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Дисертационният труд е с обем 133 стандартни машинописни страници и е 

онагледен с 59 таблици и 18 фигури. Библиографската справка съдържа 180 

литературни източници, 2 от които от български автори.   

 

Дисертационният труд е насочен за публична защита от Разширен научен 

колегиум към ,,Аджибадем Сити Клиник МБАЛ Токуда“ ЕАД. 

 

Публичната защита на дисертационния труд ще се състои на 20 октомври 

2020 г., в 13:00 часа, в Аулата на ,,Аджибадем Сити Клиник МБАЛ Токуда“ 

ЕАД. 
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СЪКРАЩЕНИЯ 

АИС - адолесцентна идиопатична сколиоза 

ИОНМ - интраоперативен неврофизиологичен невромониторинг 

ЕЕГ- електроенцефалография 

ЕМГ - електромиография 

ЕП - евокирани потенциали 

ССЕРП - соматосензорни евокирани потенциали 

МЕП - моторни евокирани потенциали 

ТКМЕП - транскраниални моторни евокирани потенциали 

ТИВА - тотална интравенозна анестезия 

ДЦП - детска церебрална парализа 

SRS - Scoliosis Research Society (Световна асоциация за проучване и лечение на сколиоза) 

ASA - American Society of Anesthesiologists (Американска анестезиологична асоциация) 

ESDS - European Spinal Deformity Society (Европейска асоциация за гръбначни 

изкривявания) 

СМАП - сумарен мускулен акционен потенциал 

МАК - минимална алвеоларна концентрация 

GABA - gamma-aminobutyric acid (гама аминобутирова киселина) 

NMDA – N-метил-D-аспартат  

TO4 - train of four (4-импулсна стимулация на периферен нерв) 

ВК - витален капацитет 

ДН - дихателна недостатъчност 

ФВК - форсиран витален капацитет 

ФЕО1 - форсиран експираторен обем за 1 секунда 

BMI - body mass index (индекс на телесна маса) 

НМС - невромускулна сколиоза 

НФМ - неврофиброматоза 

ПЗП - прясно замразена плазма 

ВЕР - водно-електролитни разтвори 

КХ - катехоламини 

PDS test - винтов стимулационен тест 

PTN - nervus tibialis posterior (заден тибиален нерв) 

UN - nervus ulnaris (улнарен нерв) 

РаО2 - парциално налягане на кислорода в артериална кръв 
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УВОД 
Сколиозата е заболяване свързано с деформация на гръбначния стълб и гръдния кош, 

чието прогресиране може да доведе до сериозни нарушения във функциите на 

дихателната и сърдечно-съдова система, до психологически и социални проблеми. 

 Оперативна корекция на сколиоза се налага при ъгъл на сколиотично изкривяване 

по-голям от 45º. Хирургичната корекция е свързана с висок риск от усложнения. 

Неврологичните усложнения са редки, но тежки и могат да доведат до траен 

неврологичен дефицит. За предотвратяването им в миналото е използван Stagnara wake-

up test, при който пациентът се буди по време на операция. Този тест не проследява в 

динамика функцията на нервните структури и е свързан с дискомфорт от страна на 

пациента. За предпазване от неврологични усложнения вече се прилага интраоперативен 

неврофизиологичен мониторинг. Електрофизиологичният мониторинг оценява 

функционалната цялост на главен мозък, мозъчен ствол, гръбначен мозък и периферни 

нерви по време на операция. Целта на ИОНМ е да алармира хирурга и анестезиолога за 

промени във функцията на нервните структури. Корекция в дейността на екипа 

предотвратява появата на необратими неврологични увреждания. Изпозването на 

мултимодален ИОНМ вече се приема за ,,златен стандарт” при операции свързани с риск 

от траен неврологичен дефицит.    

 ИОНМ включва регистрирането на спонтанна активност 

(електроенцефалография, спонтанна електромиография) и на отговори в резултат на 

стимулация (соматосензорни евокирани потенциали, транскраниални моторни 

евокирани потенциали, тригерирана ЕМГ). Обикновено се използват различни 

модалности за по-голяма сигурност и достоверност на мониторинга.  

 Електрофизиологичният мониторинг  е  силно зависим от прилаганата анестезия 

и физиологичните показатели на организма. Повечето анестетици предизвикват 

дозозависимо потискане на синаптичната активност. По-силно изразен е потискащият 

ефект при инхалационните анестетици в сравнение с венозните. Възможно е 

използването на комбинирана балансирана анестезия (инхалационни и венозни 

анестетици) или на тотална интравенозна анестезия. Особено внимание изисква 

прилагането на невро-мускулни блокери, които улесняват получаването на ССЕП, но 

подтискат МЕП. Необходимо е прилагане на анестезиологичен протокол, който влияе 

минимално върху компонентите на ИОНМ. Физиологичните параметри също трябва да 

се поддържат в определени граници. Осигуряването на стабилни стойности на 
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артериално налягане, телесна температура и параметри на вентилация гарантира 

правилно разчитане на данните от мониторинга. Извършването на ИОНМ от 

анестезиологичния екип улеснява интерпретацията на данните.  

Предизвикатество за анестезиолога са придружаващата патология и особеностите на 

хирургичната намеса при сколиоза. Сколиотичната деформация често е съпроводена от 

нарушения в дейността на дихателна, сърдечно-съдова и нервна система. Оперативната 

корекция е свързана с голяма кръвозагуба и специфично позициониране на пациента.  

 Понастоящем липсват стандартизирани протоколи за анестезиологично 

поведение и отделните медицински центрове и екипи използват различни алгоритми. 

Създаването на унифицирани анестезиологични протоколи ще повиши ефективността 

на ИОНМ и ще намали честотата на усложненията по време и след операция.  

 Нашият екип в Аджибадем Сити Клиник МБАЛ Токуда има натрупан вече 10-

годишен опит в хирургичните корекции на сколиоза, в детска възраст. Изработването на 

протоколи за ИОНМ и анестезия би могло да помогне и в работата на други медицински 

центрове занимаващи се с тази дейност. 
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ЦЕЛ И ЗАДАЧИ НА ДИСЕРТАЦИОННИЯ ТРУД 
 

Целта на настящето проучване е чрез анализиране на данните от интраоперативния 

неврофизиологичен мониторинг (ИОНМ) да се разработят протоколи за 

анестезиологично поведение при оперативни корекции на сколиоза в детска възраст, с 

оглед намаляване до минимум риска от неврологични и други усложнения. 

За изпълнение на целта си поставихме следните задачи:  

1. Да се изследват специфичните особености на деца със сколиоза и свързаната с 

това предоперативна подготовка.  

2. Да се изследват специфичните интраоперативни отклонения на физиологичните 

параметри по време на анестезия и методите за поддръжката на тези параметри 

в оптимални граници. 

3. Да се сравнят двата типа анестезии - ТИВА и комбинирана и тяхното влияние 

върху физиологичните параметри и ИОМ. 

4. Да се анализират получените при ИОМ фалшиво негативни и фалшиво 

позитивни резултати и тяхното повлияване от анестезията и промените във 

физиологичните параметри.  

5. Да се изследва степента на достоверност на ИОМ, като се потърсят зависимости 

и  възможности за прогнозиране на връзки между вида сколиоза, ъгъл на 

изкривяване, BMI и честотата на усложненията.  

6. Да се разработят и апробират протоколи за анестезиологично поведение при 

оперативни корекции на сколиоза в детска възраст 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 7 

МАТЕРИАЛ 
Проучването е проспективно, включени са 135 пациенти, претърпели хирургична 

интервенция по повод сколиоза за периода април 2009 - октомври 2019 в ,,Аджибадем 

Сити Клиник МБАЛ Токуда“ЕАД.  
 Някои от операциите са извършени от смесен международен екип: хирурзи от 

Клиниката по ортопедия и травматология  към МБАЛ Токуда, ортопеди от САЩ и 

Испания, членове на SRS, анестезиолози от МБАЛ Токуда  и неврофизиолози от 

Biotronic, USA. 
Разпределението по пол е 107 жени и 28 мъже.  

Пациентите, включени в изследването, са на възраст от 3 до 18 години, средно 13,6 ±0.52 

години. При разпределение на 135-те пациента  по възраст се оформят две групи, първата 

- със 7 (5,2%) пациента < 10-годишна възраст и друга с  128 пациента  (94,8%) ≧ 10-

годишна възраст. 

Включените пациенти са с различни типове сколиоза. Адолесцентната 

идиопатична сколиоза се среща при 74 (54,8%) от изследваните пациенти. Ювенилната 

сколиоза в съчетание с инфантилната при  17, (12.6%), невромускулна (НМС) при 14  или 

10,4% от децата, конгениталната при  8 (5.9%) от включените 135 пациента в 

изследването. Синдроми са причина за сколиози при 15 пациента (11.1%). 

Неврофиброматоза (НФМ) е етиологичен фактор при 7 пациента - 5,2% от всички.  

 

МЕТОДИ НА ИЗСЛЕДВАНЕ 
1. Анестезиологични протоколи 

Пациентите  са  разделени на две групи, в зависимост от избрания анестезиологичен 

протокол. В първата група  е използвана комбинирана инхалационна и интравенозна 

анестезия (n=99), а във втората група - тотална интравенозна анестезия (n=36). 

Комбинираната анестезия включва Севофлуран MAK ≤ 0,5, продължителна инфузия с 

Пропофол и Кетамин, болусно прилагане на опиоиден анестетик – Фентанил. При ТИВА 

е използвана продължителна инфузия с Пропофол и Ремифентанил. 

2. Интраоперативен неврофизиологичен мониторинг 

Техническото оборудване включва Xltek Protector hardware и EPWorks software. 

Използвани са  субдермални иглени електроди с дължина 13 мм.  
Приложен е мултимодален неврофизиологичен мониторинг, включващ ССЕП; ТКМЕП; 

ЕМГ - спонтанна и тригерирана; ЕЕГ; ТО4. 
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Соматосензорните пътища са мониторирани при всички пациенти посредством 

стимулация на n.tibialis posterior и n.ulnaris. Данните са получени чрез редуваща се 

стимулация вляво и вдясно. Сетивните отговори са регистрирани на ниво периферен 

нерв, мозъчен ствол и соматосензорен кортекс. Фиг.1 

 
Фиг.1 Соматосензорни евокирани потенциали 

 Целостта на моторните пътища е мониторирана чрез използване на ТКМЕП. 

Електродите за стимулация са поставени върху скалпа над моторния кортекс. Сумарен 

мускулен акционен потенциали е регистриран чрез електродите в мускулите на thenar  и 

hypothenar, m.tibialis anterior, m.gastrocnemicus, m.abductor halucis, m.extensor digitorum 

brevis  двустранно. Фиг.2 

 При спонтанната ЕМГ е измерена мускулната активност двустранно на ниво 

интеркостални мускули, m.rectus abdominis, m.iliopsoas, m.vastus lateralis, m.biceps 

femoris, m.gastrocnemicus, m.tibialis anterior.  
 ТО4 -  Мониторинг на мускулната релаксация е проведен само при първите 24 

пациента, като за стимулация е използван n.ulnaris. При останалите пациенти е 

преценено, че данните от анестезиологичния протокол са достатъчни.  
 При винтовия стимулационен тест (pedicle screw testing - PDS test)  е  

мониторирана функционалната цялост на торако-лумбо-сакралните коренчета на нивото 

на поставените винтове използвайки монополярна катодна сонда. Наличие на мускулна 

активност при праг < 8 мА е докладвана на операторите.  
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Фиг.2 Транскраниални моторни евокирани потенциали 

 ЕЕГ - е мониторирана постоянно, тъй като дава информация за дълбочината на 

анестезия, но е трудна за интерпретация. 
За всеки пациент е воден интраоперативен протокол, включващ динамично наблюдение 

на показателите, свързани с анестезия, промени във физиологичните параметри, 

оперативна намеса и неврофизиологичен мониторинг.  

Като източници на информация са използвани и данните от предоперативната 

анестезиологична консултация, интраоперативен анестезиологичен протокол, 

интраоперативен протокол от ИОНМ, реанимационен лист за следоперативно 

наблюдение, данни от амбулаторни следоперативни прегледи. 

3. Използвани статистически методи 
Събиране, систематизация и обработка на информацията бе извършвана с Office 

пакета на Microsoft  WINDOWS 10  и IBM SPSS 23, като са  приложени методи на 

дескриптивната и дедуктивна, асоциативно-корелационна статистика за различните 

видове данни и разпределение, при доверителен интервал 95 -98%.   

Използвани са: корелационен коефициент на Пирсън  за две, три и повече интервални и 

пропорционални променливи, рангова корелация на Спирмън, линеен регресионен 

анализ, Т- тест за съпоставка на независими и зависими извадки, еднофакторен 

дисперсионен анализ, непараметрични методи за номинални и ординални данни, 

логистична регресия и др. Резултатите са представени в табличен и графичен вид, 

съответстващ на съвременно  ниво за визуализация. 
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РЕЗУЛТАТИ 

1. Антропометрични показатели 

 От включените в проучването 135 пациенти, 79,3% са жени и 20,7% са мъже. По 

литературни данни двата пола са засегнати еднакво, но рискът от прогресия на 

изкривяването, а оттам и нуждата от лечение, са 10 пъти по-високи при женския пол. 

Променливите възраст, тегло и ръст на пациентите, включени в проучването, са с 

нормално разпределение - съответно р=0.00, p=0.09, p=0.00, p=0.00  

 

Табл.1 Разпределение на пациентите по възраст, ръст, тегло и BMI 

Показатели  Възраст Тегло кг. Ръст см. BMI 

 Брой 135 135 135 135 

Средна стойност 13,47 47,744 1,5495 19,621 

Минимална стойност 3 13,0 0,98 8,8 

Максимална стойност 18 102,0 1,87 35,3 

 

Антропометричните данни резултират в Индекс на телесната маса (BMI) от 8,8 до 35,3  

средно 19,6 ± 0,66 при CI 95%, като най-често и поне при половината от проучваните 

пациенти,  е около 19,5. Табл.1 

 Разпределението по BMI в стандартните четири  категории е както следва – 

поднормено тегло с BMI < 18,5 включваща 53 пациента представляващи 39,3 % от 

изследваните, нормално тегло с BMI индекс между 18,5 и 25 с 69 пациента (51.1%), 

следва наднормено тегло с BMI 25 - 30 с 11 пациента или 8.1% относителен дял и 

категорията затлъстяване (BMI>30) с 2 пациента представляващи 1,5 % от всичките в 

проучването.  

2. Видове сколиоза и ъгъл на сколиотично изкривяване 

В зависимост от етиологията на сколиоза, най-често срещана е АИС. Повече от 

половината от пациентите включени в проучването са с АИС. Фиг.3 
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. 

Фиг.3 Разпределение на пациентите според етиология на сколиозата 

 

Фиг.4 Разпределение на пациентите според вида анестезия и етиология на сколиозата 

 

Пациентите от различните етиологични групи са получавали и от двата вида 

анестезии: комбинирана и ТИВА. Изключение е конгениталната сколиоза, която е 5,9 % 

от случаите и липсва в групата с ТИВА. Фиг.4 

Преди хирургичната корекция пациентите са били с ъгъл на Коб в диапазона от 40° до 

130 °, средно 75,72°±4,03°. Най –често дефектът е 74°, като при половината от 
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изследваните  ъгълът на Коб е до 73.5°. След операцията пациентите са с ъгъл средно 

40,33°±6.25°, най-често  28°, като половината са с ъгъл до 37,5°. Така корекцията на 

ъгълът на Коб е средно 44,63°±6,40°, най-често 40°, като при половината от изследваните 

корекцията е до 42°. Табл.2 

Табл.2 Разпределение на пациентите в зависимост от ъгъл на Коб 

 
Ъгъл на Коб 

преди операцията 
Ъгъл на Коб след 

операцията 

Хирургична 
корекция на 
ъгъл на Коб 

Mean 75,72 40,33 44,63 

Std. Error of Mean 2,061 3,190 3,278 

Median 73,50 37,50 42,50 

Mode 74 28a 40a 

Std. Deviation 21,813 15,628 16,059 

Minimum 40 18 13 

Maximum 130 75 93 

 

3. Особености на хирургичната намеса 

От включените 135 пациента  в проучването при  132 (97,7 %) е проведена 

хирургична интервенция със заден достъп, при двама  2 (1,5%)  е  съчетание заден и 

латерален достъп, заден и преден достъп е използван при едно от децата 1 (0,7%).  

Хирургичната корекция е обхващала от 2 до 17 нива, средно 12,4 ±0,47, най-често 14. 

От общо 135 те пациента включени в изследването при 123 или 91,3% са използвани 

винтове и ротове; винтове, ротове и куки са поставени при 9 (6,7%), и при 3 (2.2%) 

винтове, ротове и жици. 

4. Особености на анестезията 

При 99 пациента (73.3%) е приложена комбинирана анестезия, а при останалите 36 

(26,7%) - тотална интравенозна анестезия. 

Продължителна интравенозна инфузия с катехоламини (Норадреналин, Допамин) е 

приложена  при 17 или 11,6 от пациентите. При останалите 118 (87,4%) пациенти не се 

е наложила катехоламинова поддръжка. 
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Общата кръвозагубата  е от минимална до 2961 мл., средно 790,33 ± 115,77 мл. 

Разпределена на кг. телесна маса е от 0 до 110 мл/кг., средно 17,61 ± 2.95мл/кг. Табл.3 

Табл. 3 Кръвозагуба и интраоперативна инфузия на биопродукти и ВЕР 

 

Кръвозагу
ба 

Кръвозагуба 
на 

кг/телесна 
маса 

Хемотранс
фузия на 

кг/телесна 
маса 

Трансфузия 
на ПЗП на 
кг/телесна 

маса  

Инфузия 
на ВЕР 

на 
кг/телесн

а маса 

N 135 135 135 135 135 

Mean 790,33 17,611 14,310 4,465 28,538 

Std. Error 
of Mean 59,075 1,4474 1,1167 ,4140 2,7266 

Median 700,00 14,500 12,000 3,600 25,900 

Std. 
Deviation 686,390 16,8173 12,9753 4,8104 31,6802 

Minimum 0 0 0 0 0 

Maximum 2961 110,0 81,5 21,6 132,7 

      

 

5. Следоперативни усложнения 

Следоперативният период е протекъл гладко при 85 пациента или при 63 %, докато 

следоперативни усложнения са наблюдавани при 50 пациента (37 %). Табл.4 

Табл.4 Следоперативни усложнения 

Следоперативен период Брой  Отн.дял  

 С гладко протичане 80 63  

С усложнения 50 37  

Общо 135 100,0  

В следоперативния период  от всичките 135 изследвани при 11 пациента (8,1%) са 

диагностицирани неврологични усложнения, гастроинтестинални при 17 (12,6%), при10 

(7,4%) дихателни, при 2 (1,5%) урологични усложнения, а при 1 (0,7%) хемодинамични 
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усложнения. Наблюдавани са фациален оток и изтичане на цереброспинална течност ( 

ЦСТ) при 2 (1,5%), проблеми с инструментацията при 8 (5,9%), по един  (0.7%) с 

прогресия на кривината и деформация на торса. Инфекции са установени при 6 пациенти 

- 4,4%. За субективна следоперативна болка са съобщили 9 пациента (6.7%) от 

включените в проучването. Оперативна ревизия се е наложила при 14 (10,4%) пациенти. 

Фиг.5 

Фиг.5 Усложнения 

6. Връзки и зависимости при усложнения 

6.1 Зависимост между предоперативен ъгъл на Коб и усложнения 

А. Предоперативен ъгъл на Коб - интраоперативна кръвозагуба 

При приложения корелационен анализ на Пирсън, коефициентът ро на Спирмън =0,314 

е статистически значим p=0.003<0.05 и показва средна по степен корелация. Коефициент 

на детерминация r²=0.098 показва че в 10% от наблюденията промените в ъгъла на Коб 

ще доведат до правопропорционални промени в кръвозагубата и има прогностична 

стойност.  

  

0 35 70 105

деформация на гр.кош
прогресия на кривината

ревизия
субективна болка

оток на лицето
ликворея

инструментариум
инфекциозни
урогенитални

гастроинтестинални
респираторни

хемодинамични
неврологични

общо

без усложнения с усложнения



 15 

 Проведеният дисперсионен анализ установява статистически значима връзка 

между ъгъла на Коб и кръвозагубата. Стандартизираните B коефициенти са 

статистически значими и позволяват да се направи прогноза на зависимата променлива 

в уравнението – кръвозагуба. Установените от нас факти се представят със следното 

уравнение: 

Y= α +bX; Кръвозагубата  = 373,86 + 8,74Х 

Б. Предоперативен ъгъл на Коб - интраоперативно приложение на катехоламини 

Проведеният логистичен регресионен анализ установи статистическа зависимост 

между променливата ъгъл на Коб и променливата инфузия на катехоламини. 

 Предоперативно измереният ъгъл на Коб е статистически значимо свързан с 

интраоперативната  инфузията на катехоламини. Cobb_b Score 14.32; df.1; p0.001. 

Връзката между двете променливи е правопропорционална. С увеличаване на ъгъла на 

Коб може да се очаква повишаване нуждата от включване на катехоламините.  

Y= -6.1+0.048 x Коб   

 

В. Предоперативен ъгъл на Коб - следоперативни усложнения 

Не се демонстрира зависимост между ъгъла на Коб и честота на следоперативни 

усложнения. 

Проведен t – тест за независими извадки на Стюдент, обаче установява 

статистическо значимо различие между средноаритметичните стойности в 

предоперативен ъгълът на Коб, при пациентите с неврологични усложнения и при тези 

без такива. t (110)=2,01;p=0.047. Тези с неврологични усложнения са със статистически 

по-голям предоперативен ъгъл на Коб (91.7°) от тези без (74.67º).  

 

6.2. Зависимост между BMI и усложнения 

 

А. BMI - интраоперативна кръвозагуба 

Направеният корелационен анализ показа  умерено отрицателна линейна 

корелация между двете зависимости BMI и кръвозагуба /на кг.тегло/ с големина на 

ефекта средна от типичната големина по Choen 1988. (Pearson Correlation = - 0,316; Sig. 

(2-tailed)=0.001<0.05). 
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Б. BMI категории - интраоперативна инфузия на катехоламини 

Проведеният χ² тест установи статистически значима връзка между двете 

променливи със слаба корелация. Cramer's V(3)=0.255, p=0.033 < 0.05. 

В. BMI категории - следоперативни усложнения 

Няма статистически значима връзка между BMI и честота на следоперативни 

усложнения.  

 

6.3. Зависимост между вида сколиоза и усложненията 

 

А. Вид сколиоза – следоперативни усложнения 

Проведоха се χ² анализи и беше изчислен коефициента на Пирсън. Резултатите 

показват, че  няма връзка между вида сколиоза и общите следоперативни усложнения. 

χ²(5)=2.63,p=0.75>0.05, N135. 

Резултатите показват, че  няма връзка и между вида сколиоза и следоперативните 

неврологични усложнения, тъй като стойностите на показателите са както следва 

χ²(5)=7.64,p=0.17>0.05, N135. 

 

Б. Вид сколиоза - интраоперативна инфузия на катехоламини 

Налице е  средна по сила връзка/зависимост между вида сколиоза и 

интраоперативна инфузия на катехоламини, потвърдени от статистическите 

показатели:.χ²(5)=12,50,p=0.02<0.05, N135, Cramer's V=0.3 

В. Вид сколиоза – интраоперативна кръвозагуба 

Проведеният еднофакторен дисперсионен анализ установи статистическо 

значимо различие в инпраоперативната кръвозагуба при различните видове сколиози с 

голяма или по-голяма от типичната големина на ефекта по Коен F(5,97)=3.43, 

p=0.007.ɳ=0.37.   

 Най-голяма е средната кръвозагуба при етиология неврофиброматоза - 1926,8мл., 

следва  тази при НМС с 1365 мл.и конгениталната сколиоза. Най- малка е  кръвозагубата 

при ювенилна и инфантилна етиология на болестта – 876,4мл. Загубата на кръв е 

заплашващо голяма  при неврофиброматоза – 1475 – 2500 мл. Табл.5 

 Огромна и непредвидима е кръвозагубата при сколиоза поради НМС – 200-2946 

мл. Най-различна е кръвозагубата при сколиоза, при НФМ.  
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6.4. Вид анестезия – усложнения 

А. Вид анестезия – интраоперативна инфузия на катехоламини 

Проведеният Хи – квадрат χ² тест установ, че връзката между вид анестезия и 

прилагане на катехоламини е статистически незначима χ²(1,N=135)=1.133, p=0.25. 

 

Б. Вид анестезия - честота на следоперативни усложнения 

С цел да установи наличието на връзка между вида анестезия и честотата на 

следоперативните усложнения се проведе Хи – квадрат χ² тест. Установи се отсъствието 

на връзка, тъй като стойностите на статистическите показатели са следните: 

χ²(1,N=135)=3.05, p=0.10.  

 

Табл.5 Зависимост между видове сколиоза - кръвозагуба в мл. 

  N Mean Std. Deviation Min. Max. 

АИС 62 969,85 495,272 100 2670 

Ювенилна+ин
фантилна 13 876,46 730,277 100 2600 

Конгенитална 3 1091,67 158,771 1000 1275 

Синдромна 12 943,67 490,944 50 1700 

НМС 8 1365,13 968,136 200 2946 

НФМ 5 1926,80 419,319 1475 2500 

Общо 103 1035,72 601,278 50 2946 

 

В. Вид анестезия - продължителност на престой на пациента в операционна зала. 

 С цел да се провери хипотезата, че средноаритметичните стойности на 

продължителността на престоя на пациента в операционна зала при двата вида анестезия  

са равни е проведен Т тест за независими извадки.  

 След значим тест на Лавене (F=13.470;P=0.00) се установяват следните 

стойности: t=2.086;P=0.039 при CI 95%, които показват, че е налице статистическа 

разлика между средните на двете зависими променливи. Анестезията ТИВА е 

статистически по-кратка от комбинираната с 26.0 мин.Табл.6 
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Табл.6 Зависимост между вид анестезия и продължителност на интервенцията 

продължителност на интервенцията 
N Mean Std. Deviation 

Std. Error 
Mean 

вид анестезия 
комбинирана 99 307,20 97,586 9,808 

ТИВА 36 281,28 45,782 7,630 

 

6.5.Зависимост нива включени в хирургичната корекция - усложнения 

А. Нива на хирургична корекция - интраоперативна инфузия на катехоламини. 

Установена е слаба зависимост, между броя на нивата обхванати при хирургична 

корекция и приложението на катехоламини интраоперативно. χ²(2,N=135)=6,9, p=0.032; 

Phi Cramer’s 0,226; Sing 0,032. 

Б. Нива на хирургична корекция - интраоперативна кръвозагуба в мл/кг телесна маса 

Корелационният анализ  проведен за изследване на връзката между променливите 

ниво на оперативна корекция и интраоперативна кръвозогуба на килограм телесна маса 

демонстрира наличие на слаба правопропорционална връзка.r(105)=0.2; p=0.034 < 0.0 

Фиг.6 

В. Нива на хирургична корекция - следоперативни усложнения. 

С цел да се провери нулевата хипотеза, че няма разлика, зависимост между 

променливите нива на хирургична  корекция и количеството следоперативни 

усложнения се проведе χ²тест – установи се, че няма връзка между тези две 

променливи.χ²(2)=1.99; p=0.036<0.05;N=135  
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Фиг.6 Корелационен  анализ. Нива на  корекция -  кръвозагуба 

 

 

7. Комбиниран интраоперативен  неврофизиологичен мониторинг. 

7.1.Електромиография, Винтов стимулационен тест. 

При 8 (5.9%) от пациентите  са наблюдавани промени в ЕМГ. При останалите 127 

(94.1%) пациенти не е наблюдавана нерегулярна мускулна активност.  

Хирургичният екип е отказал провеждането на винтов стимулационен тест при 

19 пациенти (14.1%), включени в проучването. Винтовият стимулационен тест показва  

норма при 55 (40,7%)  пациенти, при 61 (45,2%) прагът на стимулация е < 8 мА. Табл.7 

 При 28 (20.7%) пациенти след провеждане на винтов стимулационен тест е 

извършена хирургична корекция. Табл.8 
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Табл.7 Винтов стимулационен тест 

  
 

Честота Относителен дял 

Нормален 55 40,7 

Проблем 61 45,2 

Общо 116 85,9 
 

Табл.8 Хирургична корекция след винтов стимулационен тест 

  Честота Относителен дял 

Без корекция 33 24,4 

Корекция 28 20,7 

Общо 61 45,2 

 

7.2.Регистриране на изходни криви на евокирани потенциали 

А. Изходни ССЕП отговори 

Табл.9 Регистриране на изходни ССЕП криви 

  Честота Относителен дял 

Нормална 112 83,0 

Проблем 23 17,0 

Общо 135 100,0 

 

Изходни ССЕП криви са регистрирани без проблем при 112 пациенти (83,0%). 

Трудности с получаването на изходни ССЕП отговори се наблюдава при 22 (16,3%) 

пациенти. Само при един  (0,7%) от пациентите  не са регистрирани изходни ССЕП 

потенциали.Табл.9 
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За да се установи наличието на връзка между вида сколиоза (етиология) и 

регистрирането на базови ССЕП се проведе Хи-квадрат χ² тест за независимост. 

Налице е зависимост между променливите вид сколиоза и базови SSEP криви. Pearson 

Chi-Square χ²(5) 26,6; 0.001.N135. Средна големина на ефекта Phi= 0.44;p0.001  

При пациенти с предшестваща невромускулна патология и незрели нервни пътища 

регистрирането на изходни ССЕП  е затруднено и получените базови криви могат да имат 

атипичен вид. При пациентите с невромускулна сколиоза в 57,1 % от случаите е имало 

проблем в регистриране на изходните криви. 

С цел да се провери нулевата хипотеза H₀, че няма връзка, между вида анестезия 

(ТИВА/комбинирана) и трудности при регистриране на ССЕП изходни криви се 

проведе Хи-квадрат χ² тест за независимост. 

Не се установи зависимост между променливите ,,вид анестезия'' и ,,регистрация на 

изходни ССЕП криви’. Съгласно установените статистически стойности Pearson Chi-

Square χ²(1) 0.7; p=0.39.N135. 

 

Б. Изходни ТКМЕП отговори 

Табл.10 Регистриране на изходни ТКМЕП 

  Честота Относителен дял 

Нормална 121 89,6 

Проблем 14 10,4 

Общо 135 100,0 

 

 Проблеми при регистрацията на изходните криви на  ТКМЕП са 

отбелязани при 14 (10.4%) от всичките135 пациента. Безпроблемно са регистрирани 

началните сигнали при останалите 121 (89.6%) пациенти. Табл.10. 

Потърсиха се зависимости между трудности в регистриране на ТКМЕП от една страна 

и типа сколиоза и вида анестезия от друга.  
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 С цел да се установи наличието на връзка между вида сколиоза и 

базови TКMEП се проведе Хи-квадрат χ² тест за независимост. 

Кростаблиците показват наличие на статистически значима, средна по сила връзка 

между  вида  сколиоза  и успеваемост при регистриране на базови TCMEP криви. Pearson 

χ²(5)=12,42; N135; p=0.029<0.05, Phi=0,303. При невромускулна сколиоза получаването 

на изходни МЕП криви също е затруднено и проблеми са наблюдавани в  35,7 % от 

случаите в тази етиологична група. В останалите групи регистрирането на тези базови 

потенциали е била поне два пъти по-малко проблемна. 

 С цел да се провери нулевата хипотеза H,че няма връзка/асоциация, между 

вида анестезия (ТИВА/комбинирана и регистрирането на изходни ТКМЕП  се проведе 

Хи-квадрат χ² тест за независимост. Кростаблицата показва липса на статистически 

значима връзка между вида прилагана анестезиологична техника и вероятността за 

успешна регистрация на базови TCMEP криви . Pearson χ²(1)=3р045; N135; p=0.068>0.05  

 

7.3.Промени  в евокираните потенциали 

А. Промени в ССЕП 

Сигнификантни промени в ССЕП отговорите са отчетени при 43 (31,9%), не са 

наблюдавани промени при останалите 92 пациента (68,1%). Табл.11 

Табл.11 Промени в ССЕП потенциалите. Честотно и дялово разпределение. 

  Честота Относителен дял 

без промени 92 68,1 

регистрирани промени 43 31,9 

Общо 135 100,0 

 

Причините за промените в ССЕП подредени по честота са както следва: 

позиционни  при  13 (30.2%), хирургични при  11 (25,6%), поради влияние на анестезията 

при  10 (23.3%), физиологични фактори са причина за промени в соматосензорните 

потенциали при  8 (18,6%), а технически са причините при  1 (2,3%). Фиг.7 
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Фиг. 7. Причини за промени в ССЕП 

Табл.12 ССЕП промени – етап на промяната 

  Честота Относителен дял 

Декомпресия  3 2,2 

Частична репозиция 7 5,2 

Поставяне на винтове 15 11,1 

Деротация 2 1,5 

Тракция 1 0,7 

Разкриване на оперативно поле 3 2,2 

Дефинитивна репозиция 9 6,7 

Затваряне 
 
Остеотомия 

3 
 

1 

2,2 
 

0,7 

Общо 44 32,6 

 

 

26%

23%
19%

2%

30%

Хирургични
Анестезия
Физиологични
Технически
Позиционни
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 Промените в регистрираните ССЕП отговори са настъпили по време 

на следните етапи на операцията и в честоти, и съотношения както  следва: на етап 

декомпресия при  3 (6.8%), на етап частична репозиция при  7 (15.9%), по време на 

поставяне на винтовете при  15 (34,1%), при деротация при 2 (4,5%), по време на тракция 

при  1 (2,3%),  на етап хирургичен разрез при  3 (7,1%), на етап дефинитивна репозиция 

при  9 (20,5%),  при затваряне на оперативната рана при 3 (6.8%); при един от пациентите  

1 (2,3%) са наблюдавани ССЕП промени, по време на остеотомия. Табл.12, фиг.8 

 

Фиг. 8. Промени в ССЕП от ляв долен крайник по време на репозиция. 
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 ССЕП промени се регистрират при 43 (31,9%) от 135 пациенти Табл.11.  Тe  са 

16,7 %  при ТИВА срещу 37,4% при комбинираната анестезия. Табл.13  

 Само при 10 пациенти от 43 с промени в SSEP потенциалите  причина за 

промяната е анестезията. Фиг.5  При девет пациенти от 99 с комбинирана анестезия и 

при 1 от 36 получили TIVA  се наблюдават промените в ССЕП, съотношението в 

проценти е 2,77/9,09. Промените в ССЕП потенциалите са три пъти повече при 

пациентите с комбинирана анестезия в сравнение с тези при пациентите оперирани с 

тотална интравенозна анестезия. 

 

Табл.13 Зависимост между вида анестезия и промените в ССЕП 

  

вид анестезия 

Общо 
комбиниран

а ТИВА 

ССЕП 
промени 

без промени 

Брой 62 30 92 

% от ССЕП промени 67,4% 32,6% 100,0% 

% от вид анестезия 62,6% 83,3% 68,1% 

% от Общо 45,9% 22,2% 68,1% 

регистрирани 
промени 

Брой 37 6 43 

% от ССЕП промени 86,0% 14,0% 100,0% 

% от вид анестезия 37,4% 16,7% 31,9% 

% от Общо 27,4% 4,4% 31,9% 

Общо Брой 99 36 135 

% от ССЕП промени 73,3% 26,7% 100,0% 

% от вид анестезия 100,0% 100,0% 100,0% 

% от Общо 73,3% 26,7% 100,0% 

 
ССЕП промените са обратими при  35 (81.4%) от 43-те пациента. При  8 (18.6%) 

промените остават необратими до края на операцията. При 50 % от необратимите ССЕП 

промени има неврологично засягане. Всички постоперативни неврологични усложнения 

отзвучаха в рамките на 6 месеца. Табл.14 
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Табл.14 Обратимост на ССЕП промените и неврологични усложнения 

ССЕП промени Обратимост Неврологични 
усложнения 

N = 43 Обратими N = 35 N = 3 от 35 - (8,57%) 

Необратими N = 8  N = 4 (50%) 
 

 

Б. ТКМЕП - промени 

 По време на ИОНМ са отчетени сигнификантни промени на МЕП при 24 

(17.8%) пациенти, при останалите n 111(82%) не са регистрирани отклонения в 

сравнения с изходните криви на МЕП. Табл.15 

Табл.15 Промени в ТКМЕП. Честотно и дялово разпределение. 

 

 Най- чести причини за промени в MEP са хирургични действия, промяна във 

физиологичните параметри и позиционни съответно при  14 (58.3%),  4 (16.7%),  

4(16.7%). Най- рядко  анестезията и технически проблеми са причина за отколонение в 

МЕП в сравнение с изходните потенциали - при 1(4.2%). Фиг.9 

 

 

 

 

  Честота Относителен дял 

Без промени 111 82,2 

Регистрирани промени 24 17,8 

Общо 135 100 
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Фиг.9 Причини за промяна в ТКМЕП 

Табл.16 ТКМЕП промени - етап на промяната 

  Честота Относителен дял 

Брой Дефинитивна репозиция 6 4,4 

Поставяне на винтове 6 4,4 

Деротация 1 0,7 

Разкриване на оперативното поле 1 0,7 

Частична репозиция  4 3,0 

Затваряне 4 3,0 

Остеотомия 1 0,7 

Тракция 1 0,7 

Общо 24 17,8 
 

Най-често промени в моторните евокирани потенциали са настъпвали на етапите 

на дефинитивна репозиция и поставяне на винтове  - при  6 (25.0%) пациенти  на всеки  

етап. Сигнификантни промени в морфологията и амплитудата на МЕП са наблюдавани 

58%

4%

17%

4%

17%

Хирургични
Анестезия
Физиологични
Технически
Позиционни
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и в останалите етапи от операцията: по време на хирургичния разрез, деротация, 

остеотомия,  тракция 1 (0.7%); 4 (3.0%) за етапите на поставяне на винтове и по време 

на затваряне на оперативната рана. Табл. 16, фиг.10 

 

  
Фиг.10 Промяна в ТКМЕП по време на дефинитивна репозиция. 

 

Не се установява статистическа зависимост между промените в ТКМЕП и вида 

анестезия. Pearson Chi-Square е 0,80.  

 Интензитетът на стимулация за получаване на МЕП в началото на ИОНМ Т1 е 

средно 121,6 ±7.3 mA, в краят Т2 стойността му е средно 155 ± 8.6. Разликата е със средна 

стойност 37,01±6.6 mA. Най- често са били достатъчни 80 mA за Т1, а Т2 достига 

максималните стойности 200 mA. За половината от пациентите  120 mA са били 

достатъчни за Т1. Минималната стойност за възбуда в Т1 е 60 mA, при Т2 70 mA. 

Максималната за Т1 и Т2 е 200 mA. Табл.17 
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При сравняване на двете групи анестезия се установява статистически значима разлика 

в промяната в силата на тока използван за получаване на МЕП - t = 0,00. При 

комбинираната анестезия се е наложило двукратно увеличаване на силата на тока в хода 

на операцията за получаване на МЕП (45 маА/21,03 мА).  

 
Табл.17 Интензитет на стимулация за получаване на ТКМЕП 

 

 
 

ТКМЕП Интензитет 
за стимулация  в T1  

/начало/ mA 

ТКМЕП Интензитет за 
стимулация  в T2  

/край/ mA 

ТКМЕП Интензитет за 
стимулация разлика  

T2-T1 /край - 
начало/mA 

N Valid 102 102 102 

Missing 33 33 33 

Mean 121,67 155,15 37,01 

Median 120,00 160,00 30,00 

Mode 80 200 0 

Range 140 130 200 

Minimum 60 70 0 

Maximum 200 200 200 

 
При 19 (97.2%) от 24 пациенти с регистрирани промени в ТКМЕП, тези промени 

са били обратими и само при 5 (20,8%) пациенти са останали необратими в рамките на 

провеждания ИОНМ, до края на операцията. При 60 % от необратимите МЕП промени 

има неврологично засягане. Всички постоперативни неврологични усложнения 

отзвучаха в рамките на 6 месеца. Табл.18 

 

Табл.18 Обратимост на ССЕП промените и неврологични усложнения 

ТКМЕП промени Обратимост Неврологични 
усложнения 

N = 24 Обратими N = 19 N = 3 (частичен 
моторен дефицит - 
15,78% 0т 19 

Необратими N = 5 (3 с неврологичен 
дефицит, 1 с NMS, 1 МЕП на горен крайник) 

N = 3 - 60 % от 5 
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ОБСЪЖДАНЕ 
 

Основна опасност при хирургичната корекция на сколиоза е потенциалият риск от 

неврологични усложнения.  За свеждането на този риск до минимален се използва 

мултимодален интраоперативен неврофизиологичен мониторинг. 

За  осигуряване на максимална защита от усложнения е нужно създаване на протоколи 

определящи поведението на интердисциплинарния екип – анестезиолози, екип 

осигуряващ невромониторинга и хирурзи.  

При прегледа на научната литература се установява липсата на протоколи за поведение 

при интраоперативни промени в ИОНМ и нуждата от изработването на такива 

алгоритми.  

 Различните центрове по гръбначно-мозъчна хирургия разработват собствени 

алгоритми за поведение от страна на анестезиолог, хирург и неврофизиолог. 

Напълно приемаме мнението, че най-ефективният подход при избиране на протокол е 

базиран на предоперативна дискусия на съответния клиничен случай.  

По отношение на ИОНМ се избират модалности в зависимост от предвиждания обем на 

операция. Предвид се взема и придружаващата патология и по-специално 

съпътстващите неврологични заболявания. 

 По отношение на анестезията, анестезиологът избира анестезиологична техника, 

която осигурява стабилност в състоянието на пациента, като се съобразява с 

придружаващите заболявания. За екипа, осигуряващ ИОНМ, е от значение дали 

избраните медикаменти влияят върху ЕП и каква е дозировката им.  

 При анестезиологичния протокол изборът е между комбинирана анестезия, 

съчетаваща инхалационни и интравенизни анестетици и ТИВА. Повечето проучвания 

сочат ТИВА, като предпочитана и с по-малко въздействие върху електрофизиологичния 

мониторинг. Нашият клиничен опит не установява предимства на използването на ТИВА 

пред комбинираната. За да потвърдим или отхвърлим това твърдение в настощето 

проучване се допусна приоритет на броя на пациентите с комбинирана анестезия, който 

е повече от два пъти по-голям в сравнение с броя на пациентите с ТИВА. 

В нашето изследване разделяме пациентите на две групи според анестезията и 

търсим зависимости между вида анестезия от една страна и ИОНМ, и стабилността в 

състоянието на пациента от друга страна. Търси се статистически значима разлика 

между двете групи, тъй като това би улеснило избора на анестезиологичен протокол в 

случаите на прилагане на ИОНМ.  
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Тъй като в проучването са включени пациенти с различни типове сколиоза това 

създава   разнородност  на наблюдаваната съвкупност и обяснява някои разлики в 

получените резултати в сравнение с резултатите на други автори. 

Сколиотичната хирургия е свързана с висок риск от следоперативни 

компликации. Следоперативни усложнения са наблюдавани при 50 пациенти (37 %). 

Значително по-високата честота  на усложненията в настоящето изследване, установена 

от нас, се определя от включените интраоперативни хемодинамични усложнения и 

субективната постоперативна болка.  Ние считаме това за много съществено, тъй като  

интраоперативната хемодинамична нестабилност е важна за определяне на 

анестезиологичния протокол и като фактор, влияещ върху ИОНМ. Различието на 

честотата на неврологични усложнения в настоящето изследване ,която е 8,1% се 

обуславя от включването на всички случаи на наблюдаван преходен сензорен и моторен 

дефицит в интра- и постоперативния период. 

При нито един пациент не се установиха трайни следоперативни неврологични 

усложнения, всички отзвучаха в рамките на 6 месеца. 

Повечето проучвания, посочени в обзора на научната литература, показват наличието на 

връзка между вида сколиоза и честотата на следоперативни усложнения. В настоящето 

изследване такава зависимост не се установи  Разликата между литературните данни и 

настоящето проучване най-вероятно се дължи на неравномерното разпределение на 

различните групи сколиози при включените пациенти. Най-голяма е групата на АИС 

54,8%, НМС, при която се описват по-чести усложнения е 10,4%, а конгениталната е едва 

5,9% от случаите. В настоящето проучване не се установява зависимост между честотата 

на следоперативни усложнения и вида сколиоза, но има връзка между 

интраоперативните усложнения и различните типове сколиоза.  

Промените в ССЕП и МЕП най-често са били отбелязани в етапите на репозиция 

- частична и дефинитивна при повече от 1/3 от случаите Това е очаквано, тъй като тогава 

манипулацията върху гръбначния мозък и свързаната с това хемодинамична 

нестабилност са най-изразени. Изменения в ЕП са били отчетени във всички етапи на 

операцията и по време на всички оперативни стадии има риск от неврологична увреда. 

 ССЕП са по-чувствителни към инхалационните анестетици с намаляване на 

амплитудата и увеличаване на латентността в сравнение с интравенозните анестетици: 

пропофол и опиати. Това трябва да се има предвид при интерпретиране на резултатите 

от ИОНМ, когато се прилага комбинирана анестезия. Ефективността на 
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интраоперативния мониторинг се повишава, когато се осъществява от 

анестезиологичния екип.  

Въпреки, че не се установява статистически значима разлика между 

регистрираните промени в МЕП при двата вида анестезия е налице зависимост между 

вида анестезия и силата на тока използван за получаване на ТКМЕП. В хода на 

операцията силата на тока при комбинираната анестезия се увеличава два пъти повече в 

сравнение с ТИВА. МЕП лесно се подтискат от използване на инхалационни анестетици 

и това налага увеличаване на интензитета на стимулация за тяхното получаване. 

Адекватни промени в параметрите на стимулация осигуряват получаване на надеждни 

МЕП отговори и при двата вида анестезия. 

В настоящето проучване за приложения мултимодален ИОНМ - ССЕП + МЕП,  

изчислихме специфичност 93,3% и чувствителност 90%. Това показва висока 

ефективност на метода за предотвратяване на неврологични усложнения при хирургични 

корекции на сколиози.  

  

Използването на мултимодален мониторинг включващ ССЕП.МЕП. ЕМГ и винтов 

стимулационен тест повишават чувствителността и специфичността на ИОНМ, като ги 

доближават до 100 %. Това прави метода високо ефективен за предотвратяване на 

неврологични усложнения при този тип хирургични интервенции.  
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ПРОТОКОЛИ 

Протокол за анестезия и интраоперативен неврофизиологичен 

мониторинг при хирургична корекция на сколиозa 
 

1. Предоперативна подготовка 

1.1.Физикална подготовка 

Физикален преглед  

ДС    

 - Рентгенография на гр.кош 

 - АКР - при ъгъл на Коб > 120º 

 - ФИД - при ъгъл на Коб > 100º 

ССС - ЕКГ 

 - Ехокардиография - при ъгъл на Коб >100ºи при анамнеза за заболяване на ССС. 

Неврологичен преглед 

Определяне на нутритивен статус 

Лаборатория 

 - ПКК, биохимия, електролити, хемостазен профил 

 - Определяне на кръвна група 

 - Планиране на 3 единици Ер. Концентрат и 3 единици ПЗП.  

1.2.Психологическа подготовка 

 - Предоперативно информиране на пациента и родителите му.  

 - Вземане на информирано съгласие за анестезия и провеждане на ИОНМ. 

 - Назначаване на премедикация - сутринта в деня на операцията, Дормикум през 

устата, 0,3 мг/кг (макс.доза 15 мг). 

1.3.Обсъждане на клиничния случай от анестезиолог, хирург, екип на ИОНМ. 

2. Интраоперативно поведение 

2.1.Индукция и поддръжка на анестезия: съгласно избрания протокол за анестезия [При 

предшестващ неврологичен дефицит - ТИВА; при останалите - комбинирана 

инхалационна (МАК≤0,5) + венозна]. Да се има предвид наблюдавания при деца 

синдром след продължителна инфузия на Пропофол. 

 

2.2.Анестезиологичен мониторинг: стандартен неинвазивен мониторинг на 

хемодинамика, дишане, телесна температура; поставяне на ЦВК, артериална канюла, 
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уретрален катетър. Изследване на АКР - всеки час. Поддръжка САН 65-75 mm Hg при 

случаи със стндартен риск, 75-85 mm Hg при висок риск. 

2.3.Поставяне на субдермални електроди в предната част на тялото 

2.4.Позициониране на пациента. Поставят се марлени тампони между повърхностите на 

дъвкателните зъби. Избягва се натиск върху лице, очи, корем, гениталии; ръцете са 

поставени под ъгъл 90º в раменните и лакътни стави; меки подложки на проминиращите 

кости; затоплящо одеяло. 

2.5.Поставяне на субдермални електроди върху задната част на тялото, скалп и горни 

крайници. 

2.6. Антибиотична профилактика - Цефазолин - 30 мг/кг, 60 мин преди началото на 

операцията; повторно приложение - 4 часа след първата доза. 

2.7. Cell Saver 

2.8.ИОНМ - ССЕП, ТКМЕП, ЕМГ, ЕЕГ, за мониториране на степента на мускулна 

релаксация се използват данните от анестезиологичния протокол.    

- Регистриране на изходни криви на ССЕП, ТКМЕП.      

- ССЕП -динамично постоянно мониториране. Докладват се промени - намаляване на 

амплитудата на ССЕП ≧ 50%, увеличаване на латентността ≧ 10%. 

- МЕП -на всеки 15 мин, при високо рискови хирургични действия. Докладват се 

промени -наляване на амплитудата ≧ 90% и липсата им. 

- ЕМГ - динамично постоянно мониториране. Винтов стимулационен тест. 

- ЕЕГ - динамично постоянно мониториране 

3. Поведение при сигнификантни промени в неврофизиологичния мониторинг - Чек-

лист за електрофизиологични промени; Алгоритъм за електрофизиологични промени. 

 

Чек-лист за електрофизиологични промени: 
А.Хирургични 

Механична увреда на гръбначен мозък или друга нервна структура 

Исхемична увреда 

Б. Фармакологични 

Инхалационен анестетик - МАК >0,5; прибавяне на N2O 

Венозен анестетик - болус, промяна в дозата 

Мускулна релаксация 

Кумулиране на действието на анестетиците - т.нар.Anaesthetic fade 
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В. Физиологични 

Хипотензия 

Локална исхемия 

Промени в хематокрита 

Хипоксемия 

Хиперкарбия 

Промени в температурата 

Дизелектролитемия 

Г. Позиционни 

Д. Технически 

Електроди - малпозиция, промяна в импеданса (тъканен оток) 

Апаратура - компютър, XLTEK Protector, стимулационна и регистрираща кутия, 

свързващи електрически кабели 

Промяна в зададените параметри на стимулация и регистриране. 

Електрически шум от включена хирургична апаратура  

 

Алгоритъм при електрофизиологични промени 
А. Потвърждаване на промените  

Б. Предупреждение на екипа за възникналите промени 

В. Идентифициране на причината. Най-общо трябва да се има предвид че хирургичните, 

техническите и позиционните промени са по-локализирани, а анестезията и 

физиологичните фактори влияят по-глобално върху електрофизиологичния мониторинг. 

При диференцирането на причината може да се използват различни алгоритми, като 

промените се сравняват едностранни-двустранни; кортикални-сублортикални; 

локализирани-глобални.  

Обикновено промените в единия вид потенциали корелира с промени и в другия. Трябва 

да се има предвид обаче, че ССЕП и МЕП мониторират различни нервни пътища, които 

може да се увредят и независимо един от друг. 

Фиг. 11 Фиг.12 

Г. Оптимизиране на анестезията и физиологичните фактори 

FiO2 - 100% 

САН ≥ 75 mmHg, вазопресори - Ефедрин, Допамин  

Хб, Хематокрит, хемостаза - контрол и корекция  
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Температура 

Анестетици - оптимизиране на дозите; преминаване от комбинирана инхалационна +    

венозна анестезия към ТИВА. 

Д. Оптимизиране в параметрите на ИОНМ 

Оптимизиране на ССЕП 

Максимална интензивност на стимулация (20 мА - горен крайник; 40 мА - долен крайник 

Увеличаване на продължителността на импулса от 0,2 до 0,3-0,5 ms  

Намаляване на честотата на стимулация до 2,1 Hz.                                                                  

Увеличаване на броя на кривите в един интервал на стимулация от 100 до 1000 (averages). 

Оптимизиране на ТКМЕП 

Увеличаване на интензитета на стимулация до 200 мА  

Увеличаване на импулсната честота от 250 Hz на 350 Hz и 500 Hz  

Увеличаванена на броя на импулсите от 7 на 9. Използване на серия от стимулации.  

(multi-train stimulation). 

Е. Wake-up test. При наличие на моторен дефицит: прекъсване на хирургичната 

интервенция с дистракция на родовете, образна диагностика - ЯМР, Метилпреднизолон 

30 мг/кг и.в.- само при ясна индикация за увреда на гр.мозък.  

 

4. Протокол за хемотрансфузия 

Определяне на обема циркулираща кръв (70 мл/кг). 

Определяне на количество кръвозагуба (на 30 мин) 

Хемотрансфузия при Хб ≤7 g/dL. 

Транексамова киселина 

Cell Saver 

Планирани предоперативно 3 единици Ер концентрат и 3 единици ПЗП. 

5. Протокол за следоперативно наблюдение и обезболяване. 

Интраоперативно (започване на послойно затваряне на оперативната рана) 

Парацетамол; Морфин 0,2 мг/кг с.к.; Ондансетрон 0,1 мг/кг и.в. (до 4 мг). 

Следоперативно, в интензивно отделение 

Парацетамол: < 50 кг - 15 мг/кг на всеки 6 часа; > 50 кг - 1000 мг на всеки 6 час; 

Ибупрофен: Първите 24 часа  - интравенозно 10 мг/кг (макс доза 400 мг) на 6 часа; след 

това през устата - 4 до 10 мг/кг на всеки 8 часа; Морфин : начална доза 0,05 мг/кг и.в. до 

0,1-0,2 мг/кг и.в.(максимално до 10 мг/доза), на 4 часа при необходимост. 
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Фиг11 Промяна в ССЕП – идентифициране на причината 
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Фиг.12 Промяна в ТКМЕП – идентифициране на причината 



 39 

ИЗВОДИ  
 

1. Оперативните корекции на сколиоза в детска възраст изискват 

мултидисциплинарен подход при предоперативната подготовка. Обединяват се 

усилията на различни специалисти - хирурзи, анестезиолози, педиатри, 

невролози, кардиолози, пулмолози  

2. Сколиотичната хирургия е свързана с интраоперативна хемодинамична 

нестабилност. Обуславящи фактори са висока кръвозагуба, манипулации върху 

гръбначен мозък, позиция по корем. При 11,1% от пациентите се е наложило 

прилагане на интраоперативна инфузия с катехоламини.  
3. Оперативните корекции на сколиоза са свързани с голяма кръвозагуба. 

Кръвозагубата разпределена на кг/телесна маса е от 0 до 110 мл/кг, средно 

17,61±2,95 мл/кг. Това трябва да се има предвид при предоперативно планиране 

на биопродукти. Стандартното оборудване при оперативни корекции на сколиоза 

включва използване на Cell Saver. 
4. По-големият брой на нива обхванати при корекция е свързан с по-изразена 

хемодинамична нестабилност и по-голяма кръвозагуба. 
5. Най-висока кръвозагуба е установена при пациентите с НФМ и НМС, най-

изразена е интраоперативната хемодинамична нестабилност при пациенти с 

НМС. 
6. Сколиотичната хиругия е свързана с висок риск от следоперативни усложнения. 

Такива са наблюдавани при 37% от пациентите. Най-често срещани усложнения 

са гастроинтестинални (12,6%), преходни неврологични усложнения (8,1%), 

респираторни (7,4%). Ревизия се е наложила при 10,4% от пациентите. 
7. По-големият предоперативен ъгъл на сколиотично изкривяване е свързан с по-

изразена хемодинамична нестабилност по време на операция и с по-висок 

процент на следоперативни неврологични усложнения. 
8. При BMI под нормата, кръвозагубата и хемодинамичната нестабилност по време 

на операцията са по-изразени. 
9. За предотвратяване на неврологичните усложнения се прилага мултимодален 

ИОНМ, включващ ССЕП, ТКМЕП, ЕМГ, ЕЕГ. Електрофизиологичният 

мониторинг е високоефективен метод със специфичност 93,3% и чувствителност 

90%.  
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10. Промени в ЕП са регистрирани най-често по време на етапите на репозиция - 

частична и дефинитивна. Това са етапите свързани с най-голямо въздействие 

върху гръбначния мозък и с най-висок риск от неврологични усложнения. 
11. Осъществяването на комбиниран неврофизиологичен мониторинг е значително 

затруднено в случите на невромускулна сколиоза, поради съпътстващата 

неврологична патология. 
12. ИОНМ се влияе силно от анестетиците. Повечето анестетици подтискат ЕП. При 

правилно избрани вид и дозировка на анестетиците, при извършване на ИОНМ, 

може да се използват и двата вида анестезия - комбинирана 

(венозна+инхалационна при МАК≤0,5) и ТИВА. Изборът зависи от това кое е 

добро за пациента, индивидуална чувствителност към анестетици и 

придружаваща патология. 
13. Не се установява връзка между вида анестезия - комбинирана или ТИВА и 

честотата на усложненията при сколиотична хирургия.  
14. Поддържането на физиологичните параметри на пациента в определени граници 

е важно за ИОНМ. Промяната във физиологичните параметри е била причина за 

сигнификантни изменения в ССЕП при 18,6%, а в ТКМЕП при 16,7% от случаите 

с регистрирани изменения. 
15. Провеждането на ИОНМ от анестезиологичния екип улеснява интерпретацията 

на данните от мониторинга и повишава ефективността и достоверността на 

ИОНМ. Необходимо е обучение на анестезиолозите за същността и спецификата 

на ИОНМ. 
16. Изработването на унифицирани протоколи за анестезиологично поведение и 

ИОНМ осигурява стабилност на пациентите по време на операция, намалява 

риска от усложнения и улеснява работата на екипа. 
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ПРИНОСИ 
1. За първи път в България се прилага систематичен подход при 

мониторирането на ССЕП и МЕП от анестезиолог по време на хирургични 

корекции на сколиоза в детска възраст. 

2. Обосновава се нуждата от прилагане на ИОНМ при сколиотична хирургия, 

като високоспецифичен и сензитивен метод за предотвратяване на 

неврологични усложнения. 

3. Потвърждава се нуждата от мултидисциплинарен подход и екипна работа 

при този вид оперативна намеса. 

4. Посочени са основните специфични проблеми по отношение на  анестезията 

при корекции на сколиоза в детска възраст. Посочени са и ефективните 

методи за тяхното разрешаване. 

5. Създаден е протокол за анестезиологично поведение при този вид хирургия. 

6. Протоколът за анестезиологично поведение е съобразен със специфичните 

особености на ИОНМ и повлияването на невромониторинга от използваните 

анестетици и физиологичните параметри на пациента 

7. Систематизирани са интраоперативните и следопеартивните усложнения при 

този вид оперативна намеса. 

8. Изработен е алгоритъм за поведение на екипа осъществяващ 

невромониторинг при регистриране на промени в електрофизиологичните 

параметри. 
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