайна сметка до увреждане на майката 
и/или плода [4,6,7,8,9]. Тя може да повлияе отрицателно и сома-
тичното състояние на раждащата, особено сърдечно-съдовата и 
дихателни системи, а също алкално-киселинното състояние и 
обмяната на веществата. Родилната болка може да доведе до 
отключване на латентни или психични заболявания в ремисия. 
Според различни проучвания болката по време на раждането 
се свързва и с развитие на послеродова депресия [10]. Според  
Brown и съавтори 13 % от родилките с тежко, протрахирано 
вагинално раждане отключват послеродова депресия, в 1 % 
посттравматично психотично разстройство, а 20 % отклонения 
в половия живот – липса на полово влечение и желание [7]. Ос-
вен грижа за здравето на родилката и плода съвременното 
акушерството изисква осигуряване максимален комфорт 
на раждащата; максимално задоволяване изискването на 
съвременните жени за “безболезнено” раждане, оставяне на 
положителен спомен от акта на раждането. 

Проучване на Смилов, сравняващо ефекта на различни-
те методи за обезболяване на вагинално раждане, показва че 
ефективността на епидуралния блок е най-висока и достига 90-
93 % [2]. ЕА е златния стандарт за обезболяване на вагинално 
раждане. Освен висока ефективност тя притежава редица дру-
ги предимства пред останалите методи.

По света за последните 20 години делът на обезболените 
раждания нараства между 5 и 7 пъти. Отчита се, че основните 
причини които довеждат до това увеличение са: въвеждането 
на нови, по-сигурни техники; натрупването на опит във во-
денето на обезболено с епидурална аналгезия раждане и удо-
влетвореността на пациентките, при които е използвана ЕА(8). 
Според различни литературни източници средната честотана 
употреба на ЕА за вагинално раждане в Израел е 85%, САЩ  - 
82%; Англия - 65%; Франция - 75%; Германия - 42%; Турция 
-18%  [1,4,8]. В България ЕА се прилага все още само в част 
от градовете и то в големите болници. Наше проучване показа 
честота 11.77 % в СБАЛАГ „Майчин дом“ за периода 1994-
2010 [1].  Независимо от известното нарастване прилагането 
на ЕА през последните години, честотата на използване на 
ЕА в системата на дирижираното вагинално раждане, остава 
значително по-ниска, в сравнение с цитираните в литературата 
данни. Една от причините за тази честота, вероятно е известна 
несигурност от страна на част от водещите ражданетоекипи и/
или липса на необходимият опит във воденето на обезболено 
с ЕА раждане. Този тип раждане се подчинява на закономер-
ности различни от тези при необезболено раждане, които е 
необходимо да се познават, за да не се наруши механизма на 
раждането и да могат да се използват всички ползи от ЕА. Дру-
га възможна причина за по-рядкото използване на ЕА е липсата 
на достатъчно информация сред пациентките за наличието на 
този вид обезболяване, както и ползите от него. В обществено-
то пространство са разпространени редица „митове”, относно 
страничните ефекти и усложненията при ЕА, което води до не-
мотивиран страх сред част от раждащите. За ниската честота 
са отговорни и финансовите причини - в България ЕА се поема 
от раждащата. Не на последно място по значение за ниската 
честота е липсата на достатъчен брой анестезиолози.

Цел: Целта на настоящото проучване е да се установи как 
различни фактори от страна на акушерския статус, влияят  

върху продължителността и изхода от обезболеното с ЕА ва-
гинално раждане. И бихме ли могли да използваме някой от 
тях като прогностични фактори. Материал и методи: Проуч-
ването е проспективно при 740 раждащи жени, обезболение 
с ЕА преминали през Родилна клиника на СБАЛАГ “Майчин 
дом“ ЕАД, София в периода  април. 2009 – април.2013 год.. 
В проучването са включени раждащи, отговарящи на следните 
критерии: едноплодна бременност, главично предлежание, гес-
тационна възраст над 36 г.с., активна фаза на раждане, отворен 
околоплоден мехур, стимулиране на родилната дейност чрез 
инфузия на 500 мл. Физиологичен разтвор с 5 IU Окситоцин, 
след прилагане на ЕА.

Отделните показатели от акушерския статус - положение-
то на маточната шийка, консистенцията на маточната шийка, 
степен на скъсяване на маточна шийка, разширението на цер-
викалния канал, състоянието на околоплодния мехур, точното 
разположение на предлежащата част на плода спрямо linea 
interspinalis, определяхме чрез  вагинален акушерски преглед. 
С цел унифициране на данните прегледите са извършвани, ос-
вен от водещия раждането лекар и от един и същ за всички ро-
дилки акушер-гинеколог. Интервалът между прегледите беше 
еднакъв – непосредствено преди обезболяването, на 30-та ми-
нута след поставяне на дозата локален анестетик и опиоиден 
аналгетик, а след това през два часа. При необходимост са из-
вършвани и допълнителни прегледи – при отклонения в мони-
торния запис, при чувство за напън от страна на родилката, при 
абнормно кървене или при усет за силна болка с цел преценка 
необходимостта от добавяне на нова доза медикаменти.

При определяне влиянието на прогностичните фактори от 
старана на акушерския статус, върху изхода от обезболеното с 
ЕА раждане, дефинирахме понятие успешен изход. За успешно 
приехме раждане per viasnaturales, на плод в добро състояние 
– Apgar 5 мин. 7 или по-голям, pH > 7.25, липса на усложнения 
в плацентарен периоди кръвозагуба свързана с раждането 300 
или по-малко милилитра. За по-голяма точност на резултатите 
влиянието на отделните фактори беше проучено при пациент-
ки с различен паритет – 537 раждащи за първи път и 203 раж-
дали пациентки.

На всички пациентки, при които се приложи ЕА за обезбо-
ляване, предварително подробно се разясниха както предим-
ствата, така и възможните странични ефекти и усложнения от 
прилагането на ЕА, след което се взе информирано съгласие за 
прилагането и.

С цел достоверност на резултатите в групата с ЕА са вклю-
чени само пациентки, при които е направен сегментен лумба-
лен епидурален блок, с интермитентни болус дози, на комби-
нация между локален анестетик 10-15 мл 0.125% Chirocain/
Ropivacainи опиоиден аналгетик -  Fenthanyl - 1мкг на кг тегло. 
Поставянето на епидуралния катетър, обезболяването и кон-
тролът върху състоянието на родилката се извършваха от де-
журен анестезиолог по приет протокол в КАИЛ „Майчин дом“ 
ЕАД. 

На всички пациентки е извършвано непрекъснато кардиото-
кографско мониториране през първи период на раждането със 
скорост на движение на хартията 1 см./мин. и периодична аус-
култация на детските сърдечни тонове след всяка контракция 
през периода на изгонване на плода. Използувани са кардио-
токографи HewlettPackard 8040 А,  HewlettPackard 8080 (USA), 
Sonicait (UK), Philips Aalon FM 20, работещи на принципа на 
външна индиректна техника. Отчитани са брой, честотата, про-
дължителността и интензитет на маточните контракции, както 
и основна сърдечна честота на плода, нейната вариабилност, 
реактивност и периодичните промени на детските сърдечни то-
нове, настъпващи във връзка с маточните контракции.

Оценката за състоянието на новороденото след раждането 
се извърши чрез определяне на Apgar скор съвместно от воде-
щия раждането акушер-гинеколог и неонатолог. Определихме 
Apgar скор на 1- ва и 5 та минута, като оценката на 1-ва ми-
нута използвахме за определяне необходимостта от първична 
реанимация, а по Apgar скор на 5-та минута оценявахме със-
тоянието на новороденото. Новородени в  добро състояние оп-
ределихме тези с  Apgarскор на 5-та минута от 7 до 10. 

Данните бяха въведени и обработени със статистическия 
пакет SPSS 19, за обработка на прогностичните фактори беше 
използван статистическия софтуер SPSS 13. За ниво на зна-



20 Год. LI, кн. 4/2022

АНЕСТЕЗИОЛОГИЯ И ИНТЕНЗИВНО ЛЕЧЕНИЕ

чимост, при което се отхвърля нулевата хипотеза бе избрано 
p<0,05. Използвани бяха: вариационен анализ, графичен ана-
лиз; екзактен тест на Fischer; непараметричен тест на Колмо-
горов-Смирнов; параметричен Т-тест на Student; непараметри-
чен тест на Mann-Whitney; дисперсионен анализ.

Резултати и обсъждане:

I. Прогностичен фактор разширение на маточната шийка

V.6.3.1.2. РАЗШИРЕНИЕ НА МАТОЧНАТА ШИЙКА

С разглеждането на прогностичен фактор разширение на 
маточната шийка си поставихме задача да установим дали из-
ходното разширение на цервикалния канал има самостоятелно 
прогностично значение върху продължителността и изхода от 
обезболеното с ЕА раждане.

За решаване на поставената задача изследвахме обезболе-
ните с ЕА пациентки, които разделихме в 7 групи, в зависимост 
от разширението на маточната шийка при прилагане на обезбо-
ляване: 1-ва група – 4 см.; 2-ра група – 4,5 см.; 3-та група – 5 
см.; 4-та група- 5,5 см.; 5-та група – 6 см.; 6-та група – 6,5 см.; 
7-ма група – 7 см. Фактора изходно разширение на маточната 
шийка разгледахме отделно при примипари и мултипари. 

Фиг.1 Графично представяне разпределението на обез-
болените с ЕА пациентки в групи, според изходното разши-
рение на маточната шийка и при различен паритета.

На фигура 1 сме представили разпределението на обезбо-
лените с ЕА пациентки с различен паритет по групи, в зави-
симост от изходното разширение на маточна шийка. Нашите 
резултати показват, че при примипарите най-голям делът на 
пациентките с изходно разширение 4 см. -  37,1 % (n=199), а 
при мултипарите при 5 см. – 35,8 %(n=72). Средното изходно 
разширение на маточната шийка при примипари е по-малко - 
4,93 см, в сравнение с мултипарите – 5,13 см. Получените от 
нас резултати показва, че най-често епидурална обезболяване е 
поставяна при разширението на маточната шийка от 4 см. – при 
32,3 % (n=239) от случаите, следвано от тези при разширение 5 
см – 28 % (n=207). В литературата има голям брой проучвания, 
в които ЕА е прилагана и при по-малко от 4 см разширение, 
включително от 2 см., т. нар. ранна ЕА. Анализът на данните 
от тези проучвания показват, че при правилна преценка на пел-
вио-феталната съвместимост, ранното обезболяване води до 
удължаване периода на разширение, не променя продължител-
ността на периода на изгонване, не води до повишаване често-
тата на оперативните раждания – вагинално или абдоминално, 
а състоянието на новороденото не се различава статистически 
значимо, в сравнение с ЕА на по-голямо разширение.

 Табл.1  Средна продължителност на раждането – общо и 
по периоди, средна скорост на напредване на разширението на 
маточната шийкав групите примипари обезболени с ЕА, спо-
ред изходното разширение на маточната шийка.

На таблицата 1 сме представили резултатите, които полу-
чихме при изследване сравнение на средната продължител-
ност на раждането общо и по периоди и средната скорост на 
напредване на разкритието при обезболени с ЕА примипари с 
различно изходно разширение на маточната шийка. Анализът 
на данните установи наличие на статистически значима раз-
лика между групите по всички изследвани критерии с изклю-
чение времетраенето на трети период. Колкото по-голямо е 
изходното разширение на маточната шийка, толкова по-малка 
е продължителността на първи, втори период и раждането като 
цяло (всички р <0,05). На базата на полученитерезултатии на-
правеният анализ можем да заключим, че по-голямотоизходно-
разширение на маточнаташийка е благоприятен прогностичен 
фактор за продължителността на обезболеното с ЕА раждане 
при примипари.

Табл.2 Средна скорост на напредване на разширението на 
маточната шийка и средна продължителност на раждането 
– общо и по периоди, в групите мултипари обезболени с ЕА, 
според изходното разширение на маточната шийка.

На таблица 2 сме представили резултатите, които полу-
чихме при изследване на средната скорост на напредване на 
разширението на маточната шийка и средната продължител-
ност на раждането – общо и по периоди, в групите мултипари 
обезболени с ЕА, според изходното разширение на маточната 
шийка. Статистическата обработка на данните установи нали-
чие на значима зависимост между разширение на маточната 
шийка при прилагане на ЕА и изследваните от нас показатели - 
скорост на напредване на разширението на цервикалния канал, 

изходно разширение на маточната шийка разгледахме отделно при примипари и 
мултипари. 

Фиг.1 Графично представяне разпределението на обезболените с ЕА пациентки в 
групи, според изходното разширение на маточната шийка и при различен паритета.

На фигура 1 сме представили разпределението на обезболените с ЕА пациентки 
с различен паритет по групи, в зависимост от изходното разширение на маточна шийка. 
Нашите резултати показват, че при примипарите най-голям делът на пациентките с 
изходно разширение 4 см. - 37,1 % (n=199), а при мултипарите при 5 см. – 35,8 
%(n=72). Средното изходно разширение на маточната шийка при примипари е по-
малко - 4,93 см, в сравнение с мултипарите – 5,13 см. Получените от нас резултати 
показва, че най-често епидурална обезболяване е поставяна при разширението на 
маточната шийка от 4 см. – при 32,3 % (n=239) от случаите, следвано от тези при 
разширение 5 см – 28 % (n=207). В литературата има голям брой проучвания, в които 
ЕА е прилагана и при по-малко от 4 см разширение, включително от 2 см., т. нар. ранна 
ЕА. Анализът на данните от тези проучвания показват, че при правилна преценка на 
пелвио-феталната съвместимост, ранното обезболяване води до удължаване периода на 
разширение, не променя продължителността на периода на изгонване, не води до 
повишаване честотата на оперативните раждания – вагинално или абдоминално, а 
състоянието на новороденото не се различава статистически значимо, в сравнение с ЕА 
на по-голямо разширение.
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Табл.1 Средна продължителност на раждането – общо и по периоди, средна скорост 
на напредване на разширението на маточната шийкав групите примипари обезболени
с ЕА, според изходното разширение на маточната шийка.

На таблицата 1 сме представили резултатите, които получихме при изследване 
сравнение на средната продължителност на раждането общо и по периоди и средната 
скорост на напредване на разкритието при обезболени с ЕА примипари с различно 
изходно разширение на маточната шийка. Анализът на данните установи наличие на 
статистически значима разлика между групите по всички изследвани критерии с 
изключение времетраенето на трети период. Колкото по-голямо е 
изходноторазширение на маточната шийка, толкова по-малка е продължителността на 
първи, втори период и раждането като цяло (всички р <0,05). На базата на 
полученитерезултатии направеният анализ можем да заключим, че по-
голямотоизходноразширение на маточнаташийка е благоприятен прогностичен фактор 
за продължителността на обезболеното с ЕА раждане при примипари.

Табл.2 Средна скорост на напредване на разширението на маточната шийка и средна 
продължителност на раждането – общо и по периоди, в групите мултипари 
обезболени с ЕА, според изходното разширение на маточната шийка.
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Брой Продължи
телност на 
първи 
период 
(мин.)
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напредване 
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разширение
то (см/час)

Продълж
ителност 
на втори 
период 
(мин.)

Продълж
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период 
(мин.)

Обща 
продължи
телност на 
раждането 
(мин.)
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П
А
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4 см. 178 118.46 3.54 25.92 3.19 155.31

4,5 см. 37 94.73 4.00 21.27 2.96 125.84

5 см. 126 88.97 3.92 19.05 3.16 118.42

5,5 см. 15 117.20 2.73 25.60 3.45 152.71

6 см. 104 79.37 3.36 21.36 3.27 111.66

6,5 см. 28 74.25 3.04 17.61 3.01 102.55

7 см. 9 55.22 3.36 13.89 2.74 79.30

Ниво на значимостта 
(Р)

0,001 0,001 0,001 0,765 0,001

На таблица 2 сме представили резултатите, които получихме при изследване на 
средната скорост на напредване на разширението на маточната шийка и средната 
продължителност на раждането – общо и по периоди, в групите мултипари обезболени 
с ЕА, според изходното разширение на маточната шийка. Статистическата обработка на 
данните установи наличие на значима зависимост между разширение на маточната 
шийка при прилагане на ЕА и изследваните от нас показатели - скорост на напредване 
на разширението на цервикалния канал, продължителност на първи, втори период и на 
раждането общо (всички нива на значимост са по-малки от 0,05 р<0,05). Така най-малка 
е продължило раждането при мултипари, при които ЕА е поставена при разширение на 
маточната шийка от 7 см. – 78,10 минути, а най-продължително е било при пациентките 
с изходно разширение 4 см. – 131,21 минути. Единствено при продължителността на 
плацентарен период не установихме статистически значима разлика между групите 
(р>0,05). На базата на получените резултати и направения анализ, можем да заключим, 
че разширението на маточната шийка при мултипари може да се използва за 
прогнозиране продължителността на раждането. 

Изследвахме дали съществува връзка между разширението на маточната шийка 
в момента на прилагане на ЕА и изхода от обезболеното с ЕА раждане, при прими- и 
мултипари. 
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ителност 
на първи 
период 
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раждането 
(мин.)
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У

Л
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А
РИ

4 см. 39 98,90 4,27 22,94 2,99 131,21

4,5 см. 16 83,56 4,48 15,75 3,13 119,12

5 см. 71 72,15 4,64 15,32 3,28 96,58

5,5 см. 10 84,5 3,55 15,70 2,72 111,42

6 см. 53 60,74 4,21 13,38 3,07 82

6,5 см. 8 73,63 3,56 14,63 2,89 95,49

7 см. 2 50 3,6 10,5 3,5 78,10

Ниво на 
значимост (Р)

0,001 0,018 0,001 0,468 0,001
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продължителност на първи, втори период и на раждането общо 
(всички нива на значимост са по-малки от 0,05 р<0,05). Така 
най-малка е продължило раждането при мултипари, при които 
ЕА е поставена при разширение на маточната шийка от 7 см. 
– 78,10 минути, а най-продължително е било при пациентките 
с изходно разширение 4 см. – 131,21 минути. Единствено при 
продължителността на плацентарен период не установихме 
статистически значима разлика между групите (р>0,05). На 
базата на получените резултати и направения анализ, можем 
да заключим, че разширението на маточната шийка при мулти-
пари може да се използва за прогнозиране продължителността 
на раждането. 

Изследвахме дали съществува връзка между разширението 
на маточната шийка в момента на прилагане на ЕА и изхода от 
обезболеното с ЕА раждане, при прими- и мултипари. 

Фиг. 2 Честота на различен изход от раждането в гру-
пите примипари обезболени с ЕА, според изходното разши-
рение на маточната шийка.

На фигура 2 сме представили честотата на различен из-
ход от обезболено с ЕА раждане при примипарите и различно 
изходно разширение на маточната шийка. Както се вижда от 
графиката при първо раждащите, при които ЕА е приложена 
при разширение 5,5 см. eнай-висок делът на неусложнените 
вагинални раждания – 93,33 % (n=14), а най-ниска е честотата 
им при разширение 7 см. – 45,46 % (. При примипарите, при 
които е приложена ЕА на разширение 7 см. е най-висок делът 
на цезаровите сечения, а е най-нисък отново при разкритие 5,5 
см. Независимо от установените разлики между групите ана-
лизът на данните не установи наличие на статистически значи-
ма връзка  между изходното разширение на маточната шийка и 
изхода от раждането при примипари обезболени с ЕА (р=0,571 
или р>0,05). 

Подобен анализ направихме и при мултипарите, като да-
нните сме представили на фигура 3.

Фиг. 3 Честота на различен изход от раждането в гру-
пите мултипари обезболени с ЕА, според изходното разши-
рение на маточната шийка.

От графиката се вида, че честотата на усложнените ваги-
нални раждания е най-висока при изходно разширение 7 см.- 
50 %(n=1), a най-ниска е при разширение 6,5 см – 12,5 % (n=1). 
Голямата разлика в делът на усложнените раждания идва от 
малкия брой пациентки, които попадат в групата с разширение 
7 см.- 2 мултипари и при 6,5 см. – 8 раждащи.Статистически-
ят анализ на получените от нас данни не установи наличие на 
зависимост между изхода от обезболеното с ЕА раждане при 

мултипари и разширението н маточната шийка, при което е 
приложено обезболяване.

Табл. 3 Средна кръвозагуба, честотата на разкъсвания на 
мек родилен канал и настъпилите усложнения в плацентарен 
период в групите примипари обезболени с ЕА, според височина-
та на предлежащата глава.

На таблица 3 сме представили средната кръвозагуба, често-
тата на настъпили разкъсвания на мек родилен канал и услож-
ненията в плацентарен период при примипари обезболени с 
ЕА, в зависимост от изходното разширение на маточната ший-
ка. Нашето проучване установи, че не съществува статистиче-
ски значима връзка между разширението в момента на прила-
гане на обезболяване примипари и кръвозагубата, честотата на 
настъпили усложнения в плацентарен период и настъпването 
на разкъсвания на мек родилен канал (р>0,05). 

Табл. 4 Средна кръвозагуба, честотата на разкъсвания на 
мек родилен канал и настъпилите усложнения в плацентарен 
период в групите мултипари обезболени с ЕА, според височина-
та на предлежащата глава.

На табл. 4 сме представили средната кръвозагуба, честота-
та на разкъсвания на мек родилен канал и настъпилите услож-
нения в плацентарен период в групите мултипари обезболени с 
ЕА, според изходното разширение на маточната шийка. Анали-
зът на данните не установи наличие на статистически значима 
връзка между разширението на цервикалния канал в момента 
на прилагане на ЕА при мултипари и изследваните от нас – 
кръвозагуба, честота на усложнения в плацентарен период и 
честота на разкъсване на мек родилен канал (всички нива на 
значимост са по-големи от 0,05).

Фиг. 2 Честота на различен изход от раждането в групите примипари обезболени с 
ЕА, според изходното разширение на маточната шийка.

На фигура 2 сме представили честотата на различен изход от обезболено с ЕА 
раждане при примипарите и различно изходно разширение на маточната шийка. Както 
се вижда от графиката при първо раждащите, при които ЕА е приложена при 
разширение 5,5 см. eнай-висок делът на неусложнените вагинални раждания – 93,33 % 
(n=14), а най-ниска е честотата им при разширение 7 см. – 45,46 % (. При примипарите, 
при които е приложена ЕА на разширение 7 см. е най-висок делът на цезаровите 
сечения, а е най-нисък отново при разкритие 5,5 см. Независимо от установените 
разлики между групите анализът на данните не установи наличие на статистически 
значима връзка  между изходното разширение на маточната шийка и изхода от 
раждането при примипари обезболени с ЕА (р=0,571 или р>0,05). 

Подобен анализ направихме и при мултипарите, като данните сме представили 
на фигура 3.
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Фиг. 3 Честота на различен изход от раждането в групите мултипари обезболени с 
ЕА, според изходното разширение на маточната шийка.

От графиката се вида, че честотата на усложнените вагинални раждания е най-
висока при изходно разширение 7 см.- 50 %(n=1), a най-ниска е при разширение 6,5 см 
– 12,5 % (n=1). Голямата разлика в делът на усложнените раждания идва от малкия 
брой пациентки, които попадат в групата с разширение 7 см.- 2 мултипари и при 6,5 см. 
– 8 раждащи.Статистическият анализ на получените от нас данни не установи наличие 
на зависимост между изхода от обезболеното с ЕА раждане при мултипари и 
разширението н маточната шийка, при което е приложено обезболяване.
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Табл. 3 Средна кръвозагуба, честотата на разкъсвания на мек родилен канал и 
настъпилите усложнения в плацентарен период в групите примипари обезболени с ЕА, 
според височината на предлежащата глава.

Групи примипари

N Кръвозагуба(мл)

Усложнения 

в плацентарен 
период - има 

Разкъсвания-
има

Изходно 
разширение 
на маточна 
шийка

4 см. 178 256,46±65,96 8,98% (n=16) 48,31% (n=86)

4,5 см. 37 239,19±23,97 2,70 % (n=1) 59,46 % (n=22)

5 см. 126 251,19±34,91 7,14% (n=9) 56,35 % (n=71)

5,5 см. 15 245±19,31 6,67 % (n=1) 86,67 % (n=13)

6 см. 104 253,85±27,60 5,77 % (n=6) 66,35 % (n=69)

6,5 см. 28 239,29±24,93 3,57 % (n=1) 57,14 % (n=16)

7 см. 9 244,44 0% (n=0) 66,67 % (n=6)

Ниво на значимост 0,056 0,728 0,896

На таблица 3 сме представили средната кръвозагуба, честотата на настъпили 
разкъсвания на мек родилен канал и усложненията в плацентарен период при 
примипари обезболени с ЕА, в зависимост от изходното разширение на маточната 
шийка. Нашето проучване установи, че не съществува статистически значима връзка 
между разширението в момента на прилагане на обезболяване примипари и 
кръвозагубата, честотата на настъпили усложнения в плацентарен период и 
настъпването на разкъсвания на мек родилен канал (р>0,05). 

Табл. 4 Средна кръвозагуба, честотата на разкъсвания на мек родилен канал и 
настъпилите усложнения в плацентарен период в групите мултипари обезболени с ЕА, 
според височината на предлежащата глава.

Групи мултипари

N Кръвозагуба(мл)

Усложнения 

в плацентарен 
период - има 

Разкъсвания-
има

Изходно 
разширение 
на маточна 
шийка

4 см. 40 245±33,59 7,5% (n=3) 67,5% (n=27)

4,5 см. 16 228,13±25,62 0% (n=0) 68,75 % (n=11)

5 см. 71 257,75±92,45 8,45% (n=6) 58,67 % (n=44)

5,5 см. 10 250±33,33 10 % (n=1) 90 % (n=9)

6 см. 54 258,33±133,79 7,41 % (n=4) 70,37 % (n=38)

6,5 см. 8 243,75±41,73 25 % (n=2) 37,5 % (n=3)

7 см. 2 325 0% (n=2) 100 % (n=2)

Ниво на значимост 0,988 0,728 0,269

На табл. 4 сме представили средната кръвозагуба, честотата на разкъсвания на 
мек родилен канал и настъпилите усложнения в плацентарен период в групите 
мултипари обезболени с ЕА, според изходното разширение на маточната шийка. 
Анализът на данните не установи наличие на статистически значима връзка между 
разширението на цервикалния канал в момента на прилагане на ЕА при мултипари и 
изследваните от нас – кръвозагуба, честота на усложнения в плацентарен период и 
честота на разкъсване на мек родилен канал (всички нива на значимост са по-големи от 
0,05).

Фиг. 4 Състояние на новороденото оценено по Апгар скора на 5-та мин в групите 
обезболени с ЕА пациентки, според изходното разширение на маточната шийкаи при 
различен паритет.
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На фигура 4 сме представили графично средната стойност на Апгар скора на 5-
та минута в групите примипари и мултипари обезболени с ЕА и различно 
изходноразширение на маточна шийка. Направеният от нас анализ не установи наличие 
на статистически значима зависимост между Апгар скора на петата минута на 
новородените и разкритието, при което е приложена ЕА, както при примипари, така и 
при мултипари (р>0,05). 

Извод:

Разгледан при различен паритет на жената прогностичният фактор разширение 
на маточната шийка показва, че по отношение продължителността на обезболеното 
раждане той има добра прогностична стойност, независимо от паритета. Колкото по-
голямо е изходното разширение на маточната шийка, толкова по-малка е 
продължителността на първи, втори период и раждането общо. По отношение на 
изхода от раждането изходното разширение на шийката е слаб прогностичен фактор, 
както при примипари, така и при мултипари.

II. ПРОГНОСТИЧЕН ФАКТОР - ИЗХОДНА ВИСОЧИНА НА ПРЕДЛЕЖАЩАТА 
ЧАСТ

С разглеждането на прогностичен фактор височина на предлежащата част си 
поставихме за цел да установим дали този критерии от пелвик скора има самостоятелно 
прогностично значение за продължителността и изхода от обезболеното с ЕА раждане, 
честотата на разкъсванията на мек родиленканал, усложненията в плацентарен и ранен 
послеродов период и за състоянието на новороденото. За решаване на тези задача 
изследвахме обезболените с ЕА, които разделихме на три групи, в зависимост от 
изходната височина на предлежащата  част спрямо linea interspinalis (LI): 1-ва група - на 
-3 от LI, 2 - ра група - на -2 от LI и 3 - та – на -1-от LI. Придвижването на предлежащата 
част в родилния канал при раждащите  с различен паритет се извършва на различен 
етап от бременността и раждането. По тази причина оценката на прогностичен фактор 

8
8,2
8,4
8,6
8,8

9
9,2
9,4

Примипари Мултипари
4 см. 4,5 см. 5 см. 5,5 см. 6 см. 6,5 см. 7 см.

Апгар на 5-та минута при примипари и мултипари обезболени с ЕА и 
различно изходно разширение на маточна шийка

А
п
г
а
р

р = 0,653 р=0,981

изходна височина на предлежащата част върху продължителността и изхода от 
обезболеното с ЕА раждане направихме отделно при примипари и при пациентки с 
предшестващо раждане. 

За постигане на поставените задачи разделихме обезболените с ЕА, 
примипари(n=537) и мултипари (n=203) в три групи,според изходната височина на 
предлежащата част, спрямо LI.

Фиг. 5 Разпределение на обезболените с ЕА примипари и мултипари в групи, според 
височината на предлежащата част в момента на прилагане на ЕА.

На фиг. 5 сме представили графично разпределението на прими- и мултипарите 
обезболени с ЕА, по групи в зависимост от изходната височина на предлежащата глава. 
Както се вижда от графиката делът на пациентките, при които ЕА е приложена при 
положение на главата на – 2 и -3 от LI e сходен, но все пак при първораждащи  ЕА се е 
приложила по-често при глава на  -2 от LI 44,9 % (n=245), и в 41,20 % (n=221) при 
предлежаща  част на – 3 от LI. При едва 75 примипари ЕА е поставена при предлежаща 
глава на -1 от LI. При мултипарите в 9,4 % (n=19) ЕА е поставена при глава на -1 от LI,  
в 44,3 % (n=90) от случаите на – 2 от LI и в най-голям процент от случаите е прилагана 
при  предлежаща част на -3 от LI - 46,3 % (n=94). Независимо, че анализът на данните 
не установи наличие на статистически значима връзка между паритета и изходната 
височина на предлежащата част, получените от нас резултати показват, че все пак при 
мултипари ЕА се поставя при по-високо стояща глава, в сравнение с примипари 
(р=0,356, или р>0,05).

Поставихме си задача да определим, дали височината на предлежащата част при 
поставяне на ЕА оказва влияние върху продължителността на раждането общо и по 
периоди, за решаване на задачата сравнихме времетраенето общо и на всеки от 
периодите на раждането между трите групи, последователно при примипари и при 
мултипари.
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Табл.5 Средна скорост на напредване на разширението, продължителност на 
раждането- общо и по периоди, в групите обезболени с ЕА примипари, според 
изходната височина на предлежащата част. 

На таблица 5 сме представили средната продължителността на раждането общо 
и по периоди и средната скорост на напредване на разширението при примипари 
обезболени с ЕА и различна изходна височина на предлежащата глава. Както се вижда 
продължителността е най-малка, когато ЕА е поставена при глава на -1 от LI, а най-
голяма е при глава на -3 от LI. Статистически значима е разликата между групите както 
по отношение на общата продължителност, така и на първи и втори период на 
раждането (р<0,05). По отношение продължителността на плацентарния период не 

Изследван 
признак

Височина на 
главата, 
спрямо LI Брой Средно SD

Ниво на 
значимост (р)

Продължително
ст на първи 
период (мин.)

– 1 от LI 75 67,91 23,76

0.001– 2 от LI 237 83,30 29,41

– 3 от LI 185 127,32 45,06

Продължително
ст на втори 
период (мин.)

– 1 от LI 75 16,95 6,20

0.001– 2 от LI 237 19,63 7,77

– 3 от LI 185 27,56 12,97

Продължително
ст на трети 
период (мин.)

– 1 от LI 75 3,10 0,99

0.277– 2 от LI 237 3,19 1,70

– 3 от LI 185 3,17 0,92

Обща 
продължително
ст на раждането

– 1 от LI 75 94,26 25,42

0.003– 2 от LI 237 113,43 33,36

– 3 от LI 185 166,25 50,54

Скорост на 
напредване на 
разширението

– 1 от LI 75 4,28 1,25

0.023– 2 от LI 237 3,90 1,25

– 3 от LI 185 2,87 1,09

Фиг. 4 Състояние на новороденото оценено по Апгар 
скора на 5-та мин в групите обезболени с ЕА пациентки, 
според изходното разширение на маточната шийкаи при 
различен паритет.

На фигура 4 сме представили графично средната стойност 
на Апгар скора на 5-та минута в групите примипари и мултипа-
ри обезболени с ЕА и различно изходноразширение на маточна 
шийка. Направеният от нас анализ не установи наличие на ста-
тистически значима зависимост между Апгар скора на петата 
минута на новородените и разкритието, при което е приложена 
ЕА, както при примипари, така и при мултипари (р>0,05). 

Извод:
Разгледан при различен паритет на жената прогностичният 

фактор разширение на маточната шийка показва, че по отно-
шение продължителността на обезболеното раждане той има 
добра прогностична стойност, независимо от паритета. Кол-
кото по-голямо е изходното разширение на маточната шийка, 
толкова по-малка е продължителността на първи, втори период 
и раждането общо. По отношение на изхода от раждането из-
ходното разширение на шийката е слаб прогностичен фактор, 
както при примипари, така и при мултипари.

II. ПРОГНОСТИЧЕН ФАКТОР - ИЗХОДНА ВИСОЧИНА 
НА ПРЕДЛЕЖАЩАТА ЧАСТ

С разглеждането на прогностичен фактор височина на 
предлежащата част си поставихме за цел да установим дали 
този критерии от пелвик скора има самостоятелно прогностич-
но значение за продължителността и изхода от обезболеното 
с ЕА раждане, честотата на разкъсванията на мек родиленка-
нал, усложненията в плацентарен и ранен послеродов период 
и за състоянието на новороденото. За решаване на тези задача 
изследвахме обезболените с ЕА, които разделихме на три гру-
пи, в зависимост от изходната височина на предлежащата  част 
спрямо linea interspinalis (LI): 1-ва група - на -3 от LI, 2 - ра 
група - на -2 от LI и 3 - та – на -1-от LI. Придвижването на 
предлежащата част в родилния канал при раждащите  с разли-
чен паритет се извършва на различен етап от бременността и 
раждането. По тази причина оценката на прогностичен фактор 
изходна височина на предлежащата част върху продължител-
ността и изхода от обезболеното с ЕА раждане направихме 
отделно при примипари и при пациентки с предшестващо раж-
дане. 

За постигане на поставените задачи разделихме обезбо-
лените с ЕА, примипари(n=537) и мултипари (n=203) в три 
групи,според изходната височина на предлежащата част, спря-
мо LI.

Фиг. 5 Разпределение на обезболените с ЕА примипари 
и мултипари в групи, според височината на предлежащата 
част в момента на прилагане на ЕА.

На фиг. 5 сме представили графично разпределението на 
прими- и мултипарите обезболени с ЕА, по групи в зависимост 
от изходната височина на предлежащата глава. Както се вижда 
от графиката делът на пациентките, при които ЕА е приложена 
при положение на главата на – 2 и -3 от LI e сходен, но все пак 
при първораждащи  ЕА се е приложила по-често при глава на  
-2 от LI 44,9 % (n=245), и в 41,20 % (n=221) при предлежаща  
част на – 3 от LI. При едва 75 примипари ЕА е поставена при 
предлежаща глава на -1 от LI. При мултипарите в 9,4 % (n=19) 
ЕА е поставена при глава на -1 от LI,  в 44,3 % (n=90) от случа-
ите на – 2 от LI и в най-голям процент от случаите е прилагана 
при  предлежаща част на -3 от LI - 46,3 % (n=94). Независимо, 
че анализът на данните не установи наличие на статистически 
значима връзка между паритета и изходната височина на пред-
лежащата част, получените от нас резултати показват, че все 
пак при мултипари ЕА се поставя при по-високо стояща глава, 
в сравнение с примипари (р=0,356, или р>0,05).

Поставихме си задача да определим, дали височината на 
предлежащата част при поставяне на ЕА оказва влияние върху 
продължителността на раждането общо и по периоди, за реша-
ване на задачата сравнихме времетраенето общо и на всеки от 
периодите на раждането между трите групи, последователно 
при примипари и при мултипари.

 
Табл.5 Средна скорост на напредване на разширението, 

продължителност на раждането- общо и по периоди, в групи-
те обезболени с ЕА примипари, според изходната височина на 
предлежащата част. 

На таблица 5 сме представили средната продължителнос-
тта на раждането общо и по периоди и средната скорост на на-
предване на разширението при примипари обезболени с ЕА и 
различна изходна височина на предлежащата глава. Както се 
вижда продължителността е най-малка, когато ЕА е поставе-
на при глава на -1 от LI, а най-голяма е при глава на -3 от LI. 
Статистически значима е разликата между групите както по 
отношение на общата продължителност, така и на първи и вто-
ри период на раждането (р<0,05). По отношение продължител-
ността на плацентарния период не установихме статистическа 
връзка между височината на предлежащата част при поставяне 
на ЕА и неговото времетраене (р>0,05).На базата на тези данни 
можем да заключим, че колкото по-ниско се намира предлежа-
щата глава при примипари, в момента на поставяне на ЕА, тол-
кова по-малка е продължителността на първи, втори период и 
на раждането като цяло.

Направихме същия анализ и при мултипарите като данните 
сме представили на таблица 6.



23Год. LI, кн. 4/2022

ОРИГИНАЛНИ СТАТИИ

Табл.6 Средна скорост на напредване на разширението на 
маточната шийка и средна продължителност  раждането – 
общо и по периоди, в групитеобезболени с ЕА мултипари, спо-
редизходната височина на предлежащата част.

Както се вижда от таблица 6, средната обща продължител-
ност на раждането е най-малка при мултипарите, при които 
аналгезия е поставена при глава на -1 от LI (75,69±11,70 мин.), 
а е най-голяма при предлежаща част на -3 oт LI (122,39±47,87 
мин.). Статистически значима връзка открихме между изход-
ното положение на предлежащата част и средната скорост на 
напредване на разширението на маточната шийка, продъл-
жителността на първи и втори период на раждането (р<0,05). 
Нашето проучване не установи зависимост между изходното 
положение на предлежащата глава и продължителността на 
плацентарен период при обезболени с ЕА мултипари (р<0,05).

Изследвахме дали съществува връзка между положението 
на предлежащата част в момента на прилагане на ЕА и изхода 
от обезболеното с ЕА раждане, при прими- и мултипари. 

Фиг. 6 Честота на различен изход от раждането в гру-
пите примипари обезболени с ЕА, според изходната височи-
на на предлежащата част.

На фиг. 6 сме представили честотата на различен изход от 
обезболено с ЕА раждане при примипарите и различна изходна 
височина на предлежащата част. Както се вижда от графика-
та при първораждащите, при които ЕА е приложена при глава 
на -1 от LIс неусложнено вагинално раждане завършиха 92 % 
(n=69) от случаите,  8 % (n=6) с усложнено вагинално ражданеи 
при нито една пациентка от тази група не се наложи раждането 
да завърши чрез ЦС. При примипарите с изходна височина на 
предлежащата част на -2 от LI, в83,4 % (n=201) изходът беше 
неусложнено вагинално раждане, в 14,94 % (n=36) усложнено 
вагинално раждане и в 1,66 % (n=4) ЦС. Най-„неблагоприятен“ 

беше изхода от раждането при примипари, при които ЕА бе 
приложена при предлежаща част на -3 от LI – неусложнено ва-
гинално раждане при 51,58 % (n=114) от пациентките, 32,13 
% (n=71) завършиха  усложнено вагинално раждане и в 16,29 
% (n=36) чрез ЦС. Анализът на данните показа статистически 
значима връзка между изхода от раждането при примипари и 
височината на предлежащата част в момента на прилагане на и 
с ЕА (р<0,05). На базата на тези резултати можем да заключим, 
че колкото по-ниско е предлежащата глава в момента на прила-
гане на ЕА при примипари, толкова по-благоприятен е изхода 
от раждането.

Подобен анализ направихме и при мултипарите, като да-
нните сме представили на таблица 7.

Табл.7 Честота на различен изход от раждането в групи-
те мултипари обезболени с ЕА, в зависимост от изходната  
височина на предлежащата част.

Както се вижда от таблица 7, при мултипарите най-висок е 
процентът на неусложнените вагинални раждания, в случаите 
когато ЕА е поставена при предлежаща част на -2 от LI (n=80), 
следвани от тези с ниско стояща глава (на -1 от LI 78.95 % 
(n=15)) и най-нисък е процентът на неусложнените вагинални 
раждания при височина на главата на -3 от LI – 76.60 % (n=72). 
Най-нисък е делът наусложнените вагинални раждания, в гру-
пата с височина на предлежащата част на -2 от LI, следвани 
от тези при предлежаща част на -1 и най-висок е при глава на 
-3 от LI. При нито една от раждалите пациентки, в групата с 
височина на предлежащата част на -1 от LI, раждането не е за-
вършило с ЦС. В другите две групи по една пациентка е родила 
по абдоминален път. Разликите между групите нямат статисти-
ческа значимост (р>0,05) и можем да заключим, че изходната 
височина на предлежащата част при мултипари не може да се 
използва като прогностичен фактор за изхода от обезболено с 
ЕА раждане.

Проучихме как изходната височина на предлежащата част 
влияе върху честотата на разкъсвания на мек родилен канал, 
настъпването на усложнения в плацентарен период и върху 
кръвозагубата, при различен паритет.

Табл. 8 Средна кръвозагуба, честотата на разкъсвания на 
мек родилен канал и настъпилите усложнения в плацентарен 
период в групите примипари обезболени с ЕА, според височина-
та на предлежащата глава.

На таблица 8 сме представили средната кръвозагуба, чес-
тотата на настъпили разкъсвания на мек родилен канал и ус-
ложненията в плацентарен период при примипари обезболени 
с ЕА, в зависимост от изходната височината на предлежащата 
глава. Нашето проучване установи, че съществува статисти-
чески значима връзка между изходната височина на предле-

установихме статистическа връзка между височината на предлежащата част при 
поставяне на ЕА и неговото времетраене (р>0,05).На базата на тези данни можем да 
заключим, че колкото по-ниско се намира предлежащата глава при примипари, в 
момента на поставяне на ЕА, толкова по-малка е продължителността на първи, втори 
период и на раждането като цяло.

Направихме същия анализ и при мултипарите като данните сме представили на таблица 
6.

Табл.6 Средна скорост на напредване на разширението на маточната шийка и средна 
продължителност  раждането – общо и по периоди, в групитеобезболени с ЕА 
мултипари, споредизходната височина на предлежащата част.

Изследван 
признак

Височина на 
главата, 
спрямо LI Брой Средно SD

Ниво на 
значимост 
(р)

Продължително
ст на първи 
период (мин.)

– 1 от LI 19 51,9474 9,91897

0.001– 2 от LI 89 62,5281 18,09576

– 3 от LI 93 92,9892 40,86257

Продължително
ст на втори 
период (мин.)

– 1 от LI 19 13,8947 6,62399

0.046– 2 от LI 89 13,6404 5,78055

– 3 от LI 93 19,2581 13,46485

Продължително
ст на трети 
период (мин.)

– 1 от LI 19 3,2637 1,38456

0.928– 2 от LI 89 2,9378 ,46738

– 3 от LI 93 3,2475 2,08412

Обща 
продължително
ст на раждането

– 1 от LI 75 75,69 11,70

0.001– 2 от LI 237 83,91 21,77

– 3 от LI 185 122,39 47,87

Скорост на 
напредване на 
разширението

– 1 от LI 19 5,1141 1,11588

0.001– 2 от LI 89 4,7478 1,12454

– 3 от LI 93 3,7888 1,33341

прилагане на и с ЕА (р<0,05). На базата на тези резултати можем да заключим, че 
колкото по-ниско е предлежащата глава в момента на прилагане на ЕА при примипари, 
толкова по-благоприятен е изхода от раждането.

Подобен анализ направихме и при мултипарите, като данните сме представили 
на таблица 7.

Табл.7 Честота на различен изход от раждането в групите мултипари обезболени с 
ЕА, в зависимост от изходната  височина на предлежащата част.

Както се вижда от таблица 7, при мултипарите най-висок е процентът на 
неусложнените вагинални раждания, в случаите когато ЕА е поставена при предлежаща 
част на -2 от LI (n=80), следвани от тези с ниско стояща глава (на -1 от LI 78.95 % 
(n=15)) и най-нисък е процентът на неусложнените вагинални раждания при височина 
на главата на -3 от LI – 76.60 % (n=72). Най-нисък е делът наусложнените вагинални 
раждания, в групата с височина на предлежащата част на -2 от LI, следвани от тези при 
предлежаща част на -1 и най-висок е при глава на -3 от LI. При нито една от раждалите 
пациентки, в групата с височина на предлежащата част на -1 от LI, раждането не е 
завършило с ЦС. В другите две групи по една пациентка е родила по абдоминален път. 
Разликите между групите нямат статистическа значимост (р>0,05) и можем да 
заключим, че изходната височина на предлежащата част при мултипари не може да се 
използва като прогностичен фактор за изхода от обезболено с ЕА раждане.

Проучихме как изходната височина на предлежащата част влияе върху честотата 
на разкъсвания на мек родилен канал, настъпването на усложнения в плацентарен 
период и върху кръвозагубата, при различен паритет.

Табл. 8 Средна кръвозагуба, честотата на разкъсвания на мек родилен канал и 
настъпилите усложнения в плацентарен период в групите примипари обезболени с ЕА, 
според височината на предлежащата глава.

Мултипари (N=203)

Изход от раждането

Ниво на 
значим
ост (р)

Неусложне
но ВР

Усложнено 
ВР ЦС

Брой % Брой % Брой %

Положение 
на главата

-1 от LI (n=19) 15 78,95 4 21,05 0 0

0.920-2 oт LI (n=90) 80 88,89 9 10 1 1,11

-3 от LI (n=94) 72 76,60 21 22,34 1 1,06

Групи примипари

N Кръвозагуба(мл)

Усложнения 

в плацентарен 
период - има 

Разкъсвания-
има

Изходно 
положение 
на главата

-1 от LI 75 244 1,33% (n=1) 70,67% (n=53)

-2 oт LI 237 251,27 7,17% (n=17) 81,87 % (n=194)

-3 от LI 185 255,54 8,64% (n=16) 89,19 % (n=165)

Ниво на значимост 0,052 0,031 0.001

На таблица 8 сме представили средната кръвозагуба, честотата на настъпили 
разкъсвания на мек родилен канал и усложненията в плацентарен период при 
примипари обезболени с ЕА, в зависимост от изходната височината на предлежащата 
глава. Нашето проучване установи, че съществува статистически значима връзка между 
изходната височина на предлежащата част при обезболени с ЕА примипари и честотата 
на настъпили усложнения в плацентарен период и разкъсванията на мек родилен канал 
и (р<0,05). Най-малък е делът на разкъсвания на генитален тракт при изходно 
положение на главата на -1 от LI (70,67% - n=53), в групите с по-висока позиция на 
главата се увеличава честотата на настъпили нарушения в целостта мек родилен канал, 
като последната е най-голяма в третата група (-3 от LI) - 89.19 % (n=165). Честотата на 
настъпили усложнения в плацентарен период също се влияе от изходната позиция на 
предлежащата част, като делът им е най-нисък в първата група– 1,33 % (n=1) и е най-
висок в третата група – 8,64 % (n=16). По отношение на кръвозагубата проучването ни 
не установи статистически значима зависимост между сравняваните групи примипари, 
но отново кръвозагубата е най-малка при по-ниско стояща предлежаща част.

Табл. 9 Средна кръвозагуба, честотата на разкъсвания на мек родилен канал и 
настъпилите усложнения в плацентарен период в групитемултипари обезболени с ЕА, 
според височината на предлежащата глава.

Групи мултипари

N Кръвозагуба(мл)

Усложнения 

в плацентарен 
период - има 

Разкъсвания-
има

Изходно 
положение 
на главата

-1 от LI 19 284,21 10,53 % (n=2) 84,21% (n=16)

-2 oт LI 89 248,31 8,99 % (n=8) 57,33 % (n=51)

-3 от LI 93 250,53 8,60 % (n=8) 72,04 % (n=67)

Както се вижда от таблица 6, средната обща продължителност на раждането е 
най-малка при мултипарите, при които аналгезия е поставена при глава на -1 от LI 
(75,69±11,70 мин.), а е най-голяма при предлежаща част на -3 oт LI (122,39±47,87 мин.). 
Статистически значима връзка открихме между изходното положение на предлежащата 
част и средната скорост на напредване на разширението на маточната шийка, 
продължителността на първи и втори период на раждането (р<0,05). Нашето проучване 
не установи зависимост между изходното положение на предлежащата глава и 
продължителността на плацентарен период при обезболени с ЕА мултипари (р<0,05).

Изследвахме дали съществува връзка между положението на предлежащата част 
в момента на прилагане на ЕА и изхода от обезболеното с ЕА раждане, при прими- и 
мултипари. 

Фиг. 6 Честота на различен изход от раждането в групите примипари обезболени с 
ЕА, според изходната височина на предлежащата част.

На фиг. 6 сме представили честотата на различен изход от обезболено с ЕА 
раждане при примипарите и различна изходна височина на предлежащата част. Както 
се вижда от графиката при първораждащите, при които ЕА е приложена при глава на -1
от LIс неусложнено вагинално раждане завършиха 92 % (n=69) от случаите,  8 % (n=6) с 
усложнено вагинално ражданеи при нито една пациентка от тази група не се наложи 
раждането да завърши чрез ЦС. При примипарите с изходна височина на предлежащата 
част на -2 от LI, в83,4 % (n=201) изходът беше неусложнено вагинално раждане, в 14,94 
% (n=36) усложнено вагинално раждане и в 1,66 % (n=4) ЦС. Най-„неблагоприятен“ 
беше изхода от раждането при примипари, при които ЕА бе приложена при 
предлежаща част на -3 от LI – неусложнено вагинално раждане при 51,58 % (n=114) от 
пациентките, 32,13 % (n=71) завършиха  усложнено вагинално раждане и в 16,29 % 
(n=36) чрез ЦС. Анализът на данните показа статистически значима връзка между 
изхода от раждането при примипари и височината на предлежащата част в момента на 
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Групи мултипари

N Кръвозагуба(мл)

Усложнения 

в плацентарен 
период - има 

Разкъсвания-
има

Изходно 
положение 
на главата

-1 от LI 19 284,21 10,53 % (n=2) 84,21% (n=16)

-2 oт LI 89 248,31 8,99 % (n=8) 57,33 % (n=51)

-3 от LI 93 250,53 8,60 % (n=8) 72,04 % (n=67)

Ниво на значимост 0,052 0,498 0.061

На табл. 9 сме представили средната кръвозагуба, честотата на разкъсвания на 
мек родилен канал и настъпилите усложнения в плацентарен период в групите 
мултипари обезболени с ЕА, според изходната височина на предлежащата част. 
Анализът на данните не установи наличие на статистически значима връзка между 
изходната височина на предлежащата част при мултипари и изследваните от нас –
кръвозагуба, честота на усложнения в плацентарен период и честота на разкъсване на 
мек родилен канал (всички нива на значимост са по-големи от 0,05).

Фиг.7 Графично на представяне среднaта стойност на Апгар на 5-та минута при 
обезболени с ЕА пациентки с различно изходно положение на предлежащата част и 
при различен паритет

На фигура 7 сме представили графично средната стойност на Апгар скора на 5-
та минута в групите примипари и мултипари обезболени с ЕА и различна изходна 
височина на предлежащата част. Направеният от нас анализ не установи наличие на 
статистически значима зависимост между Апгар скора на петата минута на 
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Групи мултипари

N Кръвозагуба(мл)

Усложнения 

в плацентарен 
период - има 

Разкъсвания-
има

Изходно 
положение 
на главата

-1 от LI 19 284,21 10,53 % (n=2) 84,21% (n=16)

-2 oт LI 89 248,31 8,99 % (n=8) 57,33 % (n=51)

-3 от LI 93 250,53 8,60 % (n=8) 72,04 % (n=67)

Ниво на значимост 0,052 0,498 0.061

На табл. 9 сме представили средната кръвозагуба, честотата на разкъсвания на 
мек родилен канал и настъпилите усложнения в плацентарен период в групите 
мултипари обезболени с ЕА, според изходната височина на предлежащата част. 
Анализът на данните не установи наличие на статистически значима връзка между 
изходната височина на предлежащата част при мултипари и изследваните от нас –
кръвозагуба, честота на усложнения в плацентарен период и честота на разкъсване на 
мек родилен канал (всички нива на значимост са по-големи от 0,05).

Фиг.7 Графично на представяне среднaта стойност на Апгар на 5-та минута при 
обезболени с ЕА пациентки с различно изходно положение на предлежащата част и 
при различен паритет

На фигура 7 сме представили графично средната стойност на Апгар скора на 5-
та минута в групите примипари и мултипари обезболени с ЕА и различна изходна 
височина на предлежащата част. Направеният от нас анализ не установи наличие на 
статистически значима зависимост между Апгар скора на петата минута на 
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жащата част при обезболени с ЕА примипари и честотата на 
настъпили усложнения в плацентарен период и разкъсванията 
на мек родилен канал и (р<0,05). Най-малък е делът на разкъс-
вания на генитален тракт при изходно положение на главата на 
-1 от LI (70,67% - n=53), в групите с по-висока позиция на гла-
вата се увеличава честотата на настъпили нарушения в целост-
та мек родилен канал, като последната е най-голяма в третата 
група (-3 от LI) - 89.19 % (n=165). Честотата на настъпили ус-
ложнения в плацентарен период също се влияе от изходната 
позиция на предлежащата част, като делът им е най-нисък в 
първата група– 1,33 % (n=1) и е най-висок в третата група – 
8,64 % (n=16). По отношение на кръвозагубата проучването ни 
не установи статистически значима зависимост между сравня-
ваните групи примипари, но отново кръвозагубата е най-малка 
при по-ниско стояща предлежаща част.

Табл. 9 Средна кръвозагуба, честотата на разкъсвания на 
мек родилен канал и настъпилите усложнения в плацентарен 
период в групитемултипари обезболени с ЕА, според височина-
та на предлежащата глава.

На табл. 9 сме представили средната кръвозагуба, честота-
та на разкъсвания на мек родилен канал и настъпилите услож-
нения в плацентарен период в групите мултипари обезболени 
с ЕА, според изходната височина на предлежащата част. Ана-
лизът на данните не установи наличие на статистически зна-
чима връзка между изходната височина на предлежащата част 
при мултипари и изследваните от нас – кръвозагуба, честота 
на усложнения в плацентарен период и честота на разкъсване 
на мек родилен канал (всички нива на значимост са по-големи 
от 0,05).

Фиг.7 Графично на представяне среднaта стойност на 
Апгар на 5-та минута при обезболени с ЕА пациентки с 
различно изходно положение на предлежащата част и при 
различен паритет

На фигура 7 сме представили графично средната стойност 
на Апгар скора на 5-та минута в групите примипари и мулти-
пари обезболени с ЕА и различна изходна височина на предле-
жащата част. Направеният от нас анализ не установи наличие 
на статистически значима зависимост между Апгар скора на 
петата минута на новородените и положението на предлежаща-
та част, както при примипари, така и при мултипари (р>0,05).

 
Изводи:
Факторът височина на предлежащата част в момента на 

поставяне на ЕА при примипари корелира добре продължи-
телността и изхода от обезболеното с ЕА раждане. При ниско 
стояща глава обезболеното с ЕА ражданее с по-кратка продъл-

жителност (първи, втори период и общо), с по-висока често-
та на неусложнени вагинални раждания, по-малък процент 
на спешни Цезарови сечения, по-рядко настъпватусложнения 
в плацентарен период и разкъсвания на мек родилен канал са 
по-малко. 

Изходната височина на предлежащата част при мултипари 
влияе върху продължителността на раждането и  честотата на 
разкъсвания на мек родилен канал, но не влияе върху изхода от 
обезболеното раждане обезболени с ЕА.

На базата на получените от нас резултати можем да заклю-
чим, че височината на предлежащата част е силен прогности-
чен фактор за продължителността и изхода от обезболеното с 
ЕА раждане, при примипари. При мултипари изходната висо-
чина на главата може да се използва като прогностичен фактор 
за продължителността, но не и за изхода от обезболеното с ЕА 
раждане.

В литературата няма описани подобно на нашето проучва-
не, изследващо влиянието на прогностични фактори върху про-
дължителността и изхода от обезболеното с ЕА вагинално раж-
дане, поради което данните ни не могат да бъдат сравнявани.
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Резюме
Изкуственият интелект все повече навлиза в нашето еже-

дневие. Настоящата статия има за цел да прегледа наличната 
информация в интернет пространството и да идентифицира и 
систематизира областите на неговото приложение в анестези-
ологията.

Представени са резултати на базата на прегледани над 100 
публикации.

Установи се, че изкуственият интелект може да бъде ус-
пешно приложен с цел мониториране на дълбочината на анес-
тезията, контролиране на самата анестезия, прогнозиране на 
събития и рискове по време на анестезия, насочване при рабо-
та с ултразвукови апарати, лечение и контролиране на болката, 
подобряване на управлението на ресурсите в операционната 
зала.

Въз основа на разгледаните статии бяха описани и обобще-
ни няколко основни понятия, техники и приложни области на 
изкуствения интелект, а именно машинно обучение (контроли-
рано, неконтролирано и укрепващо), невронни мрежи и deep 
learning (дълбоко обучение), байсови методи, както и основни 
приложни области в изкуствения интелект.

Обсъдено е и значението на изкуствения интелект за прак-
тикуващия анестезиолог, неговите ограничения и ролята на 
клиницистите за по-нататъшното му развитие и практическо 
приложение.

Ключови думи: изкуствен интелект, анестезиология, при-
ложение

Abstract
Artificial intelligence is progressively entering our daily 

routine.
The purpose of this study is to review and systematically 

present the information released on internet about its application 
in anesthesiology.

Summarized results that are presented comprise over 100 
articles.

It was found that artificial intelligence can be successfully used 
to monitor depth of anesthesia, control anesthesia, predict events 
and risks, help with ultrasound guidance, pain management and 
operating room logistics.

Based on the reviewed articles, several basic concepts, 
techniques and application areas of artificial intelligence were 
described and summarized, namely machine learning (supervised, 
unsupervised and reinforced), neural networks and deep learning, 
Bayesian methods, as well as applied fields in artificial intelligence.

The importance of artificial intelligence for the practicing 
anesthesiologist, its limitations and the role of clinicians in its 
further development and practical application are also discussed.

Key words: artificial intelligence, anesthesia, application

Въведение
Изкуственият интелект се определя като учение за алгоритми, 

които дават на машините способността да разсъждават и да изпъл-
няват различни функции и задачи като решаване на проблеми, раз-
познаване на обекти и думи, анализиране на обкръжаващата среда 
и вземане на решения.1,2,3 Теорията зад него се основава на хипоте-
зата, че основно човешко качество като интелигентността, може да 
бъде описано с достоверна точност, така че да бъде симулирано от 
машина. Въпреки че представата ни за изкуствения интелект често 
се свежда до компютри или роботи, неговите корени могат да бъ-
дат открити в редица области, включително философията, психоло-
гията, лингвистиката и статистиката. Визионерите в тези области, 
като Чарлз Бабидж, Алън Тюринг, Клод Шанън, Ричард Белман и 
Марвин Мински създават основата за много от съвременните еле-
менти на изкуствения интелект.4 Впоследствие напредъкът в ком-

пютърните науки, особено хардуерните подобрения в обработката 
и съхранението на информацията, осигуряват базовите технологии, 
необходими за появата на изкуствения интелект.5,6

Изкуственият интелект се прилага в различни области на меди-
цината – от предимно с диагностична насоченост в радиологията7 
и патологията8, до терапевтично и интервенционално приложение 
в кардиологията9 и хирургията.10 През април 2018 г. Администра-
цията по храните и лекарствата на САЩ (FDA) одобри първата со-
фтуерна система, която използва изкуствена интелигентност – про-
грама, подпомагаща диагностицирането на диабетна ретинопатия 
чрез анализ на изображения на очното дъно.11 Тъй като развитието 
и приложението на изкуствения интелект в медицината продължава 
да нараства, за клиницистите от всяка една специалност е важно да 
разберат какво означават тези технологии и как те могат да бъдат 
използвани за осигуряване на по-безопасни, по-ефективни и по-
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рентабилни грижи.
Анестезиологията е именно една от специалностите, които 

могат да се възползват от напредъка в изкуствения интелект, тъй 
като в нея са залегнали основни елементи от клиничната грижа за 
пациента като например периоперативни и интензивни грижи, уп-
равление на болката, както и логистика, проучване и приложение на 
лекарствени средства. 

Методи 
Беше извършен систематизиран преглед на литературата с цел 

определяне на пресечните точки между изкуствения интелект и 
анестезиологията и идентифициране на техниките и тяхното прило-
жение в анестезиологичната практика.

В търсенето бяха включени базите данни Medline, Embase, 
Web of Science и IEEE Xplore като бяха използвани комбинации от 
следните ключови думи: машинно обучение, изкуствен интелект, 
невронни мрежи, анестезиология и анестезия. За да бъдат използ-
вани, статиите трябваше да се отнасят до дизайна или приложе-
нието в анестезиологичната практика на базирани върху изкуствен 
интелект алгоритми, включително и такива отнасящи се до пред, 
интра или следоперативни интензивни грижи, или управление на 
болката. Бяха разгледани статии на английски език от 1946 г. до 30 
септември 2021 г. Изключени бяха редакционни статии, писма до 
редактора и резюмета, както и всички проучвания включващи жи-
вотни, имащи по-малко от 10 пациента, резултати получени чрез 
симулирани данни и резултати неспецифични за анетезиологията.

Резултати
Първоначално бяха идентифицирани над 2200 документа, от 

които 182 отговаряха на предварително зададените условия.
Прегледаната информация беше систематизирана и категори-

зирана по следния начин: машинно обучение и видове алгоритми, 
техники и модели в изкуствения интелект, основни приложни обла-
сти на изкуствения интелект и приложения в анестезиологията на 
изкуствения интелект (мониторинг на дълбочината на анестезията, 
контролиране на анестезията, прогнозиране на събития и рискове, 
подпомагане на ултразвуковото насочване, управление на болката и 
логистика в операционната зала). 

Установи се, че фокусът в повечето от разгледаните проучвания 
е да се изследват възможностите, чрез които изкуственият инте-
лект може да бъде полезен за анестезиолоичната дейност, не чрез 
заместването на анестезиолога, а посредством  подпомагането му 
при вземането на решения и оптимизирането на други елементи от 
неговата дейност.

Машинно обучение и алгоритми за обучение в изкуствения ин-
телект

Изкуственият интелект се отнася до способността на компю-
търната система да изпълнява функции по начин, наподобяващ чо-
вешките мисловни процеси, докато машинното обучение е негова 
поддисциплина, в която компютърът автоматично се учи от данни и 
се подобрява от натрупания опит, без да бъде изрично програмиран. 
Укрепващото обучение е подгрупа на машинното обучение, кое-
то имитира работата на човешкия мозък, използвайки множество 
слоеве от изкуствени невронни мрежи за генериране на автомати-
зирани прогнози от набори от данни за обучение.12Тоест машинно-
то обучение е основна и неразделна част от изкуствения интелект. 
Стандартните компютърни програми са създадени с точни и ясни 
инструкции за определено поведение на машината след получаване 
на специфична инфомация (напр. основната функция на програма 
за текстообработка е да показва текста, въведен от потребителя). 
Машинното обучение, от друга страна, позволява на програмите 
да се учат от и да реагират на данни без изрично програмиране. 
Данните, които могат да бъдат анализирани чрез машинно обуче-
ние, са с широк обхват и включват, но не се ограничават до числени 
данни, изображения, текст и говор или други звуци. Често срещан 
подход за категоризиране на машинното обучение е да се разгледа 
типа алгоритъм, използван за решаване на проблема: контролирано, 
неконтролирано и подкрепящо обучение.13 Зад всеки от тези типове 
алгоритми за обучение стои набор от техники, които могат да бъдат 
приложени и които ще бъдат разгледани в следващия раздел.

Контролираното обучение е процес, чрез който алгоритъмът се 
обучава да предсказва предварително определен резултат, като на-
пример идентифициране на знак стоп или разпознаване на снимка 
на животно. Контролираното обучение изисква както набор от дан-
ни за обучение, така и набор от тестови данни. Обучителният набор 

от данни позволява на машината да анализира и научи асоциациите 
между получаваната информация и желания резултат, докато тесто-
вият набор от данни позволява да се извърши оценка на ефектив-
ността на алгоритъма върху нови данни. В повечето проучвания с 
контролирано обучение големият набор от данни е допълнително 
разделен на набор за обучение и набор за тестване (често 70% от 
данните са за обучение, а 30% за тестване).

Като пример може да се посочи проучването на Kendale et al.14. 
По същество това е контролирано проучване на обучението върху 
данни от електронни здравни досиета с цел идентифициране на 
пациенти, които са преживели постиндукционна хипотония (сред-
но артериално налягане [MAP] по-малко от 55 mmHg). Наборът от 
данни за обучение включва 70% от пациентите и променливи като 
оценка на физическо състояние на Американското дружество на 
анестезиолозите (ASA), възраст, индекс на телесна маса, съпът-
стващи заболявания и лекарства, както и кръвното налягане на 
пациентите. Различните алгоритми, използвани от Kendale et al .14, 
след това дават възможност за анализиране на набора от данни за 
обучение и за отчитане и научаване кои променливи предсказват 
хипотония след индукция в анестезия. След това наборът от тесто-
ви данни е подложен на анализ, за да се прецени с каква точност 
алгоритъмът може да предвиди постиндукционна хипотония при 
останалите 30% от пациентите.14 Други подобни проучвания могат 
да използват и външно валидиране (т.е. анализира се отделен набор 
от данни), за да се оцени възможността за обобщаване и използване 
на алгоритъма  и за други източници на данни.15 Така проучвания, 
използващи данни от електронни здравни досиета на една болница 
могат допълнително да потвърдят ефективността на своя алгоритъм 
чрез обработка на данни от електронни здравни досиета на друга 
болница.

Неконтролираното обучение се отнася до алгоритми, иденти-
фициращи модели и структури в използвания набор от данни. Това 
може да бъде полезно за намиране на нови начини за класифици-
ране на пациенти или лекарства. Bisgin et al.16 са използвали този 
тип техники за обучение върху данни от FDA (Администрацията по 
храните и лекарствата) и са успели да групират голям брой лекар-
ствени средства генерирайки хипотези за бъдещи изследвания спо-
ред очакваните им нежелани реакции и вероятото им терапевтично 
приложение.16 Неконтролираното обучение може да се използва за 
идентифициране на пациенти, които биха имали най-голяма полза 
от приложението на определени лекарства, като например терапия 
с глюкокортикоиди при астматици, въз основа на извършен геномен 
анализ.17

Укрепващото обучение се отнася до процеса, чрез който алго-
ритъмът е помолен да се опита да изпълни определена задача (напр. 
доставяне на инхалационна анестезия на пациент, шофиране на 
кола) и да се поучи от последващите грешки и успехи.18 Биологич-
ната аналогия на този тип обучение е т. нар. Кондициониране - кла-
сическият пример е плъх, научен да натиска лост чрез използване 
на храната като възнаграждение. Разбира се, проблемите възник-
ващи при укрепващото обучение са малко по-сложни. Например, 
Padmanabhan et al.19 се възползва от укрепващото обучение, за да 
разработи контролер за анестезия, който използва обратна връзка 
от биспектралния индекс на пациента (BIS) и MAP, за да контро-
лира скоростите на инфузия на Propofol (в симулиран пациентски 
модел). В този сценарий постигането на BIS и MAP стойности в 
рамките на зададен диапазон води до награда за алгоритъма, докато 
стойностите извън диапазона водят до грешки, които подканват ал-
горитъма да извърши допълнителна фина настройка.

Проблемите с машинното обучение често се разделят на такива, 
които изискват класификация (разделяне на данни в отделни гру-
пи) и такива, които изискват регресия (моделиране на данни за по-
добро разбиране на връзката между две или повече непрекъснати 
променливи с потенциал за прогнозиране). Често срещан пример за 
класифициране е разпознаването на изображения (напр. разпозна-
ване на котка или куче), докато чест пример за регресия е прогно-
зирането (напр. прогнозиране на цените на жилищата въз основа на 
предварително съществуващи данни за очаквана площ).20 Всеки от 
подходите може да се използва за справяне с проблемите на класи-
фикацията и регресията в зависимост от естеството на въпроса и 
вида на наличните данни.

Техники използвани в изкуствения интелект 
Съществуват различни техники и модели във всеки от трите 

подхода за машинно обучение, описани по-горе. Въпреки че под-
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робното описание на специфичните методи и алгоритми, използва-
ни в машинното обучение, е извън обхвата на този преглед, ще бъде 
полезно споменаването на основните концепции на по-популярните 
техники, използвани в изследванията на изкуствения интелект.

Теорията на размитите множества и размитата логика са опи-
сани за първи път през 1965 г.21 Въпреки че размитата логика сама 
по себе си не е непременно изкуствен интелект, тя често се използ-
ва за улесняване на функции, базирани на изкуствения интелект. 
Стандартната логика възприема само понятията вярно (числова 
стойност 1,0) и невярно (числова стойност 0,0), докато размитата 
логика позволява частична истина (т.е. числена стойност между 0,0 
и 1,0). Може да се направи сравнение с теорията на вероятностите, 
където се оценява вероятността дадено твърдение да е вярно (напр. 
„панкреатодуоденектомия ще бъде насрочена утре“) спрямо степен-
та, в която твърдението е вярно (напр. „има 80% шанс за панкре-
атодуоденектомия, насрочена за утре”). Предназначението е да се 
наподобят човешките методи за вземане на решения с неясна или 
неточна информация.

Размитата логика често използва системи, базирани на правила 
(напр. ако...тогава системи), които са широко използвани и в сис-
темите за управление, където прецизните математически функции 
не предсказват с абсолютна точност даденото явление. Например, с 
помощта на тази техника е разработен анестезиологичен монитор за 
приблизително отчитане на наличие на лека, умерена и тежка хипо-
волемия въз основа на нормализирани стойности на сърдечната чес-
тота (HR), кръвното налягане и пулсовия обем, които са разделени 
на категории: лека, умерена и тежка. Мониторът използва правила, 
изградени на базата на размита логика като „Ако (електрокардио-
грамата-HR е лека) и (кръвното налягане е лека) и (пулсовият обем 
е тежък), тогава (хиповолемията е умерена).“22

За подобни разработки е необходимо създаването на подходящ 
набор от правила, които машината да следва, като наличните про-
учвания върху размитата логика и други механизми за адаптивен 
контрол помагат да се постави основата за изследване на по-мо-
дерни подходи към неточната информация или непълните данни. 
Съвременните изследвания в тази област използват типични за из-
куствения интелект подходи, като така се постига по-добра оценка 
и използване на данните, което от своя страна позволява по-добро 
задействане на функциите контролиращи правилата на размитите 
системи. По този начин, въпреки че изследванията и подобрения-
та в системите с размита логика продължават все още (особено в 
системите за контрол на приложения за доставяне на лекарства), 
напредъкът в изкуствения интелект се фокусира върху използване-
то на повече техники в машинното обучение за постигане на цели, 
проучени за първи път от изследователи, работили с техниката на 
размита логика.

Класическо машинно обучение
Машинното обучение използва функции и свойства на данните, 

за да изпълнява своите задачи. Ако се направи съпоставка с пример 
от статистическия анализ, характеристиките биха били аналогични 
на независими променливи в логистична регресия. В класическото 
машинно обучение функциите се избират така, че да помогнат на 
алгоритмите при анализа на сложните данни.

Обучението на дървото на решенията е вид алгоритъм за кон-
тролирано обучение, който може да се използва за извършване или 
на класификация (дървета на класификацията), или на регресионни 
задачи (дървета на регресия). Както подсказва името му, този набор 
от техники използва подобни на блок-схеми дървовидни модели с 
множество точки на разклоняване, за да определи целева стойност 
или класификация от въведена информация. Всяко разклонение в 
дървото има дадена стойност, а последното разклонение предста-
влява крайна точка и кумулативната вероятност за достигане до тази 
точка въз основа на предходните решения. Hu et al.23 използват този 
тип подход за обработка на данните, за да предскажат общото по-
требление на контролирана от пациента аналгезия (PCA) въз основа 
на комбинация от демографски характеристики, жизнени показате-
ли, информация от медицинското досие и тип операция. Тези подхо-
ди могат да се използват и за оптимизиране режимите на дозиране 
на самата PCA.23

Алгоритмите k-най-близък съсед са група алгоритми за контро-
лирано обучение, които оценяват данните за обучение геометрично 
и след това определят дали допълнителните входящи данни попадат 
в дадена категория въз основа на тренировъчните примери за обу-
чение, нанесени най-близо до тях (въз основа на евклидово разстоя-

ние). Въз основа на използвания специфичен подход, това може да 
се основава на една най-близка точка (1-най-близкият съсед) или 
теглото на група от точки (k-най-близкият съсед).24 Поддържащите 
векторни машини са друг тип алгоритъм за контролирано обучение, 
който може също да се използва както за класификация, така и за ре-
гресия. Тук данните за обучение се картографират в пространството, 
след което се използват хиперравнини, което подпомга оптималното 
им разделяне в представителни категории или клъстери. След това 
новите данни се класифицират въз основа на местоположението им 
в пространството спрямо хиперравнината.25

Невронни мрежи и дълбоко обучение
Един от най-популярните съвременни методи за работа с ма-

шинното обучение е използването на невронни мрежи. Те са вдъ-
хновени от биологичните нервни системи и обработват сигнали в 
слоеве от изчислителни единици (неврони).26 Всяка мрежа е съста-
вена от входен слой неврони даващи характеристика и описание на 
данните, от поне един скрит слой неврони, който провежда различ-
ни математически трансформации на получените входни информа-
ционни характеристики и изходен слой, който дава резултат. Между 
всеки слой има множество невронни връзки, всяка с различна зна-
чимост в зависимост от входно-изходните карти. По този начин не-
вронните мрежи се превръщат в рамка, в която различни алгоритми 
за машинно обучение могат да работят за постигане на определена 
задача (напр. разпознаване на изображения, класификация на дан-
ни).

Съвременната архитектура на невронните мрежи е многослойна 
и позволява задълбочено обучение и използване на все по-сложни 
модели за обработка и интерпретация на данни. Подтиповете мрежи 
за дълбоко структурирано обучение могат да се разделят основно на 
конволюционни невронни мрежи, които могат да обработват дан-
ни, съставени от множество масиви, и повтарящи се невронни мре-
жи, които са по-добре проектирани да анализират последователни 
данни (напр. реч).27 За разлика от класическото машинно обучение, 
където характеристиките са ръчно въведени и зададени, при дъл-
бокото обучение функциите на характеристиките се самообучават 
въз основа на самите данни. Анализират всички налични функции 
в рамките на набора за обучение, за да са определи кои от тях поз-
воляват оптималното постигане на зададената задача на дълбоката 
невронна мрежа (например разпознаване на обект от изображение). 
По този начин задълбоченото обучение се явява мощен инструмент 
за анализиране на много големи масиви от данни, където ръчно из-
работеният избор от функции може да бъде неадекватен и/или не-
ефективен за постигане на ефективен резултат.

Като се има предвид тяхната гъвкавост при анализиране на раз-
лични видове данни, невронните мрежи са техника, която се прила-
га и към други подгрупи на изкуствения интелект, включително при 
обработката на говоримите езици и компютърното зрение. В облас-
тта на анестезията съществуват множество примери за използване 
на невронните мрежи, включително мониторинг на дълбочината на 
анестезията и контрол на доставянето на анестетичните медикамен-
ти.

Бейсови методи.
Теоремата на Бейс (Bayes) описва вероятността за събитие въз 

основа на предишни знания или данни за фактори, които могат да 
повлияят на това събитие. В много от изследванията в областта на 
медицината се прилага статистически подход, при който тестване-
то на хипотези се извършва въз основа на честотата на събитията, 
които се случват в дадена извадка, която е представителна за инте-
ресуващата ни популация. Байесовият подход се различава по това, 
че при него се използва известното предишно вероятностно разпре-
деление на дадено събитие заедно с вероятностното разпределение, 
представено в даден набор от данни.28

Теоремата на Бейс е основополагаща за много техники в из-
куствения интелект, тъй като позволява както моделиране на не-
сигурността, така и актуализиране или постоянно учене при всяко 
получаване на нови данни.29 Техниките на Бейс са включени в много 
общи задачи като филтриране на спам, финансово моделиране, и 
оценка на ефективността на клиничните тестове.30,31 Въпреки че за-
дълбочаването в специфичните методологии на бейсовите методи 
е извън обхвата на този преглед, само ще споменем, че най-често 
използвани в медицината са бейсови мрежи, скритите модели на 
Марков и филтрите на Калман.32
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Приложни полета в изкуствения интелект 
Две други теми, идентифицирани от търсенето като свързани с 

анестезиологията, са обработката на естествения (говоримия) език 
и компютърното зрение. Сами по себе си те са както приложения, 
така и подполета в рамките на изкуствения интелект, който използ-
ва машинно обучение.

Обработка на естествен език
Обработката на естествения език е област от изкуствения инте-

лект, която се фокусира върху машинното разбиране на човешкия 
език. Преди появата й компютрите бяха ограничени до четене на 
машинни езици или код (напр. C++, JAVA, Visual Basic). Наборът от 
инструкции, програмирани в код, се разчитаха от компютър, за да 
се получи определен резултат. С обработката на естествения език 
машините вече имат възможност да се стремят към разбирането на 
езика, който се използва в естествената среда от самите хора. Об-
работката обаче не е само разпознаване на букви, които изграждат 
дума и след това се съпоставя с дефиниция. Стремежът е да се по-
стигне разбиране на синтаксиса и семантиката, за да се постигне 
максимално добро приближение на значението на фрази, изречения 
или абзаци.33 В медицината методите за обработка на естествения 
език най-често се използват за автоматизиран анализ на данни от 
електронни здравни досиета. Въпреки че преминаването към елек-
тронно здравеопазване измести значително количество документа-
ция към квадратчета за отметка, падащите менюта и предварително 
попълнените полета с данните на пациента, свободното въвеждане 
на текст остава критичен компонент, предоставяйки платформа за 
комуникация и документиране на мисловния процес, който стои зад 
медицинските решения. В момента методите, които стоят зад обра-
ботката на естествения език се използват за извличане на инфор-
мация от свободните текстови полета, за изграждане на по-добре 
структурирани бази данни, които подлежат на допълнителен анализ 
с цел идентифициране съобразността за извършване на определе-
на оперативна интервенция, оценка за вероятността от настъпване 
на нежелани събития или при отчитането на дължимите средства в 
болничните заведения.34–36

Компютърно зрение
С нарастващото внимание върху автономните превозни сред-

ства, компютърното зрение се превърна в една от най-широко при-
знатите подгрупи на изкуствения интелект. Компютърното зрение 
се отнася до машинно разбиране на изображения, видеоклипове и 
други визуални данни (напр. компютърна томография). Автомати-
зираното придобиване, обработка и анализ на изображения са част 
от процеса на компютърно зрение, който води до разбиране на сце-
ната. Цвят, форма, текстура, контур и фокус са само някои от раз-
личните елементи, които могат да бъдат открити и анализирани от 
системите за компютърно зрение. Компютърното зрение обхваща 
както разпознаването на самия обект, така и отчитане на цялата об-
кръжаваща среда в цифрова или символна форма, за да се даде въз-
можност за интерпретация на изображенията с цел предприемане 
на последващо действие (напр. определяне, че колата на пътя пред 
вас ще намали скоростта при знака „Стоп“, което подсказва необхо-
димостта да забавите и вашето превозно средство).

В медицината приложението на компютърното зрение в па-
тологията и радиологията доведе до разработването на системи, 
способни да помогнат за намаляване на честотата на грешки при 
диагностицирането чрез идентифициране на области върху слайдо-
ве и рентгенови снимки, които имат голяма вероятност за патоло-
гия.37,38 Освен това този тип методика е използвана и за автоматично 
идентифициране и сегментиране на стъпките в лапароскопската 
хирургия, което предполага, че за тези системи е възможно и ос-
ъзнаването на контекста в дадената ситуация.39 В анестезиологията 
компютърното зрение до голяма степен се прилага за автоматизи-
ран анализ на ултразвукови изображения, както и за подпомагане на 
идентифицирането на анатомични структури по време на определе-
ни процедури. 40,41
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Резюме: За оценка на обемния статус и обемната реактив-
ност на критично болните пациенти, дълго време, се ползва-
ха основно  статичните показатели на хемодинамиката. Към 
класическите параметри като централно венозно налягане и  
вклинено пулмокапилярно налягане се добавиха показатели 
като размер на долна празна вена, теледиастолен обем на лява 
камера, глобален крайно-диастолен обем и други. Въпреки че 
тяхното използване има своята роля в клиничната практика, 
физиологичните ограничения, които имат ги правят неприло-
жими при голяма част от пациентите. Това наложи постепен-
ното налагане на така наречения „динамичен“ подход в опреде-
лянето на волемичния статус и обемната реактивност. При него 
се изследва взаимовръзката между промяната на  преднатовар-
ването и ударния обем на лява камера. Динамичните параметри 
на хемодинамиката могат да се разделят на динамични индекси 
и динамични тестове. В настоящия обзор ще разгледаме ролята 
на динамичните тестове в определянето на волемичния статус 
на критично болни пациенти.

Ключови думи: волемичен статус, динамични хемодина-
мични тестове, пасивно повдигане на краката, тест с натовар-
ване с кристалоиди.

Summary: For years, the volume status and volume 
reactivity of critically ill patients was determined on the basis 
of static hemodynamic parameters. To the classic parameters 
such as central venous pressure and wedged pulmonary capillary 
pressure, indicators such as the size of the inferior vena cava, 
end-diastolic volume of the left ventricle, global end-diastolic 
volume and others were added. Although their use has its role in 
clinical practice, the physiological limitations they have make them 
inapplicable in a large proportion of patients. This necessitated 
the gradual imposition of the so-called “dynamic” approach in the 
determination of volemic status and volume reactivity. It examines 
the relationship between preload change and left ventricular stroke 
volume. Dynamic parameters of hemodynamics can be divided into 
dynamic indices and dynamic tests. In this review, we will consider 
the role of dynamic testing in determining the volemic status of 
critically ill patients.

Key words: volemic status, dynamic hemodynamic tests, 
passive leg raising, fluid challenge.

 

Динамичните хемодинамични тестове представляват ме-
тод за определяне на нуждата от инфузионна терапия (ИТ), 
при който се предизвиква временна промяна на хемодинамични 
параметри ( ударен обем (УО), сърдечен дебит (СД), сърдечен 
индекс) чрез маньовър, който променя преднатоварването. 
Повишаване на хемодинамичния параметър над определена 
граница е свидетелство за позитивен отговор на сърдечно-
съдовата система към обемно натоварване. Има различни 
техники за осъществяване на този тип тестове – Vigileo, 
FloTrac, PiCCO, биореактанс.  През последните години все по-
често започна да се използва и ехокардиографията.1

Пасивно повдигане на краката - Passive leg rise (PLR) е 
маньовър, при който пациентът се поставя от полу-седна-
ло положение в хоризонтално положение с повдигнати до-
лни крайници на 30-45° - Фиг. 1. Това води до мобилизация 
на кръвта от спланхникуса и долните крайници повишавайки 
значително средното системно налягане и съответно венозното 
връщане към дясно предсърдие.2 По описания механизъм PLR 
повишава преднатоварването на сърцето и позволява да се 
направи оценка на отговорът към обемно натоварване. Оп-
исаният метод води до „автотрансфузия“  на около 300 мл. 
кръв като този процес  е обратим и не води до  допълнително 
натоварване с течности.3  Според Monnet and Teboul4, за да 
бъде достоверен тестът е необходимо да бъдат спазени пет пра-
вила. Първо, трябва да се започва от полу-седнало, а не от хо-

ризонтално положение. Второ, ефектът трябва да бъде оценен 
чрез директно измерване на СД ( или УО), а не чрез измерване 
на артериално кръвно налягане. Трето, техниката за измер-
ване на СД по време на PLR трябва да позволява отчитането 
на краткотрайни и временни промени, тъй като ефектите 
предизвикани от теста може да изчезнат или да намалеят 
значимо една минута след приключването му. Четвърто, СД 
трябва да се измери не само преди и по време на PLR, но и след 
приключването му с цел да се потвърди връщането на СД към 
началното му ниво. Пето, болка, кашляне, дискомфорт или съ-
буждане може да провокира активация на симпатикуса, което 
самостоятелно да повиши СД и да доведе до грешна интерпре-
тация.      

Фигура 1 – Пасивно повдигане на краката
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Едно от големите предимство на PLR е възможността да 
се използва в ситуации, когато вариацията на пулсовото на-
лягане (Pulse pressure variation – PPV) и вариацията на ударния 
обем ( Stroke volume variation – SVV) са противопоказани. Ме-
тодиката може  да се използва както при пациенти, които са 
на контролиран режим на вентилация, така и при такива със 
запазено собствено дишане, независимо дали са на механична 
вентилация или не. Не е необходимо изследваните пациенти да 
бъдат в синусов ритъм по време на провеждането на теста. 
Дихателен обем под 8мл/кг и нисък комплаянс на белия дроб 
също не са противопоказания. Все пак има ограничения, които 
трябва да бъдат познавани. PLR е противопоказан при паци-
енти с черепно-мозъчна травма поради повишаване на интра-
краниалното налягане по време на изследването. Пациенти с 
тежки фрактури на долни крайници и на таза, както и таки-
ва с поставени катетри за хемодиализа във вена феморалис 
също не са подходящи за този тип изследване 5

В случаите, когато има ампутация на долен крайник или 
скоро претърпяна венозна тромбоза на долни крайници PLR не 
е обективен поради неяснота с какъв обем кръв се  придвижва 
към сърцето. Пациентите в Prone  позиция не подлежат на 
теста, но като алтернатива се разглежда позиционирането 
им в така reverse Trendelenburg.6 2019 година беше публику-
вано прочуване върху пациентите с повишено интраабдоми-
нално налягане, чиито волемичен статус е оценяван чрез PLR. 
Резултатите показват, че тази група пациенти са с голяма 
вероятност за фалшиво негативни резултати поради нама-
лен мобилизиран кръвоток от спланхникуса или дори пора-
ди прекъсване на кръвотока в долна празна вена7Feldkirchen, 
Germany. На базата на тези резултати беше проведено второ 
проучване разглеждащо проблема. В него се препоръчва ин-
траабдоминалното налягане  на пациентите с два или повече 
рискови фактора за развитие на интраабдоминална хипер-
тензия да бъде измервано преди PLR и при стойности над 15-
20 mm/Hg границата за позитивен тест да бъде коригирана 
на 5%.8

Макар че е един от най-безопасните за изпълнение маньо-
ври, при провеждането му е възможно настъпване на услож-
нения. Описани са ритъмно-проводни нарушения (най-често 
предсърдно мъждене) и развитие на хипоксемия, налагаща 
повишаване на  позитивното крайно експираторно налягане 
(PEEP).9

Честото провеждане на теста е свързано и с по-висок 
риск от настъпване на апарат-асоциирана пневмония.8 PLR  
се наложи като един от най-надеждните тестове за оценка 
нуждата от обемна терапия. Последните години бяха публи-
кувани системни проучвания10 и мета-анализи11,12 върху него, 
които показаха, че тестът не само има добра чувствител-
ност  и  специфичност (85% и респективно 91%), но също така 
много добри позитивна и негативна прогностична стойност и 
коефициент на вероятност. Методът започна да се използва 
все по-често беше включен в  Surviving Sepsis Campaign13, като 
се препоръчва за определяне нуждата от обемно заместване 
при септично болни пациенти.   

Все повече се акцентира върху техниката за мониторинг 
на СД по време на PLR. Поради необходимостта да се отчита 
промяната в СД в реално време, наложилата се като златен 
стандарт в оценката на хемодинамиката, термодилуция е не-
приложима в този случаи. Вместо нея първоначално се използ-
ва с голям успех анализ на пулсовата крива. Въпреки че измер-
ването на СД чрез некалибрирана система не е толкова точно, 
тя може да се използва за оценка на ефектът от  PLR, защото 
тестът не променя съдовото съпротивление и по този начин не 
афектира върху точността на измерването. Езофагеалният доп-
лер е устройство , което е широко използвано и доказано като 
ефективно в редица проучвания. 14 

Постепенно започват да се налагат неинвазивни техни-
ки за мониторинг. Един от най-достъпните методи идва от 

сигналът на плетизмографията. Чрез оценка  амплитудата 
на кривата на плетизмограмата се изчислява перфузионния 
индекс. Той представлява отношението между пулсиращия 
кръвен поток и непулсиращия  кръвен поток в периферните 
тъкани (най-често пръстът на пациента). Големината му се 
определя от тонуса на кръвоносните съдове и ударния обем 
на сърцето. Въпреки че не показва точната стойност на СД 
перфузионният индекс следва промените в стойностите му. 
По  време на PLR той се покачва при повишаване на СД и по 
този начин отчита нуждата от обемно заместване15 Удоб-
ство на метода е, че много мониторни системи го имат вклю-
чен в софтуера си и е наличен голяма част от интензивните 
отделения. Основният недостатък на метода е слабият сигнал 
на плетизмограмата при пациенти на норепинефрин или на та-
кива с нестабилна хемодинамика, което го прави неприложим 
в тези клинични ситуации.16 Биореактансът, биоимпедансът 
и времето на капилярно пълнене също са използвани за оценка 
на PLR, но към момента данните за тяхната достоверност не са 
убедителни не се приемат като алтернативи. 17,18 

Метод, към който има голям интерес и е обект на реди-
ца проучвания е  трансторакалната ехокардиография19and 
dynamic markers are often limited by the presence of spontaneous 
respirations or cardiac arrhythmias. Passive leg raising (PLR,20. Тя 
позволява да се измери УО на лява камера и да се проследят 
промените настъпили в него, в резултат на PLR.  За измерва-
не на УО на лява камера е необходимо да се измерят следните 
параметри:

- размер на изходния тракт на лява камера (ИТЛК) - Фиг. 
2.   

- интеграл скорост-време ( Velocity-time integral ,VTI)- по-
казва колко далече стига кръвта за даден период от време – 
Фиг. 3. 

Фигура 2 – Диаметър на изходния тракт на лява камера. Измерен в парастернален 
срез по дългата ос.

Фигура 3 – Измерване на VTI и автоматично изчисляване на УО и СД. Измерен чрез 
PW доплер в изходния тракт на лява камера.
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На базата на направените измервания ехографският апа-
рат автоматично изчислява площта на ИТЛК по формулата:

               Площ на ИТЛК=  3.14 x радиусът на ИТЛК²
След което  се изчислява УО с формулата:
                 УО= площта на ИТЛК x Интеграл скорост време
Измерването размера на ИТЛК се осъществява в парас-

тернален срез по дългата ос на сърцето. За измерване на VTI 
е необходимо да се визуализира петкухинен срез на сърцето 
–  Фиг. 4. Чрез pulse wave (PW) доплер се прави анализ на 
кръвотока през ИТЛК. За да бъде точно изследването е не-
обходимо доплеровият анализ да бъде максимално паралелен 
на изходният тракт (не се допуска отклонение повече от 15 
градуса)21,22.  

Използването на ехокардиографията метод, който макар и 
използван широко за оценка на УО при PLR 23,  има своите огра-
ничения. Липсата или лошото качество на акустичен прозорец 
не позволява да се извърши правилно измерване на необходи-
мите параметри. Това може да се дължи както на особености на 
хабитуса, така и на наличието на превръзки, оперативни рани 
или дренове в зоната необходима за изследването. Измерва-
нето УО чрез ехокардиография може да бъде затруднено при 
40% от пациентите в интензивни отделения.24Параметрите 
измерени чрез ехокардиография зависят в голяма степен от 
уменията на  оператора. Необходима са специфични знания 
и умения, за да се постигне качествено и достоверно измер-
ване, което определя нуждата от обучение на специалисти-
те по анестезиология и интензивно лечение. 25 Fluid challenge 
(FC) и mini-fluid challenge- Тестове с натоварване с обем. FC 
е безопасен метод за приложение на течности в ситуации, 
когато е възможно да има полза от тях, но не е сигурно дали 
инфузията им ще бъде толерирана от пациента. Техниката 
първоначално е описана от Weil and Henning26. Принципът и е 
да се приложи болусно определено количесто разтвор (криста-
лоиден или колоиден), при контролирани условия  и да се оце-
ни хемодинамичният отговор. По този начин се оценя балансът 
между ползата от ИТ-повишена кислородна доставка до тъка-
ните и рискът-повишено образуване на отоци. Ако тестът не 
докаже нуждата от обемно заместване (липсва увеличение на 
СД) приложението на течности се прекратява.27

Важно е провеждането на FC да се осъществява по опре-
делените правила, за да се използват максимално позитивните 
и негативните прогностични стойности. Два са най-важни-
те компоненти при провеждането на теста- количеството 
течност, която се инфузира и времето, за което се прилага. 
Твърде малко количество течност може да не предизвика хе-
модинамичен отговор, но твърде голямо количество ще пози-
тивира теста при всеки пациент. Fujimoto et al28. показва, че 
при здрави доброволци приложението на 1 литър инфузионен 
болус за 5-10 минути води до повишаване на сърдечния индекс 

от 3.2 на 4.0/л/мин/м2. При критично болни пациенти опти-
малното количество е около 4мл/кг. Времето за провеждане 
на тестът е дори по-важно. При продължителност на теста 
над 20-30 минути прекалено много фактори могат да влияят 
на хемодинамичният отговор. По тази причина се препоръчва 
времетраенето да бъде в рамките на 5-10 минути. 29 

FC се приема като алтернатива на PLR, когато има про-
тивопоказания за провеждането му. Техниките за отчитане 
на хемодинамичният отговор са аналогични с тези при PLR. 
Основният недостатък на метода е, че при негативен резул-
тат вече са инфузирани 200-500 мл инфузионен разтвор, кое-
то само по себе си може да доведе до претоварване с течно-
сти и развитие на отоци. За да се избегне този недостатък 
на теста е разработен mini-Fluid Challenge.  Той се състои в 
инфузията на 100-150 мл кристалоиден или колоиден разтвор 
за 60-120 секунди и оценка промяната в СД и сурогатите му. 
Този отговор би трябвало да предвиди ефектът на остана-
лата част от инфузионния болус  върху хемодинамиката. 
Достоверността на методиката се потвърди от няколко 
проучвания.30 Диагностичният праг m-FC е 5%, което е двойно 
по-ниско от приетите 10% при класическият вариант на теста. 
По тази причина е необходимо прецизен метод за измерване 
промените в СД. Анализът  на пулсовия контур е изключително 
удобен в този случаи. Ехокардиографията е метод, който също 
се обсъжда като възможен, но точността в измерването на VTI 
в толкова тесни граници може да бъде  проблем.31 

End Expiratory occlusion test (EEO) -Тест с крайноекспи-
раторна оклузия на дихателните пътища. При болни на кон-
тролирана механична вентилация вмъкването на 15 секундна 
крайноекспираторна оклузия на дихателните пътища времен-
но елиминира потискащия ефект на механичния инспириум 
върху венозното връщане и повишава преднатоварването на 
двете камери. Ако в този момент настъпи повишаване на СД 
то това е индикация за положителен отговор на обемно на-
товарване. EEO не трябва да бъде по-кратък от 15 секунди, 
защото това е необходимото време промяната в преднато-
варването да премине през белодробната циркулация. Покач-
ване на измерения посредством анализ на пулсовия контур 
ударен обем с повече от 5% предвижда положителен обемен 
отговор с добра чувствителност и специфичност. 

Тестът има предимството да е много лесно изпълним. Не-
обходимо е единствено да се спре временно механичната вен-
тилация и да се измери разликата в СД. Техниката няма техни-
ческите противопоказания на PLR, а също така е достоверен 
при пациенти с остър респираторен дистрес синдром (ARDS), 
състояние, при което PPV и SVV не са достатъчно чувствител-
ни. Проучване при пациенти с ARDS показва, че тестът оста-
ва достоверен както при стойности на PEEP  от 5mbar, така и 
при 15mbar32. Основните  му ограничения са, че не може да 
бъде използван при пациенти, които не са интубирани и при 
пациенти, които не могат да торелират 15 секундно задържане 
на дишането. В публикуваните проучвания промяната в СД се 
отчита с анализ на пулсовия контур. Тази техника е с голямата 
прецизност и е много подходяща, защото при ЕЕО тестът е не-
обходимо да се оценя малка промяна в СД.  Възможността да се 
използва и  ехокардиография започна да се изследва напосле-
дък. Проучване показва, че повишаването на VTI  през ИТЛК 
по време на ЕЕО с 4% може да предвиди положителен обемен 
отговор. В същото проучване е оценен и ефектът на крайно-
инспираторната оклузия върху VTI. Резултатите показват, че 
намаление на VTI по време на тестът с повече от 5% може да 
предвиди нуждата от обемно заместване. Когато двата теста 
се комбинират( по абсолютна стойност) не се променят нито 
чувствителността, нито специфичността, но границата за оцен-
ка на VTI  се променя на 15 %- стойност, която е много по съв-
местима с възможностите на ехокардиографията33we aimed at 
assessing whether fluid responsiveness is predicted by the effects of 
an end-expiratory occlusion on the velocity-time integral of the left 

Фигура 4 – Петкухинен срез на сърцето, апикална позиция.
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ventricular outflow tract. Second, we investigated whether adding 
the effects of an end-inspiratory occlusion and of an end-expiratory 
occlusion on velocity-time integral can predict fluid responsiveness 
with similar reliability than end-expiratory occlusion alone but 
with a higher threshold, which might be more compatible with the 
precision of echocardiography. Design: Diagnostic study. Setting: 
Medical ICU. Patients: Thirty mechanically ventilated patients 
in whom fluid administration was planned. Interventions: A 
15-second end-expiratory occlusion and end-inspiratory occlusion, 
separated by 1 minute, followed by a 500-mL saline administration. 
Measurements and Main Results: Pulse contour analysis–derived 
cardiac index and velocity-time integral were measured during the 
last 5 seconds of 15-second end-inspiratory occlusion and end-
expiratory occlusion and after fluid administration. End-expiratory 
occlusion increased velocity-time integral more in responders than 
in nonresponders to fluid administration (11% ± 5% vs 3% ± 1%, 
respectively; p < 0.0001. Все още метода не е широко проу-
чен и предстои да бъде валидиран с допълнителни изследва-
ния. 

Заключение. Определянето волемичния статус на пациен-
тите и нуждата им от допълнителна инфузионна терапия 
продължава да бъде предизвикателство за интензивистите. 
Динамичните хемодинамични тестове предоставят една до-
пълнителна възможност за вземане на правилни решения в 
тази насока. Все още няма метод, който да се определи като 
универсален. Всички те имат своите показания и ограничения 
и познаването им е от изключително значение за правилното 
им тълкуване. Постепенно неинвазивните методи за оценка 
динамичните параметри изместиха инвазивните. Ехокардио-
графията става все по-популярна и все по-позната техника в 
интензивните отделения. Все още предстоят да се проучат 
предимствата и недостатъците на метода и включването 
му в протоколи за оценка обемния статус и определяне на ин-
фузионната терапия.
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Резюме :  Методите за определяне на волемичния статус 
включат използването на  две основни групи хемодинамични 
показатели - статични и динамични. Разбирането на предим-
ствата и недостатъците им е изключително важно както за из-
ползването на най-подходящите в различните клинични ситу-
ации така и за  правилната  им интерпретация. Навлизането на 
ехокардиографията в интензивното лечение позволи по-широ-
кото използване на статичните показатели на хемодинамика-
та в определянето на волемичния статус на критично болните 
пациенти.

Ключови думи : статични показатели на хемодинамиката, 
волемичен статус, ехокардиография, инфузионна терапия.

Summary: Methods for determining volemic status include 
the use of two main groups of hemodynamic indicators - static 
and dynamic. Understanding their advantages and disadvantages 
is extremely important both for using the most appropriate in 
different clinical situations and for their correct interpretation. The 
introduction of echocardiography in intensive care allowed the 
wider use of static indicators of hemodynamics in determining the 
volemic status of critically ill patients.

Key words: static indicators of hemodynamics, volemic status, 
echocardiography, infusion therapy

Всеки пациент лекуван в интензивно отделение получава 
инфузионна терапия (ИТ) под определена форма. При едни от 
тях се използва за заместване ежедневните нужди от течности, 
електролити  и за приложение на интравенозни медикаменти1. 
При хемодинамично нестабилните пациенти, инфузионната те-
рапия се използва под формата на инфузионен болус. Проучва-
нията показват, че само 50% от тях отговарят с повишаване на 
сърдечния си дебит. В същото време допускането както на хи-
поволемия, така и претоварването с течности имат редица не-
гативни ефекти. По тези причини оценката волемичния статус 
е от съществено значение в комплексното лечение на критично 
болните пациенти2. Приложението на ИТ при критично болни 
пациенти е свързано с някои особености. Поради повишена-
та капилярна пропускливост при критично болните пациенти 
инфузираните разтвори напускат в по-голяма степен интрава-
скуларното пространство и преминават в екстрацелуларното 
като в резултат водят до развитието на отоци и претоварване с 
течности. Това от своя страна предизвиква нарушения в дифу-
зията на кислорода и метаболитите, тъканната архитектоника, 
капилярния кръвоток, лимфният дренаж и клетъчното свързва-
не и води до прогресивна органна дисфункция3

Стремежът да не се допуска хиперволемия и налагане-
то на рестриктивна инфузионна терапия на всяка цена и във 
всички случаи, са свързани с опасността от развитие на хипо-
волемия, която да води до влошена тъканна и органна перфу-
зия.     

Оценката на волемичния статус на пациентите в интен-
зивните отделения включва използването на множество кли-
нични показатели и различни технически устройства, които 
да предоставят оптимална информация на клинициста. Когато 
дозираме инфузионна терапия има два важни въпроса, на кои-
то трябва да отговорим. Първо: какъв е моментния волемичен 
статус на пациента и второ: дали получавайки допълнителен 

инфузионен болус ще се подобри перфузията на тъканите. От 
гледна точка на интензивното лечение единствената причина 
за натоварване с течности е да се увеличи ударния обем на сър-
цето и по този начин да се подобри органната перфузия. Кли-
нични показатели като средно, систолно, диастолно и пулсово 
налягане, пулсова честота, време на капилярното пълнене, тур-
гор на кожата, сухота на лигавиците и разлика в централната и 
периферната температура могат да бъдат полезни, но са и зави-
сими от множество фактори и трудно могат да бъдат самостоя-
телно използвани при критично болни пациенти4. Промяната в 
теглото на пациентите по време на престоя е обективен показа-
тел, но за момента е трудно приложим масово в интензивните 
отделения, а и не дава информация за разпределението на теч-
ностите в отделните компартименти. Количеството на диуре-
зата е строго следена, но се променя при различни клинични 
ситуации като остра бъбречна недостатъчност, хронична бъ-
бречна недостатъчност, приложение на диуретици и наличие 
на осмотична диуреза5. Клиничните данни за диагностицира-
не на хиповолемия са зависими не само от количеството, но и 
от вида на течностите, които са загубени. Повечето клинични 
признаци са високо чувствителни, когато хиповолемията е на 
базата на кръвозагуба и когато количеството е около и повече 
от 1000мл, но са слабо чувствителни  при кръвозагуба около 
500мл и при хиповолемия настъпила от преразпределение на 
течности или повишен капацитет на сърдечно-съдовата сис-
тема6. Опитите да се интерпретират лабораторни резултати за 
оценка на волемичния статус на пациентите показват сериозни 
ограничения при използването на резултатите от кръвно-газо-
вия анализ, електролитите, креатинин  и урея,  хемоглобин и 
хематокрит. Въпреки че допринасят с важна информация из-
ползването им като самостоятелни маркери за хиповолемия не 
е доказано и интерферира с много други състояния типични за 
критично болните пациенти7.
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Централното венозно налягане (ЦВН) е налягането в 
централните вени навлизащи в дясно предсърдие спрямо ат-
мосферното налягане. Измерването му ни дава приблизителна 
оценка за налягането в дясно предсърдие. Идеята за използва-
не на ЦВН като индекс за преднатоварването идва от физиоло-
гичния принцип, че то се изравнява последователно до крайно 
диастолното налягане в дясна камера, белодробната артерия, 
белодробните капиляри, ляво предсърдие и лява камера. Теле-
диастолното  левокамерно налягане (ТДЛКН) е свързано с те-
ледиастония левокамерен обем (ТДЛКО), който е детерминанта 
на преднатоварването на лява камера. Според закона на Франк-
Старлинг, до определен момент, по-високото преднатоварване 
означава по-висок ударен обем. На базата на тези заключения 
се смята, че по-високото ЦВН е свързано с увеличен сърдечен 
дебит (СД)8. За съжаление, тези чисто теоретични принципи не 
се потвърждават в клиничната практика като причините за това 
многобройни особено при критично болни пациенти. От фи-
зиологична гледна точка ЦВН е продукт на взаимодействието 
между венозното връщане и сърдечната функция и стойността 
му има малко значение  без да е изяснена тяхната взаимовръз-
ка. Класическия пример за това е, че здрав човек, който е нор-
моволемичен и със запазена сърдечна функция в право поло-
жение обичайно  има ЦВН, което е по-малко от 0. Ниско ЦВН 
може да имат  пациенти, които са хиповолемични, но и такива 
които са хиперволемични,  но с хипердебитна хемодинамика. 
Обратно на това то може да бъде високо при хиперволемични 
пациенти със запазена сърдечна функция, но и при нормоволе-
мични или хиповолемични пациенти с подтисната такава. Във 
всички случай интерпретацията на ЦВН винаги трябва да бъде 
правена паралелно с определяне сърдечната функция. 

Върху стойностите на ЦВН влияние оказва променливото 
трансмурално налягане по време на различни фази на вентила-
ция. Трансмуралното налягане е разликата между налягането 
вътре в сърцето и това на структурите около него. За интрато-
ракалните съдови структури, като сърцето, от значение е  не 
атмосферно налягане (което е отправна точка и се приема за  
0), а плевралното налягане, което варира в зависимост от ди-
хателния цикъл. Поради вариациите си по време на дишане, 
плевралното налягане е трудно измеримо и е по-лесно да се 
измери налягането на съдовите структури в гръдния кош, кога-
то плевралното налягане е близо до 0. В края на издишването 
налягането около сърцето е приблизително -2 до -3 cm H2O 
и не се различава много от атмосферното налягане. Следова-
телно, измерванията на ЦВН обикновено се правят в края на 
експириума9. Положителното крайно експираторно налягане 
(PEEP) създава по-голямо налягане около сърцето от атмос-
ферното. При физиологични условия и липсваща патология на 
белите дробове, РЕЕР не повишава значимо трансмуралното 
налягане. По време на използването на изкуствена белодробна 
вентилация (ИБВ) и прилагане на високи стойности на PEEP 
може да се създадат условия за повишаване на трансмурално-
то налягане, а от там и до повишаване стойностите на ЦВН. 
Тези промени не настъпват с точно определена корелация и 
не е възможно да се направи преизчисляване на базата опре-
делени стойности10. Хипердинамичната хемодинамика харак-
терна за пациентите с дистрибутивен шок, може да доведат до 
редуциране на ЦВН въпреки липсата на хиповолемия. Други 
фактори, които оказват влияние върху ЦВН като индикатор 
за волемичния статус и нуждата от обемен болус са регурги-
тация на трикуспидалната клапа, високо пулмонално наляга-
не, десностранна сърдечна недостатъчност и някои ритъмно 
проводни нарушения. Динамичните промени в комплайанса 
на миокарда при пациенти, които получават бета-адренергич-
ни медикаменти допълнително затруднява интерпретацията 
на получените измервания. Въпреки описаните недостатъци 
и възможности за неточна интерпретация, ЦВН е широко из-
ползвано в интензивните отделения и интраоперативно като 
мониторинг за интраваскуларен обем и параметър определящ 

инфузионната терапия, като дори е включен в някои протоколи 
за лечение11,12 

Вклинено пулмонално налягане (ВКПН) е налягането, 
което се измерва при вклиняване на балона на пулмонален 
артериален катетър (ПАК). Теоретично тази стойност ни дава 
информация за ТДЛКН, което според механизма на Франк-
Старлинг е директно свързана с ТДЛКО  и в този смисъл е 
детерминанта на преднатоварването. Когато ПАК е поставен в 
разклонение на пулмоналната артерия, намиращо се в зони 1 и 
2 на West в белия дроб, не се постига необходимата за акурат-
но то му измерване непрекъсната колона кръв между върха на 
катетъра и лявото предсърдие. В резултат вклиненото налягане 
отразява в по-голяма степен налягането в дихателните пътища 
отколкото пулмоналното венозно налягане и съответно крайно-
то диастолно налягане в лява камера. По тази причина върхът 
на катетъра трябва да бъде в зона 3 на West, което позициони-
ране често е практически трудно осъществимо. 

Повечето проучвания демонстрират слаба корелация между 
ВКПН, волемичния статус и оценката на отговора към обемно 
натоварване17. Причините за това са следните: Първо - отноше-
нието между обем и налягане не е константа, а се определя от 
промените в комплаянса на сърцето и съдовете. В зависимост 
от комплаянса на системата даден обем може да предизвика 
промяна на налягането в прекалено широки граници. Напри-
мер, камерния комплаянс се променя при критично болни па-
циенти поради септични състояния или исхемия и това води до 
промяна в отговора към инфузионна терапия. Второ - проме-
ните в обема на сърдечно-съдовата система зависят от разпре-
делението на течностите между различните компартименти, 
което се променя в хода на различни патологични състояния. 
Трето - увеличаването на ударния обем (УО) при увеличаване 
на крайният диастолен обем може да се случи само при запа-
зена систолна функция на сърцето, а това не винаги е така при 
критично болните. Разгледано от тази перспектива, пациент 
може да не отговори на ИТ поради висок венозен комплаянс, 
нисък камерен комплаянс или повишено преразпределение на 
течности към останалите компартименти. Всичко това показва 
невъзможността на ВКПН да бъде самостоятелен параметър за 
определяне необходимостта от обемно заместване и нуждата 
да бъде комбиниран с други параметри на хемодинамиката за 
тази оценка18

Крайно-диастолни обеми на камери. Обемите на сърдеч-
ните камери са определяни по различни методи, като най-раз-
пространени са чрез ПАК и ехокардиография - трансторакална 
и трансезофагеална - Фиг. 1. Смята се, че диастолните обеми са 
по-добри предиктори за отговорът от обемно натоварване от-
колкото параметрите описващи налягания в сърдечно-съдовата 
система. Причината за това е, че те изразяват степента на раз-
тягане на миокардните влакна преди контракция, а това е неза-
висим параметър директно свързан с УО. Интерференциите в 
комплаянса на камерите от състояния като миокардна исхемия, 
инотропни медикаменти и променено интраторакално наляга-
не са минимални19.

Фигура 1- теледиастолен и телесистолен левокамерен обем в четирикухинен срез.
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Чрез ПАК може да се измери деснокамерната фракция на 
изтласкване и оттам с голяма точност да се изчисли крайният 
диастолен обем на дясна камера. При ниски стойности е много 
вероятно пациентът да е хиповолемичен и да е необходима до-
пълнителна ИТ. Ролята на този параметър като самостоятелна 
единица е малка поради комплексната връзка между венозно 
връщане, контрактилитет и преднатоварване и се използва по-
скоро в контекста на други параметри на хемодинамиката20. Не-
обходимостта от ИТ може да се оцени и чрез трансторакална 
ехокардиография (ТТЕ) 21, 22. Благодарение на неинвазивността 
си метода  няма негативни последици върху пациента. Недос-
татък е невъзможността за продължително мониториране и не-
обходимостта от повтаряне на изследването при всяка промяна 
на състоянието на пациента. Основните грешки при измерване-
то са свързани с неправилна позиция на трансдюсера (равнина-
та на скениране пресича междукамерната преграда косо вместо 
перпендикулярно), неправилно/невъзможно очертаване на ен-
докардната граница или неправилно определяне на теледиас-
толата. Критично болните пациенти, които са хиповолемични 
имат малки по обем и хипердинамични камери. В практиката 
се е наложило не само измерване на крайния диастолен обем на 
лява камера, но и търсенето на ехографски белези  характерни 
за хиповолемия. Най-разпространеният такъв белег е „kissing 
ventricles” или „целуващи се камери“ – феномен дължащ се на 
малък краен систолен обем – Фиг. 2. При него в парастернална 
позиция по дългата или късата ос се наблюдава докосване на 
стените на лява камера по време на систола. Използването на 
M-mode е особено удобно за диагнозата му23 - Фиг. 3. 

Недостатък на метода е ниската му специфичност, тъй като 
може да се наблюдава при пациенти с левокамерна хипертро-
фия и при такива със силни повишен контрактилитет (най-вече 

в условията на септичен шок). Обратно при пациентите с из-
ходна левокамерна дилатация и при такива с нарушена помпе-
на функция липсата на “kissing ventricles‘‘ не изключва наличи-
ето на хиповолемия. Проучванията включващи измерването на 
крайните диастолни обеми са противоречиви и докато в едни е 
намерена корелация с наличието на хиповолемия, то други не 
намират такава. Навлизането на ТТЕ в интензивните отделе-
ния прави определянето на тези параметри все по-лесно, което 
води и до по-висок интерес относно значението им в оценката 
на волемичния статус.

Диаметърът на долна празна вена (ДПВ) показва опре-
делена корелация с преднатоварването и налягането в дясно 
предсърдие. Теоретично по-голям диаметър съответства на по-
голямо преднатоварване, а по-малък на по-малко. Измерването 
се осъществява чрез ехография на ДПВ на определено разстоя-
ние от навлизането в дясно предсърдие, по време на експириум 
– Фиг. 3, - Фиг. 4. Като повечето ултразвукови изследвания то 
е зависимо от оператора. За да бъде достоверно е необходима 
подготовка, както за извършване на изследването, така и за 
анализа на резултатите. Обезитетът и оперативните интервен-
ции в горните отдели на коремната кухина са факторите, които 
допринасят в най-голяма степен за лош акустичен прозорец и 
невъзможност за провеждане на изследването24. Техниката е 
неприложима при пациенти с повишено интраабдоминално на-
лягане, тъй като то влияе директно диаметърът на ДПВ 25. При 
пациенти на спонтанно дишане е прието, че при диаметър на 
ДПВ под 2 см, налягането в дясно предсърдие е под 10mm/Hg. 
При размер под 1 см вероятността за позитивен отговор при об-
емно натоварване е много голяма 26. Пациентите на механична 
вентилация проявяват по-слаба корелация между големината 
на ДПВ и  налягането в дясно предсърдие. Мултицентрично 
проучване показва, че при 22% от пациентите в ИО не е било 

Фигура 2 – хиперкинетична лява камера; парастернален напречен срез по късата ос,
на ниво папиларни мускули.

Фигура 3 - хиперкинетична лява камера; парастернална позиция по дългата ос на ниво 
на папиларни мускули( М-mode)

Фигура 4 - Долна празна вена( M-mode)

Фигура 5 - Долна празна вена ( B-mode)
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възможно да се приложи ехографската техника. Само при 29% 
от пациентите диаметърът на ДПВ е успял да предвиди нужда-
та от ИТ, със специфичност от 80%. Въпреки това, размери под 
8мм са силно предикативни за хиповолемия със специфичност 
от 95% 27.

Глобалният крайно-диастолен обем (ГДКО) оценя общо-
то количество кръв с четирите сърдечни кухини чрез транспул-
монална термодилуция. Мониторните системи PICCO (Pulse 
Contour Cardiac Output) и EV1000 (Vigileo) могат да провеждат 
този тип изследвания. Проучванията показват добра корелация 
между измерените обеми и преднатоварването, но и невъзмож-
ността на метода да се определи необходимостта от инфузио-
нен болус 28. Имайки предвид, че за изследването е необходимо 
да се проведе транспулмонална термодилуция и, че  динамич-
ните параметри, които могат да бъдат измерени с метода са с 
по-висока диагностична стойност, то  използването на ГКДО за 
определяне на хиповолемия се свеждат до случаите при които 
има противопоказания за използване на динамичните показате-
ли.      

Заключение. Статичните показатели на хемодинамиката 
са слаби предиктори на волемичния статус и обемната реак-
тивност на критично болните пациенти. Те са информативни 
единствено в крайните си стойности и повече в посока на не-
гативна предикция. По-широкото навлизане на ехографията в 
интензивните отделения дава възможност за използване на по-
голям набор от статични показатели  и  комбинирането им с цел 
получаване на по-достоверни резултати.
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РЕЗЮМЕ: Глобалната епидемия, причинена от вируса 
на човешкия имунен дефицит, ХИВ, е в ход почти 40 години. 
Съвременното лечение позволява добър контрол на заболява-
нето. При ХИВ-позитивните индивиди се развиват и здравни 
проблеми, несвързани ХИВ-инфекцията, които понякога изис-
кват хирургично лечение и анестезия. Представен е клиничен 
случай на двустранна бъбречна калкулоза с хидронефроза и е 
направен преглед на литературата.

КЛЮЧОВИ ДУМИ: вирус на човешкия имунен дефицит, 
ХИВ, антиретровирусно лечение, обща анестезия, регионална 
анестезия, лекарствени взаимодействия

SUMMARY: The global epidemic caused by human 
immunodeficiency virus, HIV, has been underway for almost 
40 years. Modern treatment allows good control of the disease. 
However, HIV-positive individuals also develop health problems 
unrelated to HIV infection, which sometimes require surgical 
treatment and anesthesia. A clinical case of bilateral renal calculosis 
with hydronephrosis is presented and a literature review was carried 
out.

KEY WORDS: human immunodeficiency virus, HIV, 
antiretroviral therapy, general anesthesia, regional anesthesia, drug 
interactions

УВОД: От съвременна гледна точка инфекцията с вируса на 
човешкия имунен дефицит (Human Immunodeficiency Virus – HIV, 
ХИВ) е хронично заболяване с възможност за добър контрол. Спо-
ред националната програма [1] за превенция и контрол на ХИВ и 
сексуално предавани инфекции България е страна с ниско разпрос-
транение на ХИВ в общата популация. През периода 1986 – 2020 го-
дина в страната са регистрирани общо 3 483 случая на инфектирани 
с ХИВ. Едновременно с това при ХИВ-позитивните индивиди се 
развиват и здравни проблеми несвързани ХИВ-инфекцията, които 
понякога изискват оперативно лечение и анестезия. Цел на тази пуб-
ликация е да представи клиничен случай на двустранна бъбречна 
калкулоза с хидронефроза и да направи преглед на литературата.

ОПИСАНИЕ НА СЛУЧАЯ: Жена на 40 години (ръст 158 cm, 
тегло 70 kg, BMI 28.04) постъпва по спешност в урологично от-
деление с оплаквания от болки в корема, двустранно, ниско долу, 
които ирадиират към слабините. Компютър-томографията показва 
двустранна хидронефроза, калкул в дисталната част на пиело-уре-
тералния сегмент в ляво – 9 mm, в дясно - 7 mm, уретери – недила-
тирани. Всички лабораторни резултати са в референтните граници. 
По време на консулта с анестезиолог пациентката съобщава, че е 
HIV-позитивна, регистрирана е преди седем години и се лекува с ка-
летра и комбивир. Под спинална анестезия с 2.2 ml 0.5% бупивакаин 
(фирма Aspen Pharma), нережеща игла 25G (фирма PAJUNK), ниво 
на пункция L2-L3, се проведе двустранна уретеро-рено-скопия. По-
ради наличие на стеноза в интрамуралната част на уретера, която не 
пропуска уретерореноскопа, двустранно се поставиха стентове. В 
края на операцията, продължила 45 минути се разви брадикардия до 
48/ мин, успешно повлияна от атропин. 45 дни по-късно в условия-
та на обща анестезия с ларингеална маска е извършена двустранна 
уретеро-рено-скопия и лазерна литотрипсия. След премедикация с 
фентанил и мидазолам, пациентката е въведена в анестезия с пропо-

фол и е поставена ларингеална маска. Анестезията, с продължител-
ност 60 минути, е поддържана с кислород – райски газ – изофлуран 
и допълнителни болус дози фентанил. След екстракция на стенто-
вете в дясно е въведено лазерно влакно и извършена литотрипсия. 
В лявата страна, след неуспех да се извърши същата процедура, се 
пунктира бъбрека, оформи се нефростомен тракт и през него се про-
веде лазерна литотрипсия на конкрементите в пиело-уретералния 
сегмент. Пациентката е изписана от болницата на втория ден след 
операцията. Двустранно поставените уретерални стентове се изва-
диха след един месец под повърхностна седация с пропофол.

ПРЕГЛЕД НА ЛИТЕРАТУРАТА И ОБСЪЖДАНЕ:
Според Eichler et al. [2] 20-25% от всички пациенти с ХИВ се 

подлагат на някаква оперативна интервенция в хода на тяхното за-
боляване. За анестезиолозите значение имат както функционалното 
състояние на отделните органи и системи, така също и специфична-
та антиретровирусна терапия.

Възможните причини за промени в различните органи и систе-
ми при ХИВ-пациентите са поне три, както и комбинации от тях: 
заболяване, възникнало преди ХИВ-инфекцията, промени, обусло-
вени от ХИВ-инфекцията и странични действия на антиретровирус-
ната терапия.

При първата операция, пациентката от представения клиничен 
случай е получила спинална анестезия. В обзор, посветен на регио-
нална анестезия при пациенти с нарушен имунитет, Horlocker et al. 
[3] обобщават, че при пациенти с ХИВ до голяма степен рисковете 
от регионална анестезия са неизвестни. Според авторите е възмож-
но неврологични нарушения, които се дължат на ХИВ-инфекцията 
да бъдат интерпретирани като неврологична патология след реги-
онален блок. Gimeno et al. [4] считат, че само инфекция на място-
то на пункцията или мястото за въвеждане на катетър са противо-
показание за регионална анестезия при компрометиран имунитет. 
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Gronwald et al. [5] намират, че самата техника на регионална анес-
тезия не е абсолютно противопоказание при имуносупресирани па-
циенти, ако се вземат предпазни мерки. Сходно становище споделят 
List et al. [6].

В литературата, свързана с обсъжданата тема, най-често се съ-
общава за успешни регионални анестезии при ХИВ-позитивни бре-
менни жени, подложени на цезарово сечение. Avidan et al. [7] съоб-
щават за успешно планово секцио под спинална анестезия при 44 
жени, получаващи антиретровирусна терапия. Анестезията е била 
извършена с 2.4 ml хипербарен 0.5% бупивакаин и 20 μg фентанил 
през нережеща игла 25G. Изводи, че при ХИВ-инфектирани родил-
ки регионална анестезия може да бъде проведена без неблагоприят-
ни последици, съобщават също Hughes et al. [8].

Tom et al. [9] описват извършване на епидурален автоложен 
кръвен patch (Epidural Blood Patch - EBP) поради рефрактерно на 
консервативно лечение пост-пункционно главоболие при шест ХИВ 
позитивни пациенти. Главоболието е възникнало след диагностична 
лумбална пункция. Пациентите са проследявани между 6 и 24 ме-
сеца след EBP и не са имали влошаване на неврологичния статус. 
Като възможна алтернатива на EBP с кръв на пациента, при ХИВ 
позитивни пациенти може да се обмисли използване на прясна до-
норска кръв [10,11].

В края на операцията, извършена под спинална анестезия, паци-
ентката разви брадикардия до 48/ минута, която бе преодоляна с ат-
ропин. Не можем да свържем това събитие с конкретен отключващ 
фактор. Вероятно причината е комплексна – спиналната анестезия, 
увреждане на сърдечно-съдовата система от ХИВ и свързана с това 
аритмия [12, 13], както и лечението с протеазни инхибитори.

Представената от нас пациентка се лекува с калетра и комбивир. 
При подготовката на тази публикация, средата на месец октомври 
2022 година, кратките характеристики на двата продукта (КХП) не 
бяха налични на сайта на изпълнителната агенция по лекарствата, 
но могат да се намерят на адрес – kaletra-harakt.pdf (framar.bg) за 
калетра и съответно на адрес 9375d.pdf (medicine.bg) за комбивир.

Калетра (Kaletra) е протеазен инхибитор. Това е комбиниран 
препарат, който съдържа две съставки – Lopinavir и Ritonavir. В 
КХП е посочено, че и двата компонента на препарата са инхибито-
ри на цитохром Р450, по-конкретно на изоформата CYP3A. Цито-
хром Р450 е голяма група каталитични ензими, които са отговорни 
за метаболизма на множество лекарства. Субстрати на изоформата 
CYP3A са използваните от нас бупивакаин, фентанил и мидазолам 
[14, 15]. Според Yang [16] пропофолът е инхибитор на CYP3A и в 
клинично приложими дози може да предизвика лекарствени взаи-
модействия, обусловени от променената ензимна активност. Изоф-
луранът, използван при пациентката за обща анестезия при втората 
операция, се метаболизира от CYP2E [15], но според КХП калетра 
не инхибира тази изоформа на цитохром Р450.

Olkkola et al. [17] съобщават, че Ritonavir, без да повлиява на-
чалната плазмена концентрация и обема на разпределение в стадий 
на насищане, редуцира клирънса на фентанил с 67% - от 15.6 ± 8.2 
на 5.2 ± 2.0 ml/kg/min. Тази намалена елиминация може опасно да 
увеличи и удължи дихателната депресия, предизвикана от фента-
нил. Според авторите, ако при пациентите, лекувани с Ritonavir, се 
прилагат само малки болус дози фентанил, вероятно не е необходи-
мо коригиране на дозата, защото първоначалната концентрация на 
фентанил не се повлиява. Въпреки това, поради забавената елими-
нация, те препоръчват по-продължителен мониторинг на дишането.

В КХП за Калетра е посочено, в раздела нежелани лекарствени 
реакции, че може, макар и нечесто, да предизвика камъни в бъбре-
ците, промени в урината, албуминурия, хиперкалцинурия и хипе-
рурикемия. Още след първата операция на пациентката беше даден 
съвет да обсъди с екипа, който лекува ХИВ-инфекцията, възможно 
ли е двустранната бъбречна калкулоза да се дължи на лечението с 
Калетра и ако това е така – възможна ли е алтернативна терапия.

Вторият медикамент, приеман от нашата пациентка, е комби-
вир (Combivir). Това също е препарат с две съставки – Lamivudine 
и Zidovudine. Според КХП както съставките поотделно, така и 
комбинираният лекарствен продукт са нуклеозидни аналози инхи-
битори на обратната транскриптаза (Nucleoside analogues Reverse 
Transcriptase Inhibitors – NRTI). Те не се метаболизират значимо от 
ензимната система цитохром Р450, включително от изоензимите 

CYP3A, CYP2C и CYP2D – не са нито субстрат, нито индуктори, 
нито инхибитори. Поради тази причина много малка е вероятността 
за взаимодействие с други лекарства, които се метаболизират от ци-
тохром Р450. Усложненията, свързани с приема на NRTI, се дължат 
на митохондриална дисфункция. Уврежданията на митохондриите 
са различни по тежест и обхващат почти всички органи и систе-
ми. Brinkman et al. [18] в обзор посветен на страничните ефекти на 
инхибиторите на обратната транскриптаза посочват конкретно за 
Lamivudine и Zidovudine следните усложнения: миопатия, кардио-
миопатия, панкреатит, чернодробна стеатоза/хепатит, лактатна аци-
доза и засягане на костния мозък, което може да се прояви с анемия, 
тромбоцитопения или панцитопения.

ОБОБЩЕНИЕ:
Клиничните прояви на ХИВ-инфекцията се колебаят в много 

широки граници – пациентите може да са от асимптомни до такива 
с напреднало заболяване и полиорганно увреждане. Няма специ-
фична анестезионна техника, подходяща за ХИВ-позитивни паци-
енти. Изборът на анестезия се определя от придружаващите заболя-
вания и вида на предстоящата операция. Задължително е детайлно 
уточняване на антиретровирусната терапия и възможните нежелани 
лекарствени взаимодействия с медикаментите, планирани за упо-
треба в хода на анестезията.
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ЛОКОРЕГИОНАЛНА АНЕСТЕЗИЯ ПРИ ПАЦИЕНТ СЪС ЗАТЛЪСТЯВАНЕ 
III-ТА СТЕПЕН. КЛИНИЧЕН СЛУЧАЙ

Асов С., Петров Н., Одисеева Е.
ВМА МБАЛ – София, Катедра по Анестезиология и Интензивно Лечение

LOCOREGIONAL ANESTHESIA IN A PATIENT WITH OBESITY 
CLASS III. A CLINICAL CASE

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

Резюме: Затлъстяването често се свързва с 
предизвикателства по време на анестезията. Използването 
на периферна нервна блокада като метод за анестезия при 
пациенти с много тежък обезитет (BMI > 40) е все по-
предпочитана, тъй като предлага редица предимства пред 
общата анестезия. Те включват минимална интервенция на 
дихателните пътища, минимално въздействие върху сърдечно-
съдовата и дихателната системи, намалена консумация на 
опиоиди, намалено постоперативно гадене и повръщане. 
Въпреки тези предимства, периферната нервна блокада може 
да бъде технически предизвикателство при такива пациенти, 
като съществува риск от частична анестезия, поради непълно 
блокиране на нерви или плексуси.

Представяме клиничен случай на 50 год., 178 кг. паци-
ент, който се поставя на операционната маса за остеосинтеза 
поради наличието на тежка фрактура на подбедрицата с 
огромен хематом около колянната става. Пациентът е с 
артериална хипертония, сънна апнея и тежка хронична 
дихателна недостатъчност, като от направения предоперативно 
кръвно-газов анализ се установява pO2 – 54.8 mmHg, pCO2 – 
46.6 mmHg и SpO2 – 88.6%  на атмосферен въздух. Направена 
е периферна нервна блокада – popliteal block и блок на n. fem-
oralis под ехографски контрол с 225 мг. Ropivacaine 0.75% и 
600 мг. Lidocaine 1%. По време на 5 часовата оперативната 
интервенция са използвани малки болус дози (20-30 мг.) Pro-
pofol фракционирано. След края на операцията, пациентът е 
откаран в КАИЛ за 24 часово наблюдение. На другия ден е 
преведен в Клиниката по травматология в стабилно състояние.

Ключови думи: регионален блок, фрактура, тежък 
обезитет

Abstract: Obesity is frequently associated with challenges 
during anesthesia. Following this, the use of regional anesthetic 
techniques for morbidly obese patients (BMI >40) is increasing in 
popularity as this offers distinct advantages over general anesthesia. 
They include minimal airway intervention, minimal impact on the 
cardiovascular and respiratory systems, reduced opioid consump-
tion, reduced postoperative nausea and vomiting. Despite these 
benefits, peripheral nerve blocks can be a technical challenge in 
such patients, with the risk of inadequate anesthesia due to incom-
plete blockade of nerves or plexuses.

We present a clinical case of 50 years old, 178 kg patient, who 
is placed on the operating table for osteosynthesis due to the pres-
ence of severe fracture of the lower leg with huge hematoma around 
the knee joint. The patient has arterial hypertension, sleep apnea 
and severe chronic respiratory failure, with pO2 – 54.8 mmHg, 
pCO2 – 46.6 mmHg and SpO2 – 88.6% in ambient air from the 
preoperative blood gas analysis. A peripheral nerve blockade was 
made – popliteal block and n. femoralis block under ultrasound 
guidance with 225 mg. of Ropivacaine 0.75% and 600 mg. of Lido-
caine 1%. Small bolus doses (20-30 mg.) of Propofol has been used 
during the operative procedure, which lasted for 5 hours. After the 
surgery, the patient was transferred to the intensive care ward for 
24-hour observation. The next day he was transferred to the Clinic 
of Traumatology in stable condition.

Key words: regional nerve block, fracture, morbidly obese

Въведение
Според Световната здравна организация (СЗО) 

разпространението на затлъстяването значително се е 
увеличило от 1975 г. насам. Въз основа на този източник през 
2016 г. приблизително 13% от световното население е било 
определено като страдащо от затлъстяване (таблица 1)[1]. Над 
половината от възрастното население в ЕС е с наднормено те-
гло, сочат резултатите от Европейското проучване за здравето, 
като България е сред страните с оптимален среден дял от 
населението с наднормено тегло – 55%. 40% от българите са 
във форма на предзатлъстяване, а 2% са под нормата. Като 
цяло страната ни се намира в златната среда – на 17 позиция от 
30 изследвани страни по наднормено тегло[11]. 
Body mass index (kg.m2) Класификация
< 18.5 Поднормено тегло
18.5 – 24.9 Нормално тегло
25.0 – 29.9 Наднормено тегло
30.0 – 34.9 Затлъстяване I степен
35.0 – 39.9 Затлъстяване II степен
> 40.0 Затлъстяване III степен (‘morbid obesity’)

Таблица 1. Класификация според BMI според СЗО

Според съществуващите литературни данни, затлъстя-
ването и свързаните с него съпътстващи заболявания като 
хипертония, захарен диабет тип 2, коронарни артериални 
заболявания, дислипидемия, обструктивна сънна апнея (OSA), 
заболявания на черния дроб и жлъчния мехур, остеоартрит 
и др. значително повишават риска от предоперативни, 
интраоперативни и следоперативни хирургични усложнения[2].

Затлъстяването е основен рисков фактор и за развитието на 
астма[7].

Поради заболяванията и усложненията, които съпътст-
ват затлъстяването, тези пациенти представляват голямо 
предизвикателство за анестезиологичния екип, особено 
когато се извършват оперативни интервенции с голям обем и 
продължителност.

Предоперативно повечето от наблюдаваните усложнения 
са свързани с дихателната система, тъй като пациентите със 
затлъстяване са по-склонни да развият намален белодробен 
обем, белодробни ателектази, аномалии в съответствието на 
белите дробове и гръдната стена в допълнение към различна 
степен на хипоксемия.[1] Обикновено тези пациенти са с 
хронична дихателна недостатъчност. Изследването на pO2 и 
pCO2 на атм. въздух предоперативно при тях е от съществено 
значение за обективизиране на състоянието, тъй като при pCO2 
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> 6 kPa (45 mmHg) съществува повишен риск от усложнения в 
периоперативния период.[4, 5 и 8]

Интраоперативните усложнения са свързани с повишени 
неуспехи при извършването на нервни блокади[1], увреждания 
на периферните нерви, тромботични усложнения и затрудне-
ния с управлението на дихателните пътища и администрира-
нето на инфузионната терапия[9]. Възможно е също така да 
възникнат предизвикателства при намирането на подходящите 
лекарствени дози за въвеждане и поддържане на анестезията 
при тези пациенти[6].

Постоперативно пациентите със затлъстяване показват 
повишен риск от развитие на миокарден инфаркт, инфекции 
на рани и пикочните пътища, дълбока венозна тромбоза (DVT) 
и нервни увреждания.[2] 

Клиничен Случай
Представяме клиничен случай на 50 год., 178 кг. паци-

ент, приет в Клиника „Травматология и реконструктивна 
хирургия“ на МБАЛ-София, Военномедицинска Академия 
с тежка фрактура на подбедрицата с огромен хематом око-
ло колянната става след ПТП като пешеходец. Пациентът 
е с артериална хипертония, сънна апнея и тежка хронична 
дихателна недостатъчност като придружаващи заболявания. 
От извършения предоперативен кръвно-газов анализ се 
установява pO2 – 54.8 mmHg, pCO2 – 46.6 mmHg и SpO2 – 88.6%  
на атмосферен въздух. BMI на пациента е 50.36 (Obese Class 3).

За осъществяването на оперативната интервенция – 
остеосинтеза на тибията и фибулата бе решено да се направи 
периферна нервна блока на подбедрицата като метод за 
анестезия. Поради тежкия обезитет на пациента и неговите 
178 кг., спиналната анестезия беше абсолютно неприложима 
при него, а общата ендотрахеална анестезия бе изключително 
рискова.

Регионалната нервна блокада се осъществи под ехографски 
контрол и представляваше комбинация от поплитеален блок 
(блок на n. ischiadicus) и блок на n. femoralis. Използваните 
локални анестетици са Лидокаин 1% и 2%  и Ропивакаин 
0,75%. Общото количестно на анестетиците за двата блока е 3 
амп. Ропивакаин 0,75% (225 мг.), 2 амп. Лидокаин 2% и 2 амп. 
Лидокаин 1% (общо 600мг. Лидокаин) – фиг.1. 

Използването и смесването на двата вида анестетици 
позволява бързо начало на операцията след извършването на 
нервната блока (поради използването на Лидокаин) и продъл-
жителна аналгезия постоперативно до над 12 часа (поради из-
ползването на Ропивакаин). Обикновено е необходимо изчак-
ване на 10 – 15 мин. за фиксиране на блока и настъпване на 
анестезия след инжектирането на анестетиците около нервите, 
която да позволи извършването на операцията. 

Първо се осъществи блок на n. femoralis под ехографски 
контрол, който не представляваше трудност, поради 
сравнително повърхностното разположение на нерва в 
ингвиналната област, дори и при пациентите със затлъстяване. 
Количеството локални анестетици, използвани при него са 115 
мг. Ропивакаин 0,75% и 350 мг. Лидокаин 1%.

Намирането и блокирането на n. ischiadicus на типичното 
място при поплитеален блок (на около 6-7 см над поплиталната 
ямка, фиг. 2) в странично легнало положение на пациента на 
операционната маса в нашия случай не беше приложимо, дори 
под ехографски контрол. 

Поплитеалният блок се извърши чрез латерален достъп и 
положение на пациента по гръб с леко повдигнат нагоре крак. 
Дълбочината на n. ischiadus беше трърде голяма, за да успеем 
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първичната травма и хематома. 

Поради голямата продължителност на операцията и 
тъй като в част от зоната на коляното не е имало нервна 
блокада, защото n. obturatorius (фиг. 8) не беше блокиран при 
осъществяването на регионалната анестезия, са прилагани 
фракционирано малки болус дози пропофол (20-30 мг.) 
интраоперативно 

.След края на оперативната интервенция, пациентът 
бе откаран в КАИЛ за 24 часово наблюдение. На другия 
ден бе преведен в Клиниката по травматология в стабилно 
състояние.      
  

Обсъждане
Вероятността от наличие на съпътстващи заболявания 

като хипертония, кардиопулмонално заболяване, диабет тип 
2, обструктивна сънна апнея и венозен тромбоемболизъм се 
увеличава при пациенти със свръхзатлъстяване (BMI ≥ 50)
[12]. Затлъстяването е свързано с повишени периоператив-
ни рискове от затруднен контрол на  дихателните пътища, 
кардиопулмонална дисфункция, киселинна аспирация и 
смъртност. 

Използването на регионални анестетични техники за 
пациенти със затлъстяване става все по-популярно, тъй като 
предлага редица предимства пред общата анестезия за тези 
пациенти. Тези предимства включват минимална интервенция 
на дихателните пътища, по-малка сърдечно-белодробна 
депресия, подобрена следоперативна аналгезия, намалена 
консумация на опиати, намалено следоперативно гадене и 
повръщане. 

Локорегионалната анестезия може да бъде технически 
предизвикателство при затлъстелите. Няколко проучвания[3, 

13 и 14] установяват, че затлъстяването затруднява регионалната 
анестезия. Възможни причини са скрити анатомични 
ориентири, затруднено палпиране на костни ориентири, 
ехографското идентифициране на обичайните костни и 
мускулни ориентири в дълбочина и сравнително късата игла[15]. 
Степента на успех може да се подобри с помощта на ултразвук.

Периферните нерви се намират под плътните мастни тъкани 
и са разположени по-дълбоко при пациентите със затлъстяване. 
По време на използването на ехограф, иглата, с която се боде, 
трябва да бъде разположена под по-вертикален ъгъл, което 
улеснява визуализацията на върха на иглата при голяма 
дълбочина. Затрудненото визуализиране и проследяване на 
върха на иглата при пациентите с обезитет изисква по-голяма 

опитност при извършването на локорегионална анестезия с 
ултразвук при тези пациенти[10]. Увеличаването на мастната 
тъкан води до промяна на соноанатомията, която обичайно се 
наблюдава при нормостеничните пациенти и прави по-трудно 
идентифицирането на целевите структури. 

Избирането на правилното място за извършване на пе-
риферна нервна блокада често е затруднено при пациентите 
с обезитет. Не рядко е необходимо мястото на пункция да е 
различно от стандартните, както се оказа и в нашия случай. 
Използването на конвексен трансдюсер (3 – 5 MHz) е вероят-
но по-удачния избор, тъй като при него се използват по-ниски 
честоти и той има по-добра пенетрираща сила, за разлика от 
линеарния трансдюсер. 

Заключение
Локорегионалната анестезия може да бъде добра 

алтернатива на общата анестезия при пациенти с тежък 
обезитет. Не трябва обаче да се забравя, че е технически по 
– трудна за изпълнение и в не малък процент от случаите 
не е успешна, което води до използването на допълнителна 
медикация при пациентите –  от лека седация до преминаване 
към обща анестезия. 

Балансът полза/риск и решението да се използва подходяща 
регионална техника трябва да се направи внимателно, като 
се вземе предвид физическото състояние на пациента, 
съпътстващите заболявания, хирургичните характеристики на 
интервенцията и също опита на анестезиолога.
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НЕВЪЗМОЖНА ИНТУБАЦИЯ ПРИ ПАЦИЕНТ С НЕОЧАКВАНА 
ЛАРИНГОТРАХЕАЛНА СТЕНОЗА - КЛИНИЧЕН СЛУЧАЙ
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IMPOSSIBLE INTUBATION IN A PATIENT WITH UNEXPECTED 
LARYNGOTRACHEAL STENOSIS - A CLINICAL CASE

K.Penkova, S. Dobrev, E.Odiseewa, N.Petrov   
Department of Anesthesia and Intensive Care 

Military Medical Academy  - Sofia 

РЕЗЮМЕ
Срещата с пациент с неочаквана ларинготрахеална стеноза 

по време на въвеждане в анестезия е предизвикателство за 
анестезиолога. Тъй като рутинното снемане на анамнеза и 
оценката преди анестезия не могат да изключат възможността 
за ларинготрахеална стеноза, трябва да се предприемат 
други мерки. Периоперативната поддръжка на дихателни-
те пътища се счита за решаваща за избягване на усложне-
ния, като оток на дихателните пътища, кървене, обструкция, 
колапс и в крайна сметка дихателна недостатъчност и арест. 
Ние съобщаваме за клиничен случай на жена на 71 години с 
много тежка ларинготрахеална стеноза, която възпрепятства 
ендотрахеалната интубация и я прави невъзможна.

КЛЮЧОВИ ДУМИ: невъзможна интубация; 
ларинготрахеална стеноза; управление на дихателни пътища;

SUMMARY
Encountering a patient with unexpected laryngotracheal stenosis 

during induction of anesthesia is a challenge for the anesthesiologist. 
Because routine history taking and preanesthetic evaluation cannot 
rule out the possibility of laryngotracheal stenosis, other measures 
should be taken. Perioperative airway maintenance is considered 
crucial to avoid complications such as airway edema, bleeding, 
obstruction, collapse, and ultimately respiratory failure and arrest. 
We report a clinical case of a 71-year-old woman with very severe 
laryngotracheal stenosis that prevented endotracheal intubation and 
made it impossible.

KEY WORDS: impossible intubation; laryngotracheal 
stenosis; airway management;

УВОД
Оралната ендотрахеална интубация е рутинна процедура 

за пациенти, при които предстои оперативна интервенция под 
обща анестезия изискваща изкуствена белодробна вентилация. 
Основна цел е да се осигури адекватен газов обмен и протекция 
на дихателните пътища и белия дроб от аспирация на стомашно 
съдържимо [ 1 ]. Сценариите на трудна интубация, усложнени от 
ларинготрахеална стеноза, могат да възникнат поради вродени 
фактори или нараняване след  предходна интубация, травма, 
трахеален тумор или компресия на трахеята от тумор. Среща 
се сравнително рядко, но честотата на трахеална стеноза след 
интубация се оценява на 4,9 случая на милион годишно [ 2 ] и 
първичната диагноза често се забавя, докато не се направи опит 
за интубация.

Трудна интубация може да възникне дори при изчерпателно 
снета анамнеза и прецизна преданестезиологична оценка. Поради 
това е важно да се изгради подробен план за подсигуряване на 
дихателните пътища с прецизна оценка  и пълен набор от образни и 
функционални изследвания, за да бъдат избегнати катастрофални 
усложнения, ненужни инвазивни процедури и в най-лошия сце-
нарий фатален край. Докладваме клиничен случай на тежка 
ларинготрахеална стеза.

КЛИНИЧЕН СЛУЧАЙ
Представяме пациентка на 71г. приета в клиника ендоскопска 

хирургия към ВМА-София с диагноза хроничен калкулозен 
холецистит, показана за планова лапароскопска холецистектомия. 
Оплакванията й датират от няколко години, изразяващи се в 
болка, тежест и дискомфорт в дясното подребие и епигастриума, 
с епизодични повръщания, обща слабост и лесна уморяемост. При 
постъпването пациентката съобщава, че има пареза на гласните 
връзки, след операция на щитовидната жлеза и последвали няколко 
оперативни интервенции на ларинкс, също така е преживяла 
трахеотомия и е живяла около 2 години с трахеостомна канюла. 
Лекува артериална хипертония като придружаващи заболявания и 
варици на долни крайници. Води активен начин на  живот.

В хода на преданестезиологичната консултация се установи 
следното:

Пациентката е в добро общо състояние, афебрилна, 
кожа и видими лигавици бледо розови, ало- и аутопсихично 
ориентирана. Дишане без усилия при покой, при елементарни 
усилия като говорене се наблюдава стридор и лек инспираторен 
задух. Аускултаторно дишането е двустранно везикуларно без 
прибавени хрипове. Преживяла е КОВИД 19 вирусна инфекция 
през 2021г. По отношение на сърдечно съдовата система, без 
стенокардна симптоматика, ритмична сърдечна дейност със 70 
у/мин, артериално налягане към момента на прегледа 120/80 
mmHg, от електрокардиограмата/ЕКГ/- синусов ритъм, лява ел. 
позиция с данни за ЛПФБ, без значими реполаризационни про-
мени. Терапията, която приема е Конкор 5мг еднократно сутрин, 
Тертензиф СР 1,5 мг еднократно сутрин и асппирин протект 100мг 
вечер. От трансторакалната ехокардиография е установена ФИ-
65%, АК-лекостепенни дегенеративни промени, ЛК- запазена 
кинетика, систолно налягане в ДК-35 mmHg, ТК- лекостепенна 
регургитация, TAPSE-22 мм, ДК- върхово 35/27мм, Аортен 
пръстен-28мм. Корем респираторно подвижен, мек без данни 
за перитонеално дразнене. Крайници без отоци със съхранени 
периферни пулсации и данни за варици на двата крака.

От снетата анамнеза се установи, че е преживяла няколко 
оперативни интервенции на щитовидната жлеза:

1. 1984 г. по повод нодозна срума, без да представя 
медицинска документация. Постоперативно развила преходна 
пареза на едната гласна връзка.

2. 2002 г. повторна операция на щитовидна жлеза, без да 
представя медицинска документация. Постоперативно е била с 
пареза на двете гласни връзки с афония и диспнея.

3. 2011г. октомври месец е извършена аритеноидхордектомия 
с трахеотомия и поставена постоянна трахеостома, не представя 
медицинска документация.

4. От декември 2011 до февруари 2012 са направени общо 
4 операции и пациентката е била деканюлирана. Не представя 
медицинска документация.
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Пациентката се насочи за консултация с УНГ специалист, 
който проведе индиректна ларингоскопия, при която се установиха 
гласни връзки фиксирани в аритеноидната област и възникна 
съмнение, за стеноза под гласните връзки, която не този етап не 
може да бъде установена на какво ниво е. Проведохме клинично 
обсъждане, в хода на което се реши, че е уместно да бъде 
направена  компютърна томография/КТ /на шия в 3 проекции с 3 
D реконструкция.

             
Фигура 1-3  КТ на шия: На направените нативни и 

подконтрастни срезове се установиха данни за стеноза на ларинкса 
на ниво С6 в областта на тироидния хрущял, където лумена се 
представя с цепковидна форма и минимална ширина в аксиален 
план 1.5 мм. Описаните промени се проследяват  на протежение от 
около 17 мм каудално.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: КТ данни за стеноза на ларинкса субглотисно.

След проведения пълен набор от функционални и образни 
изследвания, които установиха и доказаха тежка субглотисна 
стеноза на ларинкса, се проведе клинично обсъждане, в хода на 
което се стигна до заключението, че ендотрахеална интубация не 
е възможна. Пациентката нямаше показания за спешна оперативна 
интервенция, поради което се проведе консервативно лечение с 
добър ефект. Установяването на тежката стеноза се оказа водещ 
проблем при пациента и тя беше пренасочена към Клиника УНГ. 
Стенозата се оцени като изключително тежка, с пряка опасност за 
живота й.

ДИСКУСИЯ
Трудните интубации са предизвикателство дори за бдителни 

анестезиолози с дългогодишен опит. Следователно осигуряването 
на безопасни анестетични грижи и предотвратяването на 
наранявания, свързани с интубацията, остава критичен проблем. В 
нашия случай ние подозирахме, че е възможно да има затруднение 
при подсигуряването на дихателните пътища, но не очаквахме 
то да бъде невъзможно с ендотрахеална интубация, ако бяхме 

предприели планова анестезия с обща ендотрахеална анестезия, 
дори и с фиброоптичен бронхоскоп щеше да има фатални последици 
за пациентката. Този случай  отново потвърди, че обстойното и 
внимателно изследване и обсъждане в преданестезиологичната 
оценка при такива пациенти е от изключително значение, за да 
бъдат предотвратени катастрофални последици. Няма категоричен 
стандартизиран подход и всеки пациент е уникален.

Направихме проучване, с което установихме, че 
предоперативните тестове, кръвно-газов анализ, рентгенография 
на бял дроб, анамнеза и статус, не са в състояние да диагностицират 
ларинготрахеална стеноза. В нашият случай пациентката 
съобщаваше за проблем, но той бе свързан с парезата на гласните 
връзки, пациентката твърдеше, че няма особени оплаквания от 
страна на дихателната система. Трахеалната стеноза след интубация 
може да остане неразпозната или дори погрешно диагностицирана 
като астма [ 3 ] при пациенти, чиито симптоми са нетипични. По 
този начин, предоперативните оценки са от съществено значение 
за прогнозиране на трудна трахеална интубация, но с липсата на 
силно предсказуеми тестове в момента само 50% от пациентите 
действително се оказват със затруднени дихателни пътища [ 4 ]]. В 
допълнение, скринингът чрез методи като оценки на Mallampati или 
измерване на тиреоменталното разстояние не е надежден. Кохортно 
проучване за диагностичната точност на анестезиолозите при 
прогнозиране на трудни дихателни пътища [ 5 ] твърди, че 93% 
(3154 от 3391 очаквани трудни интубации) всъщност не са били 
трудни, поставяйки под въпрос точността на прогнозите на 
анестезиолозите и подчертавайки предизвикателствата, които се 
срещат в преданестезиологичния период. 

Насоки като алгоритъмът за трудни дихателни пътища 
предложен от Американското дружество на анестезиолозите 
[ 6 ] предоставят стратегии, които гарантират безопасността на 
пациентите. В допълнение, Brichet et al. [ 7] предлагат поетапен 
терапевтичен алгоритъм за оптимално управление в зависимост от 
тежестта на стенозата.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Обстойната и подробна преданестезиологична оценка, 

включваща прецизно обсъждане в екип и изграждането 
на индивидуален план би предотвратило усложнения и 
катастрофални последици при пациенти с не диагностицирани 
тежки ларинготрахеални стенози. Тези пациенти не само могат 
да бъдат трудни за интубация, могат да се окажат невъзможни и 
за вентилация. Плановите анестезии изискват от анестезиолога 
да бъде прецизен в предоперативната оценка и определянето на 
риска. В нашият случай, ние предотвратихме спешна трахеотомия 
при пациентката и множеството усложнения, свързани със 
специфичното й състояние.
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Резюме
Белодробните еозинофилни инфилтрати включват хете-

рогенна група заболявания, характеризиращи се с наличие на 
еозинофили в белите дробове. Установява се чрез бронхоалве-
оларен лаваж или тъканна биопсия, със или без еозинофилия 
в кръвта. Заболяването може да бъде идиопатично, вторично 
или свързано с дифузни белодробни заболявания. Ключова 
роля за доказване на диагнозата има корелацията с лаборатор-
ните тестове, образните изследвания и клиничната картина, 
дори ако някои белодробни еозинофилни заболявания са 
достатъчно характерни на клинико-радиологична основа, 
за да не се налага биопсия. Ако заболяването се разпознае и 
лекува своевременно, прогноза обикновено е отлична, с бързо 
и пълно клинично възстановяване, дори при пациенти, при 
които се наблюдава остра дихателна недостатъчност.   

Представен е клиничен случай на пациент с клиниката на 
остра дихателна недостатъчност, дължаща се на остър еозино-
филен инфилтрат. 

Ключови думи: остър еозинофилен инфилтрат, еозинофи-
лия, клиничен случай, дихателна недостатъчност.

Summary
Pulmonary eosinophilic infiltrates comprise a heterogeneous 

group of diseases that are characterized by the presence of 
eosinophils in the lungs. It is established by bronchoalveolar 
lavage or tissue biopsy, with or without blood eosinophilia. The 
disease can be idiopathic, secondary or associated with diffuse 
lung disease. Correlation with laboratory tests, imaging studies 
and clinical presentation is key to establishing the diagnosis, even 
if some lung eosinophilic diseases are sufficiently characteristic 
on a clinico-radiological basis that biopsy is not required. If the 
disease is recognized and treated promptly, the prognosis is usually 
excellent with rapid and complete clinical recovery, even in patients 
with acute respiratory failure.

A clinical case is of a patient with the clinical presentation of 
acute respiratory failure due to an acute eosinophilic infiltrate is 
presented.

Key words: acute eosinophilic infiltrate, eosinophilia, clinical 
case, respiratory failure.

Въведение 
       Еозинофилните белодробни заболявания са хетероген-
на група заболявания, които се характеризират с наличието 
на периферна еозинофилия в кръвта, повишено количество 
еозинофили в материал от бронхоалвеларен лаваж (БАЛ) 
или еозинофилна инфилтрация на  белодробния паренхим, 
доказана с белодробна биопсия. (1)  Някои автори класифи-
цират еозинофилните белодробни заболявания на първични 
и вторични, в зависимост от отсъствието или наличието на 
известен етиологичен фактор. (2) Първичната е наричана  още 
идиопатична. Вторичната от своя страна се определя според 
етиологията на няколко групи:

1) Известни причини: лекарства, паразити, токсични 
продукти/облъчване, гъбични и микобактериални инфекции; 

2) Дифузни белодробни заболявания: криптогенна орга-
низираща се пневмония, пневмония от свръхчувствителност, 
идиопатична белодробна фиброза, Лангерхансова хистиоцито-
за, саркоидоза; 

3) Злокачествени заболявания: левкемия, лимфом, рак 
на белия дроб, аденокарцином, плоскоклетъчен карцином, 
включващ множество органи; 

4)  Заболявания на съединителната тъкан: ревматоиден 
артрит, синдром на Сьогрен. (3)

       Друга класификация на белодробната еозинофилия раз-
деля заболяването  въз основа на клинико-рентгенологичната 
презентация като:  

1) Обикновена белодробна еозинофилия; 
2) Хронична еозинофилна пневмония; 
3) Остра еозинофилна пневмония; 
4) Алергична бронхопулмонална аспергилоза;
5) Белодробна еозинофилия, свързана със системно за-

боляване - синдром на Churg  Strauss, хипереозинофилен синд-
ром.(3)

Въпреки многобройните етиологични фактори, диагнозата 
отсра еозинофилна пневмония или обикновена белодробна ео-
зинофилия може да бъде пропусната или погрешно поставена, 
поради сходното клинично протичане с други, по-често среща-
щи се в прктиката заболявания.

Кога да подозираме еозинофилна пневмония - неотшумя-
ваща пневмония + БАЛ > 25% еозинофили + изключване на 
по-чести диагнози 
Характерни особености на остра еозинофилна пневмония 
(AEP): 
 - М>Ж, в млада възраст  (20-40 г.), >40% тютюнопушене 
 - Температура+, кашлица+, диспнея+, плевритна гръдна болка  
 - Рентгенографски – белодробни инфилтрати тип дифузно 
матово стъкмо +/- ефузии  
 - Рядка периферна еозинофилия 
 - Реагират на стероиди, около 2/3 се нуждаят от механична 
вентилация

Хронична еозинофилна пневмония (ХЕП): 
 - Жени>Мъже (2:1) 30-50 години, <10% с тютюнопушене, 
>60% с астма 
- Прогресиращо влошаване на състоянието + кашлица + кон-
ституционални симптоми

- Периферни консолидации, наричани още «обратен бело-
дробен оток» 
- Често срещана периферна еозинофилия (~ 90 % с > 6 % ео)

- Реагира на стероиди. Често се появяват рецидиви, които 
изискват продължителна терапия. Рядко се налага механична 
вентилация. (5)

Клиничните симптоми на остър еозинофилен инфилтрат 
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включват остро начало, диспнея с непродуктивна кашлица, 
гръдна болка, нощно изпотяване, миалгии, общо неразположе-
ние, втрисане. Обективно при преглед се наблюдава тахипнея, 
дифузен инспираторен спазъм със сухи свиркащи, а понякога 
и влажни хрипове. В случаите, при които е ясен етиологичния 
фактор, понякога е достатъчно само прекратяване на експози-
цията. Понякога се налага и включване на кортикостероид и 
кислородолечение. В случаите на идиопатичен еозинофилен 
инфилтрат, респективно пневмония, е необходимо повлияване 
със системен кортикостероид, кислородолечение, а понякога и 
изкуствена белодробна вентилация. Случаите, обусловени от 
инфекциозен агент се третират с насочена антимикробна те-
рапия. Възможна е и спонтанна регресия на заболяването при 
някои от пациентите. След навременно лечение с глюкокорти-
коиди клиничният отговор често е бърз, с намаляване на респи-
раторните и конституционалните симптоми в рамките на 24 до 
48 часа. Пълно отзвучаване на инфилтратите на рентгеногра-
фията на гръдния кош обикновено се наблюдава в рамките на 1 
месец, без дългосрочни белодробни последици. (6)(7)

Клиничен случай
Пациент на 43г, без анамнестични данни за придружаващи 

заболявания и алергии, хоспитализиран  за планова холецис-
тектомия, по повод хроничен холецистит. Лабораторните и 
образните изследвания са в норма предоперативно. Предопе-
ративната рентгенография без особености  ( фигура 1А). Не е 
бил под  анестезия до този момент.

В  операционната зала е направена премедика-
ция с Мидазолам 1мг и Фентанил 100мкг. Уводът е на-
правен със 150мг Пропофол и 50мг Атракуриум. 
При увода в анестезия при пациента се манифестира тежък 
бронхоспазъм без възможност за вентилация. Аускултаторна-
та находка е дифузен инспираторен спазъм със сухи свиркащи 
хрипове, с отлабено до липсващо дишане вляво.  Пациентът е 
интубиран и поставен на апаратна вентилация със 100% О2.  
Направена е рентгенография на бял дроб, която е разчетена от 
рентгенолог, като тотална ателектаза вляво (фиг. 1Б). В резултат 
на това е извършена бронхоскопия, при която се наблюдават 
проходими бронхи, без данни за аспирация, без оток на лигави-
цата, без никакви секрети в трахеобронхиалното дърво. За  из-
ясняване на клиничния случай е направен скенер и пациентът е 
настанен в реанимация и поставен на седация.

От проведената КАТ-ангиография се наблюдават зони на 
уплътнения на паренхима вдясно дорзобазално и вляво гор-
нолобарно, повишаващи плътността си постконтрастно. Няма 
данни за плеврални изливи. Липсват данни за БТЕ. 

След провеждането на образната диагностика е свикан 
клиничен консилиум с участието на различни специалисти. В 
диференциално диагностичен план, след подробно обсъждане, 
са посочени следните диагнози: алергична реакция към меди-
камент с изява бронхоспазъм и последваща ателектаза; обик-
новен бронхоспазъм на база хистаминолиберация, белодробен 
тромбоемболизъм. По-късно е обсъдена и диагнозата остър ео-
зинофилен инфилтрат. 

Взема се решение за добавяне на противоалергична меди-
кация с Алергозан и Метилпреднизолон към терапията. Паци-
ентът е оставен на седация и ИБВ с подобряващи се параметри 
на обдишване и добър КГА.

 На следващия ден е извършен контролен КАТ  на бял дроб, 
на който се вижда, че предходно описаните промени са в об-
ратно развитие. Пристъпва се към спиране на седацията и съ-
буждане на пациента,който  след няколко часа е екстубиран. 
Пациентът е контактен, адекватен, трайно афебрилен. Аус-
култаторно дишането е  везикуларно двустранно без хрипова 
находка. Хемодинамично е стабилен. Пациентът е захранен, 
раздвижен и след няколко дни е изписан в задоволително общо 
състояние.

       Поради слабата корелация на клиничните и паракли-
ничните данни с по-вероятни диагнози, в конкретния случай е 
поставена диагнозата остър еозинофилен инфилтрат.              Ди-
агнозата остър еозинофилен инфилтрат трябва да се разглеж-
да при пациенти с прогресивно влошаване на респираторните 
симптоми в продължение на дни до няколко седмици и парен-
химни инфилтрати от образната диагностика на гръдния кош.

Дискусия
Острият еозинофилен инфлтрат (ОЕИ) е рядко срещано 

остро респираторно състояние с различна тежест, включител-
но и остър респираторен дистрес синдром с фатален изход. 
ОЕИ може да бъде идиопатична, но установимите причини 
включват тютюнопушене и други инхалационни експозиции, 
лекарства и инфекции. Патогенезата на АЕИ е слабо проуче-
на, но вероятно варира в зависимост от основната причина. 
Увреда на епитела на дихателните пътиша, ендотелна увреда и 
освобождаване на IL-33 са ранни събития, които впоследствие 
стимулират набирането на еозинофили в белия дроб; еози-
нофилната инфилтрация и дегранулация изглежда медиират 
последващото белодробно възпаление и свързаните с него 
клинични прояви. (4)       Изглежда разумно да се обмисли 
диагнозата ОЕИ в началото на клиничните симптоми, които 
предполагат пневмония, придобита в обществото, или ARDS. 
Липсата на периферна еозинофилия в кръвта при първоначал-
ното представяне не изключва диагнозата ОЕП.

Заключение
Острият еозинофилен инфилтрат е рядко срещано остро 

респираторно нарушение с различна тежест, което може да 
бъде фатално, ако не се диагностицира своевременно. Ако се 
третира правилно, прогнозата обикновено е отлична, въпреки 
че се наблюдават няколко смъртни случая от рефрактерна 
дихателна недостатъчност. (8) Рядко се среща рецидив след 
приключване на лечението с  глюкокортикоиди, но се случва  
при пациенти с ОЕИ, при възобновяване на тютюнопушенето, 
след първоначалното въздържание(9).

Хронична еозинофилна пневмония (ХЕП):
- Жени>Мъже (2:1) 30-50 години, <10% с тютюнопушене, >60% с астма
- Прогресиращо влошаване на състоянието + кашлица + конституционални симптоми
- Периферни консолидации, наричани още "обратен белодробен оток"
- Често срещана периферна еозинофилия (~ 90 % с > 6 % ео)
- Реагира на стероиди. Често се появяват рецидиви, които изискват продължителна 
терапия. Рядко се налага механична вентилация. (5)

Клиничните симптоми на остър еозинофилен инфилтрат включват остро начало, 
диспнея с непродуктивна кашлица, гръдна болка, нощно изпотяване, миалгии, общо 
неразположение, втрисане. Обективно при преглед се наблюдава тахипнея, дифузен 
инспираторен спазъм със сухи свиркащи, а понякога и влажни хрипове. В случаите, при 
които е ясен етиологичния фактор, понякога е достатъчно само прекратяване на 
експозицията. Понякога се налага и включване на кортикостероид и кислородолечение. 
В случаите на идиопатичен еозинофилен инфилтрат, респективно пневмония, е 
необходимо повлияване със системен кортикостероид, кислородолечение, а понякога и 
изкуствена белодробна вентилация. Случаите, обусловени от инфекциозен агент се 
третират с насочена антимикробна терапия. Възможна е и спонтанна регресия на
заболяването при някои от пациентите. След навременно лечение с глюкокортикоиди 
клиничният отговор често е бърз, с намаляване на респираторните и конституционалните 
симптоми в рамките на 24 до 48 часа. Пълно отзвучаване на инфилтратите на 
рентгенографията на гръдния кош обикновено се наблюдава в рамките на 1 месец, без 
дългосрочни белодробни последици. (6)(7)

Клиничен случай
Пациент на 43г, без анамнестични данни за придружаващи заболявания и алергии, 

хоспитализиран за планова холецистектомия, по повод хроничен холецистит. 
Лабораторните и образните изследвания са в норма предоперативно. Предоперативната 
рентгенография без особености  ( фигура 1А). Не е бил под  анестезия до този момент.

А. Б.

Фигура 1:  А - Рентгенография на пациента предоперативно ; Б – Рентгенография след 
наюалото на респираторният дистрес

В  операционната зала е направена премедикация с Мидазолам 1мг и Фентанил 
100мкг. Уводът е направен със 150мг Пропофол и 50мг Атракуриум.
При увода в анестезия при пациента се манифестира тежък бронхоспазъм без 
възможност за вентилация. Аускултаторната находка е дифузен инспираторен спазъм 
със сухи свиркащи хрипове, с отлабено до липсващо дишане вляво. Пациентът е 
интубиран и поставен на апаратна вентилация със 100% О2. Направена е рентгенография 
на бял дроб, която е разчетена от рентгенолог, като тотална ателектаза вляво (фиг. 1Б).
В резултат на това е извършена бронхоскопия, при която се наблюдават проходими 
бронхи, без данни за аспирация, без оток на лигавицата, без никакви секрети в 
трахеобронхиалното дърво. За изясняване на клиничния случай е направен скенер и 
пациентът е настанен в реанимация и поставен на седация.

От проведената КАТ-ангиография се наблюдават зони на уплътнения на 
паренхима вдясно дорзобазално и вляво горнолобарно, повишаващи плътността си 
постконтрастно. Няма данни за плеврални изливи. Липсват данни за БТЕ. 

А Б

Фигура 2 : А - КАТ – ангиография; Б - Реконструктивен образ от КАТ – ангиография

След провеждането на образната диагностика е свикан клиничен консилиум с участието 
на различни специалисти. В диференциално диагностичен план, след подробно 
обсъждане, са посочени следните диагнози: алергична реакция към медикамент с изява 
бронхоспазъм и последваща ателектаза; обикновен бронхоспазъм на база 
хистаминолиберация, белодробен тромбоемболизъм. По-късно е обсъдена и диагнозата 
остър еозинофилен инфилтрат. 

Взема се решение за добавяне на противоалергична медикация с Алергозан и 
Метилпреднизолон към терапията. Пациентът е оставен на седация и ИБВ с 
подобряващи се параметри на обдишване и добър КГА.

На следващия ден е извършен контролен КАТ  на бял дроб, на който се вижда, че 
предходно описаните промени са в обратно развитие. Пристъпва се към спиране на 
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