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Етиология 
1. Пулмоналната хипертония (PH) се дефинира като синдром с трайно повишено 

пулмонално налягане (задържа се средното PAP > 25mmHg). 
2. PH се свързва с редукция на NO и простациклиновата синтеза, както и 

повишената продукцията на тромбоксан.
3. Хистологичната находка се изразява в задебеляване на медията и фиброза на 

интимата.
4. Класификацията се PH се свежда основно до 5 категории: 

Ø изолирана белодробна артериална хипертония (първична белодробна 
хипертония, колагенози). Определя се като се изключат вторични 
причини водещи до повишаване на MPAP (> 25 mmHg) и PVR на > 240 
dyn·s·cm−5;

Ø PH свързана с болести на дихателната система и обособена налична 
хипоксемия (хронична обструктивна белодробна болест, обструктивна 
сънна апнея);

Ø белодробна венозна хипертензия (митралната клапа, хронична 
дисфункция на лявата камера);

Ø PH свързана с хроничен емболизъм/тромботична болест (хронична 
белодробна емболия);

Ø PH дължаща се на директно запушване на белодробните съдове 
(например възпалителна белодробна капилярна хемангиоматоза);



Патофизиология 
1. Основното притеснение от клинична гледна точка при  белодробната 

хипертония е развитието на десностранна  сърдечна недостатъчност, 
независимо дали това се случва остро или хронично.

2. Хронична PH се развива във времето, което позволява на дясната камера да 
компенсира увеличената работа чрез ремоделиране (обикновено 
хипертрофични промени). Естествено тази компенсация е ограничена и в 
крайна сметка се стига до дилатация и деснокамерна недостатъчност 
(закона на Франк Старлинг). Ефектите сумарно са:

q редукция на ударния обем на дясна камера (RV), намалява 
пренатоварването на лявата камера (LV) и системна хипотония след 
компенсация посредством повишеното в началото SVR;

q интравентрикуларният септум на разширената RV се измества към 
лявата камера и води до последваща  редукция в левокамерния ударен 
обем;

q редукция в деснокамерния коронарен кръвоток вторично води до 
нарушаване на нормалния систолно/диастолен модел на 
кръвоснабдяване на дясна камера;

q Дясно ляв шънт може да се развие при пациенти с форамен овале (~ 
30% от възрастното население) и като резултат хипоксемия;



Медицински мениджмънт

1. Третиране на деснокамерната недостатъчност 
(RV): Диуретиците, дигоксин, Na/ограничаване на 
течностите.
2. блокери на калциевите канали: нифедипин, 
дилтиазем, aмлодипин. Използват се като 
вазодилатативен тест. Неотговорилите имат 
влошени резултати от последващата терапия.
3. Варфарин: антикоагулантна терапия подобрява 
изхода в дългосрочен план (препоръки с оглед 
операция, прилага се anticoagulation bridging 
guidelines).
4. Простациклин/простациклинови аналози: 

q  Epoprostanol (Flolan): трябва да се влива 
непрекъснато през централен венозен катетър 
поради много кратък полуживот (<6 мин); 
значителен риск от ответно влошаване при 
рязко/непреднамерено прекъсване на инфузията, 
които могат да се появяват в рамките на 30 
минути. Формата е нестабилна при стайна 
температура и затова трябва да се държи на 
студено преди и по време на инфузия;

q  трепростинил (Remodulin): еквивалентна 
ефикасност до тази на Flolan. Ползите включват: 
3-часов полуживот, IV или SQ начини на 
приложение и стабилност при стайна 
температура. Болка и зачервяване на мястото на 
инфузия е основният проблем с Remodulin;

q  илопрост: Основно предимство е инхалациония 
начин на приложение. Хемодинамичните ефекти 
на Ventavis  преминават в рамките на 30-90 
минути след прилагането му, което налага 6-9 
цикъла на прилагане на ден. Проучванията 
поставят под въпрос цялостната полза на Iloprost;

q  антагонисти на ендотелин-1: Ендотелинът е 
мощен вазоконстриктор, който може да доведе до 
увеличаването на съдовия тонус и белодробното 
съдово съпротивление. Бозентан  е орален, 
неспецифичен Ендотелин-1 рецепторен 
антагонист с доказан функционален ефект на 
подобрение. Има няколко известни, потенциални 
токсичности, свързани с използването на 
бозентан: асимптоматичната чернодробна 
токсичност, анемия, тератогенност свързана с 
контрацепция, намалява ефективносдта на OCP, 
атрофия на тестисите;

q  инхибитори на фосфодиестераза: интимният 
механизъм на тези препарати е свързан с 
подтискане на фосфодиестераза IV тип, която 
катализира трансформирането на активния 
цикличен аденозин монофосфат (образува се от 
АТФ под действие на аденилциклазата под 
действие на адренергична β стимулация) 
неактивен  аденозинмонофосфат.  цАМФ регулира 
Са инфлукс и ексфлукс (лузитропен ефект). 
Периферен дилатативен ефект. Прилагат се за 
кратко (до 48 часа, по изключение 4 дни – схема).

q  Sildenafil (Viagra) – той е per os активен, мощен и 
селективен инхибитор на cGMP-фосфодиестераза 
(ФДЕ) тип 5, който упражнява фармакологичния 
си ефект чрез увеличение на интрацелуларната 
концентрация на cGMP.151 Увеличението на този 
нуклеотид довежда до релаксация и 
антипролиферативен ефект върху съдовите 
гладкомускулни клетки.152 ФДЕ-5 е селективно 
натрупана в пулмоналната циркулация;



          Anticoagulation Clinic protocol for low-molecular-weight heparin as a bridge to surgery in patients on warfarin

Inclusion criteria 
Age > 18 years, needing to undergo therapy with low-molecular-weight heparin
Treating physician thinks patient needs bridging therapy 
Medically and hemodynamically stable
Scheduled for elective procedure or surgery
Exclusion criteria
Allergy to unfractionated heparin or low-molecular-weight heparin
Weight > 150 kg
Pregnant woman with a mechanical valve
History of bleeding disorder or intracranial hemorrhage
Creatinine clearance < 30 mL/minute
Gastrointestinal bleeding within the last 10 days
Major trauma or stroke within the past 2 weeks
History of heparin-induced thrombocytopenia or severe thrombocytopenia
Language barrier
Potential for medication noncompliance
Unsuitable home environment to support therapy
Severe liver disease
Before surgery
If preoperative international normalized ratio (INR) is 2.0–3.0, stop warfarin 5 days before surgery (ie, hold four doses)
If preoperative INR is 3–4.5, stop warfarin 6 days before surgery (hold five doses)
Start low-molecular-weight heparin 36 hours after last warfarin dose, ie:
Enoxaparin 1 mg/kg subcutaneously every 12 hours,* or
Enoxaparin 1.5 mg/kg subcutaneously every 24 hours, or
Dalteparin 120 U/kg subcutaneously every 12 hours, or
Dalteparin 200 U/kg subcutaneously every 24 hours, or
Tinzaparin 175 U/kg subcutaneously every 24 hours
Give last dose of low-molecular-weight heparin approximately 24 hours before procedure
Educate patient in self-injection and provide with written instructions
Discuss plan with surgeon and anesthesiologist
Check INR in morning of surgery to ensure that it is less than 1.5, or in some cases (eg, neurologic surgery) less than 1.2
After surgery
Restart low-molecular-weight heparin approximately 24 hours after procedure or consider thromboprophylactic dose
of low-molecular-weight heparin on first postoperative day if patient is at high risk for bleeding
Discuss above with surgeon
Start warfarin at patient’s preoperative dose on postoperative day 1
Daily prothrombin time and INR until patient is discharged and periodically thereafter until INR is in the therapeutic range
Daily phone follow-up with patient by the Anticoagulation Clinic pharmacist to assess for adverse effects such as bleeding
Complete blood cell count with platelets on day 3 and day 7
Discontinue low-molecular-weight heparin when INR is 2–3 for 2 consecutive days
*Most of our experience is with enoxaparin 1 mg/kg subcutaneously every 12 hours



Избор на анестезиологични техники

1. Базират се на патофизиологията на 
пулмоналната хипертония.

2. Степенната за оценка наличие на деснокамерна 
сърдечна недостатъчност.

3. Интерпретацията на хемодинамичните 
показатели пред - и интраоперативно.

4. Наличието на прилаганата медикаментозна 
терапия. 



Препоръки за пери оперативен мениджмънт 
при пациенти с ПХ 

1. Клинично  сътрудничество 
между кардиолози и 
пулмолози.

2. Достъп до специфичните 
медикаменти необходими за 
лечение на белодробна 
хипертония.

3. Опит на анестезиологичния 
екип във всички процедури 
свързани с прилагането на 
обща и регионална анестезия.

4. Опит в работата с белодробна 
артериална катетеризация и 
използването на инхалаторни 
медикаменти за избирателна 
белодробна вазодилатация.

5. Възможности за 
интраоперативна ТЕЕ.

6. Трендов хемодинамичен 
мониторинг в реанимация и 
неговата правилна 
интерпретация.

7. Специфична образователна 
програма  свързана с 
проблемите на "белодробна 
хипертония“.

8. Наличието на специалисти  с  
придобит опит в лечението на 
белодробната хипертония. 

9. Изработване на план за пери 
оперативно лечение на 
болката от екипа  отговарящ 
свързан с мениджмънта на 
болка. 



Техники 
1. Регионалните анестезиологични техники  предлагат предимството 
q.  не влошава спонтанно дишане и се  избягва повишаването на белодробното налягане, 

което се индуцира чрез механична вентилация.  Освен това, техниките за непрекъсната 
регионална анестезия могат да се използват за постоперативна аналгетична терапия. 
Като цяло, методи за инфузионно подаване на медикаментите трябва да се предпочитат 
пред болусното таковоа при процедури в областа на  гръбначния мозък, за да се избегне 
неконтролираната хипотония, което може да застраши миокардна перфузия. Индукция, 
свързана с епидурална аналгезия, приложението и дозирането на локални анестетици 
трябва да се извършва внимателно и фракционирано, за да се избегне значително 
намаляване на системното съдово съпротивление, намаляване на коронарната перфузия и 
дясната сърдечна недостатъчност. Поради този риск, спинална анестезия, с техника болус 
трябва да се избягва и да се замени с техника катетър и от там да се избегнат всякакви 
значителни ефекти върху хемодинамиката;

q.  сплит катетрни техники се препоръчват за хирургични процедури, включващи 
крайниците, тъй като те не влият на хемодинамиката, имат нисък процент на неуспех и 
осигуряват лечение на постоперативна болка. Техники в областа на гръбначния мозък 
могат да се прилагат както отчасти в коремната хирургия, така и при урологични или 
гинекологични операции; 

q.  в останалата коремна и гръдна хирургия е препоръчително да комбинирате обща и 
гръдна епидурална анестезия, за да се намали консумацията интраоперативно на 
анестетици и да се избегнат високи дози системни опиоидни аналгетици;

q.  в следоперативния фаза. гръдна епидурална анестезия няма съществено влияние върху 
оксигенация и белодробното съдово съпротивление, но трябва да се отбележи, обаче, че 
високо ниво (ТН1 TH4) може да предизвика блокиране на симпатиковата инервация и да 
доведе до негативен инотропен и хронотропен ефект;



Регионалните анестезиологични техники - 
анонс

q хирургически интервенции при 
спонтанно дишане и регионална 
анестезия могат да се окажат 
проблем, ако интраоперативна 
позициониране с леко повдигната 
горната част на тялото е 
невъзможно. Особено в по-късните 
етапи на белодробна хипертония 
или в случай на тежки първични 
заболявания, които засягат белите 
дробове или пациенти, които не 
могат да останат в плоска позиция 
за дълъг период от време. В тези 
случаи, регионална анестезия все 
пак трябва да се прилага. 
Препоръчително е, че тази техника 
да се комбинира с обща анестезия, 
за да се осигури адекватна 
оксигенация;

q почти всички пациенти с 
белодробна хипертония получават 
непрекъсната антикоагулантна 
терапия и на този факт трябва да се 
обърне специално внимание при 
планирането на интервенцията и 
избора на регионални процедури за 
анестезия;

q сред основните предимства на 
обща анестезия са оксигенация и 
възможността за управление на 
неусложнени дихателните пътища. 
Когато пациентът се интубира, по 
време на анестезия, инхаланти за 
селективна белодробна 
вазодилатация могат лесно да 
бъдат прилагани чрез 
респираторната система. Основния 
риск е на етапа въвеждане в 
анестезия, който често е придружен 
от хемодинамична нестабилност. 
Комбинацията от упойка-агент-
индуцирана системна 
вазодилатация и механична 
вентилация може да доведе до 
значителен спад в средното 
артериално налягане, което да 
доведе до редукция в коронарната 
перфузия и това да повлияе 
критично върху деснокамерния 
контрактилитет;



Поведение 

q поради тези причини, с “gentle” introduction се 
цели да се избегне артериална хипотония. 
Всички стандартни индукционни агенти 
(препоръчителни дози: тиопентал  2-5 мг/кг, 
пропофол  1-2 мг/кг, етомидат  0.2-0.4 мг/кг) 
могат по принцип да се използват в комбинация 
с опиоиди (препоръчителни дози: фентанил  5-
10 мкг/кг и суфентанил  0,5-1 g / кг KG), тъй 
като те нямат никакво влияние върху 
белодробното съдово съпротивление и 
оксигенация;

q  хистамин освобождаващите релаксанти 
(атракуриум, терфенадин) трябва да се 
избягват при пациенти с белодробна 
хипертония, тъй като може допълнително да 
увеличат белодробното съпротивление;



Поведение 
q  почти всички инхалационни анестетици блокират АТФ-

зависимите калиеви канали, чиито активиране 
предизвиква съдова релаксация. Това важи за изофлуран, 
десфлуран и енфлуран, но не и за севофлуран. Като 
обобщение летливите анестетици при  концентрации 
до 1 MAC могат да се прилагат без никакви 
отрицателни ефекти върху белодробната налягане и 
съпротивление. В този контекст, много автори 
предлагат балансирана техника, при прилагане на 
опиоиди и ниски дози летливи анестетици, които също 
могат да се използват за поддържане на анестезия; 

q  не се препоръчва прилагането на кетамин и азотен 
оксид при пациенти с белодробна хипертония. Някои 
автори съобщават за увеличаване на PAPm и/или PVR 
след инжектиране на кетамин при възрастни и деца, 
както и след вдишване на азотен оксид; 



Интра оперативен мениджмънт и лечение на интраоперативно 
повишаване на пулмоналното налягане

q  най-важното изискване за 
интраоперативното 
анестезиологично поведение е да 
се избегне всичко, което може да 
се увеличи деснокамерното 
следнатоварване или намали 
контрактилитета на дясната 
камера, тъй като и двата фактора 
в крайна сметка ще доведат до 
исхемия и десностранна сърдечна 
недостатъчност;

q  перфузията на дясната 
коронарна артерия обикновено 
зависи от градиента на 
налягането между аортата и 
дясната камера, която в условията 
на повишена RV следнатоварване 
и намален коронарна кръвоток, 
може да доведе до RV исхемия;



Интра оперативен мениджмънт и лечение на 
интраоперативно повишаване на пулмоналното 

налягане
1. един от най-силните индуктори на белодробна вазоконстрикция е хипоксия 

таргетни параметри на потока кислород (FiO2 0.6-1.0) и от там да се 
минимизира риска. Това лечение може да бъде подкрепено от внимателно 
извършване на  recruitment maneuvers, с цел за да се елиминират 
неадекватните вентилационно – перфузионни  съотношения.

2. между ниско обемната вентилация  (low-tidal-volume ventilation) и  
конвенционалната (pressure-controlled ventilation) е за препоръчване да се 
избягва алвеоларната свръх раздуване и да се подържа налягане колкото е 
възможно по – ниско (6-8 мл/кг). В допълнение към хипоксията, ацидоза и 
хиперкапнеята също може да влоши съществуващата хипертония. Ето защо, 
умерена хипервентилация (целеви стойности на PaCO2 30-35 мм живачен 
стълб) трябва да се подържат и да не се допускат стойности под 7.4. 

3. Интраоперативното поведение и мониторинг трябва да гарантират, че 
дълбочината на анестезията и аналгезия са достатъчни, тъй като стресът и 
болката по време на анестезия допринасят за белодробната 
вазоконстрикция. 

4. интра оперативните "стандартни мерки" включват също така и 
нормотермия(хипотермията и треперене могат значително да увеличат 
белодробно налягане и затова трябва стриктно да се избягват).



Интра оперативен мениджмънт и лечение на интраоперативно повишаване 
на пулмоналното налягане

1. Важни условия целящи избягването на увеличаване на 
белодробно артериално налягане:

q.  оксигенация с инспираторен FiO2 0,6-1,0;
q. умерено хипервентилация (цел: 30-35 мм живачен стълб PaCO2);
q. избягване на метаболитна ацидоза (рН> 7,4);
q. recruitment за да се избегнат вентилационн/перфузионните 

нарушения;
q. ниско обемна вентилация, за да се избегне overinflation на 

алвеолите (цел: 6-8 мл/кг; 
q. температурна хомеостаза - поддържане на телесната температура 

36-37 ° C;
q. “goal-directed” флуид обемна, с мониторинг на хемодинамиката; 
q. съществена цел е да поддържа системното кръвно налягане над 

белодробна артериално налягане, като по този начин се запазва 
коронарния кръвен поток. Обикновено периодично се разглежда 
прилагането при десностранна сърдечна дисфункция на 
симпатикомиметици (адреналин, норадреналин) и не - 
симпатикомиметични вазопресори (вазопресин). Изводите са 
следните: 
v слабо се застъпва стратегията за прилагане на норепинефрин 

при остър деснокамерна сърдечна недостатъчност и за 
аргинин - вазопресин при пациенти с вазодилатативен  шок и 
белодробна съдова дисфункция; 

v същите са и препоръките за прилагане на ниски дози 
добутамин и левосимендан и силно се препоръчват 
прилагането на PDE-III-инхибитори. Ако увеличаване на 
налягането в белодробната артерия настъпва в рамките или в 
следоперативния период и не може да се контролира от 
симптоматични мерки, описаното по-горе, специфично 
лечение трябва да се предизвиква незабавно, с цел 
намаляване на деснокамерното след натоварване и по този 
начин риска от десностранна сърдечна недостатъчност. 
Необходимите вазодилататори могат да се прилагат 
интравенозно, така и чрез инхалация;



Интравено
зна 

вазодилат
аторна 

терапия 

Редукция на деснокамерното след натоварване
Интравенозни вазодилататори 

 (1) Milrinone
50 μg/kgBW bolus, followed by 

0,5–0,75 μg/kgBW/min 
continuously

 (2) Dobutamine 2–5 μg/kgBW/min continuously

 (3) Prostacyclin 4–10 ng/kgBW/min continuously

 (4) Na-nitruprusside
0,2–0,3 μg/kgBW/min 

continuously

 (5) Nitroglycerine 2–10 μg/kgBW/min continuously

Пулмонални селективни инхалаторни вазодилататори  

 (1) Iloprost 5–10 μg for 10–15 min (by 
untrasonic nebulizer)

 (2) Nitrogen monoxide 0,5–20 ppm continuously

 (3) Prostacyclin 30–40 ng/kgBW/min continuously

 (4) Milrinone
2 mg (−5 mg) for 10–15 min 

(diluted in 10–15 mL NaCl0,9%)

• Прилагането на 
нитроглицерин, натриев 
нитропрусид, милринон, 
добутамин, или 
простациклин се 
препоръчват за 
интравенозна 
вазодилатация. Ефектът на 
тези лекарства не се 
ограничава само до 
белодробното съдово 
кръвообращение 
(индуцират също и 
системна вазодилатация) и 
от там довеждат до 
значително намаляване на 
системното средното 
артериално налягане и така 
се повишава рискът от 
редукция на 
деснокамерното 
вентрикулно перфузионно 
налягане под критични 
нива. В случай на хипотония 
много внимателно трябва 
да бъдат прилагани 
интравенозните 
съдоразширяващи 
средства.



Коментар за отделни препаратите използвани за 
редукция на пулмоналната хипертония 

интравенозно

q изглежда, че влиянието на милринон  върху 
белодробно съпротивление е по-силно изразено 
от намаляването на системното съдово 
съпротивление, което, заедно с положително 
въздействие върху контрактилитета на 
миокарда, го правят подходящ за приложение 
дори в ситуации на нестабилна хемодинамика. 
Препоръчва се болус с по следваща непрекъсната 
инфузия, въпреки че опитът показва, че 
първоначалното прилагане на болус трябва да се 
пропусне за пациенти с ниско средно налягане;

q  Добутаминът също съчетава положителен 
инотропен ефект с намаляване на белодробното 
съдово съпротивление, но тахикардията при 
високи дози често ограничава терапия и като 
резултат, добутамин приложението се 
препоръчва само за леко до умерено повишено 
белодробно налягане;

q  Интравенозното приложение на натриев 
нитропрусид или простациклин може да се 
използва само при пациенти с достатъчно 
високо средното артериално налягане;

q  от 2010 г. силденафил е бил одобрен за 
интравенозна терапия с белодробна артериална 
хипертония (БАХ) и може да бъде една 
атрактивна възможност за пери оперативно 
лечението на пациенти, които са лекувани с 
перорален силденафил;



Коментар за отделни препаратите използвани инхалационно за 
редукция на пулмоналната хипертония

q Селективната белодробна вазодилататорна терапия 
чрез инхалация предлага няколко предимства пред 
интравенозно вазодилатация. 

§ ограничава се ефекта на препаратите основно върху 
белодробното съдово русло и от там се ограничава 
системния отговор;

§ тя е удачна и при пациенти, които вече показват 
ограничена функция на дясна камера и не трябва да 
се редуцира допълнително миокардната перфузия;

§ медикаментите, които се прилагат чрез инхалация 
имат ефект върху вентилираните белодробни 
области и  вазодилатация в тези области ще доведе 
до намаляване на белодробния щънт и от там ефекта 
е подобрена  оксигенация;
Ø Азотният оксид (NO) е първото вещество 

използвано  в инхалационна терапия. След 
дифузия в клетките на гладката мускулатура, 
съдова релаксация се индуцира чрез образуването 
на цГМФ. Въпреки бързото метаболизиране, 
използването на NO за продължителен период от 
време, по-специално в по-високи концентрации, е 
свързано с редица възможни странични ефекти и 
рискове, например, висок процент на 
nonresponder, rebound phenomena и преки 
токсични ефекти върху белодробни клетки. В 
едно наскоро публикувано проучване са описани 
повишени концентрации на нитрити, нитрати и S-
нитрозил в хемоглобина в кръвта при кърмачета с 
белодробна хипертония, лекувани с инхалаторен 
NO. Авторите предполагат, че тези съединения 
могат да бъдат носители на NO-биоактивност и 
имат отношение върху периферните ефекти на 
вдишване NO. В повечето случаи, използването на 
NO трябва да бъде придружена от машината 
вентилация, за да се гарантира прецизно 
дозиране. Въпреки че може да се прилага с 
помощта на плътно прилепнали маска за дишане, 
това е трудно да се приложи в клиничната 
практика. Пациентите толерират маската за много 
кратък период от време; дозата трудно се 
контролира и е необходим обучен персонал;

Ø Простациклинът задейства вазодилатация чрез 
повдигане на сАМР в мускулните клетки на 
съдовите. Неговият период на полуразпад е само 
на 2-3 минути, като вдишването на простациклин 
също изисква контролирана вентилация. 
Ефективността на простациклин изглежда е 
съпоставимо с това на NO. В пери оперативна 
подготовка  е възможно използването на е 
простациклин при пациенти с белодробна 
хипертония; 

Ø Благодарение на по-дълъгия си полуживот от 20-
30 минути, илопрост  може да бъде прилаган 
периодично както с вентилация, така и при 
спонтанно дишане. Във връзка с вдишването на 
илопрост, следва да се отбележи, че поради по-
дългия му полуживот, системните ефекти не 
могат да бъдат изключени напълно, особено ако 
дозите са по високи;

Ø Желателно е да се прилагат с помощта на 
ултразвуков пулверизатор;

Ø новата опция като инхалаторно лечение на 
белодробна хипертония е прилагането на 
трепростинил; 



Заключение 
1. Вид на анестезия: Регионална анестезия е вероятно най-добрият подход, ако операцията може да бъде 

извършва по този начин (на периферните нерви блок или епидурална, но не спинална анестезия);
2. Поддържане на пред оперативната антихипертензивна терапия, като се продължава инфузията на 

простагландин, като дори и за краткото прекъсване на иинфузионния режим може да доведе до бързо 
влошаване и смърт. При пациенти, приемащи силденафил, да се избягва приемането на 
нитроглицерин и nipride, което може да причини тежка хипотония; 

3. Мониторинг
q  артериалните линии са показани за всички пациенти с данни за пулмонална хипертония – оценка на 

системното кръвообращение;
q  централен венозен достъп: особено внимание по време на поставянето им с цел да се избегне риск от 

аритмии. Ако  се провокират предсърдни аритмии, с кардиоверсио може да се избегне бързото 
настъпване на сърдечно-съдов колапс;

q  пулмонална катетеризация: получената от този мониторинг параметри могат да дадат информация за 
критично настъпващо състояние на влошена вентилация и дава възможност за адекватното инотропно 
лечение. Това е процедура с висок риск. 

q  може да се обмисли прилагането на TEE;
q  обща анестезия: Индукция може да бъде предизвикателство, поради високия риск от хемодинамични 

отклонения;
4. Анестезиологични и хемодинамични цели при пациенти с белодробна хипертония:

-      избягвайте повишаването на PVR: предотвратете хипоксемията, ацидозата, хиперкарбията и 
болката. Адекватна оксигенотерапия по всяко време;

            -        поддържане на SVR: Намалено SVR драстично намалява CO при фиксирано PVR;
            -  избягвайте препарати водещи до миокардна депресия и поддържайте адекватен миокарден 

контрактилитет;
             -      адекватно преднатоварване;
             -      синусов ритъм;.



protocol for low-molecular-weight heparin as a bridge to surgery in patients on warfarin

Inclusion criteria
Age > 18 years, needing to undergo therapy with low-molecular-weight heparin
Treating physician thinks patient needs bridging therapy (see TABLE 1)
Medically and hemodynamically stable
Scheduled for elective procedure or surgery
Exclusion criteria
Allergy to unfractionated heparin or low-molecular-weight heparin
Weight > 150 kg
Pregnant woman with a mechanical valve
History of bleeding disorder or intracranial hemorrhage
Creatinine clearance < 30 mL/minute
Gastrointestinal bleeding within the last 10 days
Major trauma or stroke within the past 2 weeks
History of heparin-induced thrombocytopenia or severe thrombocytopenia
Language barrier
Potential for medication noncompliance
Unsuitable home environment to support therapy
Severe liver disease
Before surgery
If preoperative international normalized ratio (INR) is 2.0–3.0, stop warfarin 5 days before surgery (ie, hold four doses)
If preoperative INR is 3–4.5, stop warfarin 6 days before surgery (hold five doses)
Start low-molecular-weight heparin 36 hours after last warfarin dose, ie:
Enoxaparin 1 mg/kg subcutaneously every 12 hours,* or
Enoxaparin 1.5 mg/kg subcutaneously every 24 hours, or
Dalteparin 120 U/kg subcutaneously every 12 hours, or
Dalteparin 200 U/kg subcutaneously every 24 hours, or
Tinzaparin 175 U/kg subcutaneously every 24 hours
Give last dose of low-molecular-weight heparin approximately 24 hours before procedure
Educate patient in self-injection and provide with written instructions
Discuss plan with surgeon and anesthesiologist
Check INR in morning of surgery to ensure that it is less than 1.5, or in some cases (eg, neurologic surgery) less than 1.2
After surgery
Restart low-molecular-weight heparin approximately 24 hours after procedure or consider thromboprophylactic dose
of low-molecular-weight heparin on first postoperative day if patient is at high risk for bleeding
Discuss above with surgeon
Start warfarin at patient’s preoperative dose on postoperative day 1
Daily prothrombin time and INR until patient is discharged and periodically thereafter until INR is in the therapeutic range
Daily phone follow-up with patient by the Anticoagulation Clinic pharmacist to assess for adverse effects such as bleeding
Complete blood cell count with platelets on day 3 and day 7
Discontinue low-molecular-weight heparin when INR is 2–3 for 2 consecutive days
*Most of our experience is with enoxaparin 1 mg/kg subcutaneously every 12 hours
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