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Introduction 

Stress is both useful and harmful. The stress response prepares the organism to cope 

with a certain challenge but when excessive it can lead to disease development. When the 

brain perceives a threat, a neuro-endocrine answer is provoked that prepares all body systems 

to cope with the stress agent (fight or flight response). Despite the adaptive function of stress, 

it also plays a role in the etiology of many diseases. 

Post-traumatic stress disorder (PTSD) is a type of anxiety disorder. It is always 

preceded by an extreme traumatic event which causes intense fear or/and helplessness in an 

individual. There are four major types of characteristic symptoms: re-experiencing, 

avoidance, numbing and hyperarousal (1). Interestingly, PTSD develops in only a small 

proportion of the people who have experienced severe psychological trauma suggesting the 

existence of certain genes governing its progression. 

Brain stress 

The stress response is initiated in the brain. The main brain regions involved are the 

hippocampus, the amygdala and the prefrontal cortex (PFC). Stress hormones modulate the 

structure of the brain by changing the structure of neurons. Two types of structural plasticity 

occur in the brain – replacement of neurons in the dentate gyrus and remodeling of dendrites 

in the hippocampus, amygdala and the prefrontal cortex (2). Additionally, a decrease in the 

volume of these structures was demonstrated in recurrent depression (2). The hippocampus´ 

susceptibility to stress is in part mediated by the fact that it expresses high levels of receptors 

for corticosteroids (3).  

Decreased activity and neuronal atrophy in the hippocampus and in the PFC, as well 

as increased activity and neuronal growth in the amygdala have been confirmed in PTSD (4). 

However, reduced hippocampal volume appeared to be a risk factor for developing PTSD 

rather than a consequence of the traumatic event (5) (Fig. 1).  
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Figure 1. PTSD – overview of the effects on different body systems 

 

HPA axis 

The basic pathophysiological mechanism of the stress response is the activation of the 

hypothalamus-pituitary-adrenal (HPA) axis. The changes that stress induces mainly affect the 

levels of cortisol and catecholamines (epinephrine, norepinephrine, dopamine). These two 

types of hormones have opposite effects on the immune system – catecholamines induce the 

expression of pro-inflammatory cytokines while glucocorticoids, specifically cortisol, inhibit 

the expression of pro-inflammatory cytokines thus protecting the immune system from 

excessive activation. Stress is related to changes in cortisol levels. Either no change or a 

decrease in cortisol levels was observed in patients with PTSD (6), while high cortisol levels 

were measured in patients with major depression (7).  

PTSD, as other stress disorders, is characterized by disturbed regulation of the HPA 

axis (Fig. 1). One of the striking discoveries made is that patients suffering from PTSD have 

lower cortisol levels than control subjects (6). These low cortisol levels were proposed to 

facilitate retrieval of the aversive memories and thus be important in re-experiencing of the 

traumatic event (8). However, it still remains arguable if cortisol reduction is a consequence 

of the traumatic event or a factor leading to predisposition to PTSD. Additionally, not all 

studies report the same result. A recent metaanalysis found no significant difference in 

cortisol levels between individuals with PTSD and such without PTSD (9).  
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GR - NF-κB functional antagonism 

Cortisol acts through binding to two types of receptors – mineralcorticoid receptors 

(MRs), whose expression is restricted to the heart and some brain neurons, and glucocorticoid 

receptors (GRs) whose expression is wide-spread. These receptors act as transcription factors 

that regulate the expression of thousands of genes, most importantly those coding for anti-

inflammatory cytokines (Fig. 2). Thus, GRs act as potent suppressors of inflammation and 

immunity. High cortisol levels lead to cortisol insensitivity due to posttranslational 

modifications of glucocorticoid receptors, enhanced expression of GR antagonists, reduced 

activity of GR co-factors. All of these prevent the receptor-ligand binding and their 

subsequent translocation to the nucleus (7).  

NF-κB is a transcription factor that is stimulated not only by a large number of 

extrinsic stressors such as different pathogens, UV radiation and environmental hazards but 

also by psychological stress (10). All of these stressors lead to the activation of NF-κB by 

causing oxidative stress i.e. increase in the generation of reactive oxygen species (ROS) in the 

cell (11). NF-κB acts as an oncogene by promoting cell divison, inflammatory responses and 

cell survival (10). Furthermore, NF-κB is a key pro-inflammatory and pro-immune 

transcription factor. As such it regulates thousands of genes in the genome including genes 

coding for cytokines, chemokines, adhesion molecules, acute phase proteins, inducible 

effector enzymes, regulators of apoptosis and cell proliferation. It thus has a crucial role for 

the overall immune response (12).  

 
Figure 2. Mechanism of cortisol action 
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Immune stress 

It is generally accepted that acute stress stimulates the immune system while chronic 

stress has an immune-suppressive effect (Fig. 3). It is still not well understood why and how 

chronic stress inhibits immune function. The statement that immunosuppression has 

evolutionary significance as an energy conservation mechanism remains highly speculative 

(13). 

 
Figure 3. Acute and chronic stress exert opposite effects on the immune system 

 

The data regarding the nature of immune alteration in PTSD is still elusive. Normally, 

increased numbers of inflammatory immune cells are associated with PTSD symptoms. NK 

cell activity is augmented in chronic PTSD and reduced in recently traumatized people (14). 

A two-fold reduction in regulatory T cells has been recorded in chronic PTSD (14). Higher 

levels of pro-inflammatory cytokines such as IL-6 and TNF-α in plasma and IL-6 in cerebral 

spinal fluid have been linked to PTSD. Actually, high IL-6 is thought to determine 

susceptibility to developing PTSD following trauma (14). The levels of inflammatory 

cytokines differ between men and women. Higher levels of INF-γ, TNF-α and IL-6 were 

detected more often in women. Moreover the enhanced inflammation was related to low 

cortisol levels and GR insensitivity in some studies, while others did not confirm these results 

(14). The discrepancies in the data regarding cortisol levels and sex differences in connection 
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to the stage of the disease make it hard to unravel the exact mechanisms of PTSD symptom 

development. It is still disputable what is a consequence of and what is a cause for PTSD. 

Oxidative stress 

Oxidative stress is caused by accumulation of reactive oxygen species (ROS) and 

leads to chronic inflammation which in turn results in many chronic diseases – cancer, 

diabetes, cardiovascular, neurological and pulmonary diseases. Oxidative stress activates 

transcription factors such as NF-κB, AP-1, HIF-1α, PPARγ etc. which stimulate the 

expression of genes coding for growth factors, inflammatory cytokines, cell cycle regulators 

and others (15). An increase in oxidative markers such as 8-hydroxydeoxyguanosine (8-OH-

dG) in individuals suffering from major depression (MD) (16) and 8-isoprostane in 

individuals exposed to a dual (physical and psychological) challenge (17) was detected. 

Actually, it has been reported that inflammatory cytokines like IL-1, IL-6 and TNF-α enhance 

8-OH-dG synthesis (18) thus mediating the link between depression and oxidative stress (16). 

The co-occurrence of oxidative stress and inflammation, both causing brain aging, may be 

seen in PTSD, depression, stroke, Alzheimer´s disease, and can be especially harmful (19).  

Genetic mechanisms of stress 

DNA microarray analyses revealed that there is a differential expression of genes in 

stress conditions. Up-regulated genes were involved in immune activation, transcriptional 

control and cell proliferation, and down-regulated genes were those supporting mature B 

lymphocyte function and type I interferon response. Over-expressed genes in this study were 

multiple transcription factors controlling cell growth and differentiation, regulators of 

chromatin structure, molecules promoting cell cycle progression, enzymes involved in 

nucleotide and protein biosynthesis etc (20). The list of under-expressed genes included cell 

cycle inhibitors, apoptosis-related genes, anti-proliferative cytokines and the NF-κB inhibitor 

Apo J. Promoter-based bioinformatic analyses showed under-expression of genes bearing 

anti-inflammatory glucocorticoid response elements in socially isolated individuals and a 2.9-

fold greater prevalence of NF-κB/Rel motifs among promoters of the over-expressed genes in 

the same individuals (20), confirming the functional antagonism between the two 

transcription factors that provides a fundamental mechanism for the regulation of many 

immune and inflammatory responses (21).  

Perspectives  

There are several major setbacks in the study of PTSD. The most important of them is 

the complex relationship between genes and environment that determines PTSD symptom 
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development, but has not yet been elucidated. As we have seen, the research on PTSD until 

now has produced inconclusive and often contradictory results. There is still lack of 

knowledge regarding causality and the comorbidity with other disorders, such as major 

depression, complicates the study of PTSD even more. For the future, it will be important to 

overcome these obstacles in order to be able to treat this condition better.  

To this end, it will be of significance to identify biomarkers that indicate specific traits 

(risk factors), disease state (preclinical or clinical stage) and disease progression. The 

identification of new genes involved in PTSD using genome-wide association studies would 

enrich our knowledge of the disorder. This in turn will lead to a better understanding of the 

molecular pathways that govern PTSD development and progression.   

Acknowledgement:  

The study is supported by grant DUNK 01/2 – 28.12.2009 from the Ministry of Education and 

Science. 

 

References: 
1. DSM, I., 1994. American psychiatric association. Diagnostic and Statistical Manual of Mental 

Disorders. 

2. McEwen BS. Central effects of stress hormones in health and disease: Understanding the 

protective and damaging effects of stress and stress mediators. Eur J Pharmacol 2008;583(2-

3):174-85. 

3. Hunter RG, McCarthy KJ, Milne TA, et al. Regulation of hippocampal H3 histone 

methylation by acute and chronic stress. Proc Natl Acad Sci U S A 2009;106(49):20912-7. 

4. Bremner JD, Vythilingam M, Vermetten E, et al. MRI and PET study of deficits in 

hippocampal structure and function in women with childhood sexual abuse and posttraumatic 

stress disorder. Am J Psychiatry 2003;160(5):924-32. 

5. Gilbertson MW, Shenton ME, Ciszewski A, et al. Smaller hippocampal volume predicts 

pathologic vulnerability to psychological trauma. Nat Neurosci 2002;5(11):1242-7. 

6. Yehuda R. Advances in understanding neuroendocrine alterations in PTSD and their 

therapeutic implications. Ann N Y Acad Sci 2006;1071:137-66. 

7. Carvalho LA, Garner BA, Dew T, et al. Antidepressants, but not antipsychotics, modulate GR 

function in human whole blood: an insight into molecular mechanisms. Eur 

Neuropsychopharmacol 2010;20(6):379-87. 

8. de Quervain DJ, Aerni A, Schelling G, Roozendaal B. Glucocorticoids and the regulation of 

memory in health and disease. Front Neuroendocrinol 2009;30(3):358-70. 



- 12 - 

9. Meewisse ML, Reitsma JB, de Vries GJ, et al. Cortisol and post-traumatic stress disorder in 

adults: systematic review and meta-analysis. Br J Psychiatry 2007;191:387-92. 

10. Ak P, Levine AJ. p53 and NF-κB: different strategies for responding to stress lead to a 

functional antagonism. FASEB J 2010;24(10):3643-52. 

11. Bowie A, O'Neill LA. Oxidative stress and nuclear factor-kappaB activation: a reassessment 

of the evidence in the light of recent discoveries. Biochem Pharmacol 2000;59(1):13-23. 

12. Ghosh S, Karin M. Missing pieces in the NF-kappaB puzzle. Cell 2002;109 Suppl:S81-96. 

13. Dhabhar FS, McEwen BS. Acute stress enhances while chronic stress suppresses cell-

mediated immunity in vivo: a potential role for leukocyte trafficking. Brain Behav Immun 

1997;11(4):286-306. 

14. Gill JM, Saligan L, Woods S, Page G. PTSD is associated with an excess of inflammatory 

immune activities. Perspect Psychiatr Care 2009;45(4):262-77. 

15. Reuter S, Gupta SC, Chaturvedi MM, Aggarwal BB. Oxidative stress, inflammation, and 

cancer: how are they linked?. Free Radic Biol Med 2010;49(11):1603-16. 

16. Irie M, Miyata M, Kasai H. Depression and possible cancer risk due to oxidative DNA 

damage. J Psychiatr Res 2005;39(6):553-60. 

17. Huang CJ, Webb HE, Evans RK, et al. Psychological stress during exercise: 

immunoendocrine and oxidative responses. Exp Biol Med (Maywood) 2010;235(12):1498-

504. 

18. Ohtaki H, Takaki A, Yin L, et al. Suppression of oxidative stress after transient focal ischemia 

in interleukin-1 knock out mice. Acta Neurochir Suppl 2003;86:191-4. 

19. Wolkowitz OM, Reus VI, Mellon SH. Of sound mind and body: depression, disease, and 

accelerated aging. Dialogues Clin Neurosci 2011;13(1):25-39. 

20. Cole SW, Hawkley LC, Arevalo JM, et al. Social regulation of gene expression in human 

leukocytes. Genome Biol 2007;8(9):R189. 

21. McKay LI, Cidlowski JA. Molecular control of immune/inflammatory responses: interactions 

between nuclear factor-kappa B and steroid receptor-signaling pathways. Endocr Rev 

1999;20(4):435-59. 

 
 

Corresponding author:  
Yana N. Feodorova 
Department of Medical Biology 
Medical University of Plovdiv 
Tel. 602 528 
e-mail: yanafeodorova@gmail.com 
  



- 13 - 

SERUM AND SYNOVIAL YKL-40 LEVELS AND SONOGRAPHY AS 
DIAGNOSTIC TOOLS IN RHEUMATOID ARTHRITIS 

Maria Kazakova  1, V. Sarafian1, A. Batalov2, N. Mateva3 

1Department of Medical Biology, 
2Department of Rheumatology, 

3Department of Health Management, Health Economics and General Medicine 
Medical University-Plovdiv 

 
Introduction 

Rheumatoid arthritis (RA) is a systemic autoimmune disorder, affecting approximately 

1% of western populations. The disease is characterised by synovial inflammation and 

destruction of joints. It is associated with progressive disability, early death and 

socioeconomic costs.  

YKL-40 is a 40 kDa glycoprotein, expressed by a variety of cells, including 

macrophages, neutrophils, synovial cells, arthritic chondrocytes and cancer cells (1). As YKL-

40 contains HLA-DR4 binding motifs, it has been suggested to function as an autoantigen in 

RA (2). 

The exact biological function of the YKL-40 protein is still largely elusive. It is 

suggested that YKL-40 plays a role in cell proliferation, differentiation and protection against 

apoptotic signals, angiogenesis in tumours and has an effect on extracellular tissue 

remodelling (3, 4, 5).  

There is no data regarding any correlation between YKL-40 levels and 

sonographically determined joint lesions in patients with RA. 

The purpose of the present study was to evaluate YKL-40 levels in serum and synovial 

fluid of patients with rheumatoid arthritis in comparison with the ultrasonographic findings as 

diagnostic tools in clinical practice.  

Materials and methods 

The target group consisted of  25 Bulgarian patients with RA aged 24-82 years. Disease 

duration varied from several months to 22 years. The control group consisted of 40 healthy 

people (24 women and 14 men) aged 18-87 years.  

The study was approved by the University Ethics Committee. Informed content was 

asked and achieved from all examined individuals according to the Helsinki Declaration.  

YKL-40 concentrations in serum and synovial fluid were determined by ELISA 

method with kit Quantikine (Cat. № 8210) according to manufacturer's instructions. The 
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erythrocyte sedimentation rate (ESR) and serum C-reactive protein (CRP) were also 

determined. 

A systematic clinical examination was performed at screening and baseline visits. The 

joints selected for assessment were 28 joints of the DAS28 (shoulder, elbow, wrist, 

metacarpophalangeal (MCP) 1–5, proximal interphalangeal (PIP) 1–5, knee - bilaterally). 

The US examinations were performed in a darkened room. Systemic multiplanar 

greyscale (B mode) and power Doppler methods were carried out with commercially 

available real-time scanners CHISON IVIS 60 EXPERT using multifrequency linear 

transducers (7-13 MHz). 

Synovitis was defined according to the published definitions of Outcome measures in 

rheumatoid arthritis clinical trials (OMERACT). A B mode and a power Doppler examination 

were recorded for each joint. We used these sonogrographic methods to assess synovial 

thickening and vascularisation.  

A B mode and a power Doppler were also evaluated using a four-grade scale from 0 to 3 

with definitions for each category (6). 

Statistical analysis 

Pearson’ correlation coefficient was calculated to evaluate correlation between studied 

variables. Statistical analysis was carried out with the SPSS. All P-values were two-tailed.  

Results and Discussion 

YKL-40 is discussed as a possible novel biomarker. The mean serum value of YKL-40 

in healthy subjects was 84,19 ng/ml, while the median serum concentration of YKL-40 in RA 

patients was 246,17 ng/ml. Obviously, serum YKL-40 level in RA patients is significantly 

higher compared to that of healthy controls. The level of the glycoprotein in synovial fluid 

was 509,78 ng/ml and it was twice as high as in serum level.  

Our study shows that serum and synovial fluid YKL-40 levels are significantly higher in 

Bulgarian patients with RA compared to age-matched healthy subjects (P<0.001). 

We observed high YKL-40 levels in serum and synovial fluid despite the treatment of 

the patients. A positive correlation between serum and synovial fluid concentrations of YKL-

40 was detected.  

Other researchers have observed a 10-fold increased concentration of YKL-40 in 

synovial fluid compared to serum concentration in RA patients. A strong relationship between 
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glycoprotein levels in serum and synovial fluid was demonstrated in different populations 

with RA (7, 8). 

Normal range for circulating YKL-40 in healthy subjects is not established yet. 

Johansen (2006) suggested that changes in serum YKL-40 concentration higher than 20% 

should be indicative of elevated serum range (1). In our study we determined 50% higher 

concentration of YKL-40 in serum and synovial fluid compared to age-matched healthy 

subjects. 

Serum CRP and ESR are “gold standards” for monitoring disease activity in RA. The 

problem is that normal values are sometimes found in patients with clinically active disease 

(9). These laboratory tests are nonspecific indicators of synovial inflammation. Many 

pathological conditions influence these parameters. 

We found a strong correlation between serum YKL-40 and standard biochemical 

markers of inflammation like CRP and ESR in patients with RA (P<0.001) (Table 1).  

Table 1. Correlation between levels of YKL-40 and biochemical and sonographic parameters 

Variables YKL-40 in serum YKL-40 in synovial fluid 
ESR r=0.446 

P=0.003* 
- 

CRP r=0.582 
P=0.004* 

- 

B mode r=0.498 
P=0.07* 

r=0.47 
P=0.08 

Power Doppler r=0.49 
P=0.07* 

r=0.52 
P=0.05* 

*Correlation is significant at the 0.01 level; 
 

Reliable biomarkers of joint inflammation and destruction in RA patients are proteins 

expressed and released by cells in synovial fluid and serum. We suppose that YKL-40 could 

provide a different and a more local view of the inflammatory process than conventional 

biomarkers like CRP and ESR.  

Radiological progression, including bone erosion and loss of joint space is one of the 

important characteristics in RA. However, the development of bone erosion can be found 

independently of biochemical parameters and clinical symptoms. Therefore a new biomarker 

of disease activity is needed.  

Sonography detects 20% more abnormalities than does radiography and provides 

simple grading of disease activity (10). In our investigation we included sonography to 
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support the diagnosis of RA as highly sensitive techniques for the differentiation of synovitis 

and joint destruction and for the quantification of the degree of inflammation.  

We revealed an association between YKL-40 levels in serum and synovial fluid of 

patients with RA and synovial thickening and vascularisation (Table 1). We determined a 

positive correlation between serum and synovial YKL-40 levels and the sonographic 

examination (P=0.07). Serum and synovial fluid YKL-40 levels partially reflect the degree of 

inflammation and also indicate joint destruction in patients with RA. In addition, the 

glycoprotein is involved in cell attachment and migration of vascular endothelial cells, which 

might indicate that YKL-40 plays a role in angiogenesis. Francescone et al. (11) demonstrated 

that YKL-40 induced angiogenesis and acts synergistically with VEGF in glioblastoma cell 

lines.  

Our study is the first to investigate the correlation between serum and synovial YKL-

40 levels and sonographic parameters in Bulgarian patients with active RA. 

In conclusion, serum and synovial YKL-40 concentrations, combined with 

sonography, could serve as a diagnostic tool for joint inflammation in rheumatoid arthritis. 

YKL-40 could be proposed as a novel diagnostic marker in autoinflammatory disease. 
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Introduction  

Gender differences have been reported in various aspects of schizophrenia, including 

its epidemiology, possible etiology, clinical course and response to antipsychotic medications. 

Male patients tend to have an earlier onset of illness (1) and poorer premorbid social and 

intellectual functioning in comparison with females (2-4). They also appear to present with 

more neurodevelopment insults (5-7), negative symptoms and cognitive deficits  (4, 8) and 

greater structural brain and neurophysiological abnormalities (4). Males suffer from worse 

outcomes in short and medium-term studies (4, 8) and greater long-term disability (9). 

Females present with more affective symptoms (4, 10) and often show a seasonal pattern of 

hospital admission, that mimics the presentation of patients with mood disorders (10). 

Premenopausal women respond better and faster to antipsychotic treatment than men (2, 4) 

but suffer more often from metabolic syndrome associated with antipsychotic medications 

(11, 12). 

Meanwhile, an extensive body of evidence supports the relevance of body build in 

schizophrenia (13). Since the pioneering work of Kretschmer in the 1930’s (14) and Sheldon 

in the 1950’s (15, 16), several studies have established greater ectomorphy (relative body 

linearity) in schizophrenia patients in comparison with controls (17, 18) and patients with 

mood disorders (19-22). Additionally, there is evidence of greater ectomorphy in the 

somatotype of schizophrenia patients with early onset of psychosis (20, 21, 23) and 

unfavorable course of the illness (22, 24-27). However, no existing empirical research has 

addressed the correlation between somatotype and social functioning in schizophrenia. The 

aim of the present study was to compare the somatotype characteristics of patients with 

paranoid schizophrenia with low and high functioning according to the Global Assessment of 

Functioning Scale (28) separately in males and females. We hypothesized that an inverse 

correlation would be found between ectomorphy and global functioning in schizophrenia in 

both sexes. 

Materials and methods 

1. Subjects 
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Study subjects were 97 patients with paranoid schizophrenia (53 males and 44 

females), consecutively admitted in the Clinic of Psychiatry at UMHAT “Sveti Georgi” - 

Plovdiv. Patients satisfied DSM-IV criteria for a diagnosis of schizophrenia, paranoid type 

(28) on the basis of case records review, a semi-structured interview based on a checklist of 

items from DSM-IV and information obtained from relatives in order to enhance the validity 

of the diagnosis. Potential subjects were excluded if they had any signs of mental retardation, 

a history of drug or alcohol abuse, an identifiable neurological disorder or a general medical 

condition with direct effects on the central nervous system, or a clinically significant change 

in body weight 6 months prior to entering the study. 

To avoid the potential confounding effects of racial and ethnic variation in 

somatotype, all subjects were of Bulgarian origin; individuals were excluded if their parental 

or grandparental ethnic group was other than Bulgarian. 

The study was approved by the local Ethics Committee and all subjects gave written 

informed consent to participate. 

2. Somatotype assessment 

Subjects’ somatotype was assessed using the Heath-Carter anthropometric method 

(29). This method provides three-number ratings representing endomorphy (a predominance 

of body width and girth over height, or relative body corpulence), mesomorphy (a 

predominance of the musculoskeletal system) and ectomorphy (a predominance of height over 

width and girth, or relative linearity and slenderness of physique), respectively. Values 

between 0.5 and 2.5 are considered low, between 3 and 5 moderate, between 5.5 and 7 high 

and above 7.5 very high. According to Heath & Carter the somatotype spectrum includes 13 

categories: 1) endomorph-ectomorph, 2) ectomorphic endomorph, 3) balanced endomorph, 4) 

mesomorphic endomorph, 5) mesomorph-endomorph, 6) endomorphic mesomorph, 7) 

balanced mesomorph, 8) ectomorphic mesomorph, 9) mesomorph-ectomorph, 10) 

mesomorphic ectomorph, 11) balanced ectomorph, 12) endomorphic ectomorph and 13) 

central). 

The following anthropometric variables were assessed: height, weight, humerus 

biepicondylar breadth, femur biepicondylar breadth, upper arm girth with biceps brachii 

muscle maximally contracted, calf girth, skin folds (Harpenden caliper - 10 g/mm2 pressure, 

0.5 mm accuracy) – triceps brachii, subscapular, suprailiac, medial calf. All measurements 

were done on the right side. 
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Ratings for the somatotype components (endomorphy, mesomorphy and ectomorphy) 

were calculated on the basis of these anthropometric variables using Heath-Carter formulas 

(13). 

 

3. Assessment of global functioning 

Global functioning was evaluated using the Global Assessment of Functioning (GAF) 

Scale (28). It is a numeric scale (0 through 100) used by mental health professionals to rate 

subjectively the social, occupational, and psychological functioning of adults on a continuum 

from psychological or psychiatric sickness to health. Impairment in functioning due to 

physical (or environmental) limitations is not taken into consideration when rating the 

subjects. Each subject in the study was evaluated prior to discharge in order to minimize the 

effect of acute psychotic exacerbation on global functioning. 

4. Statistical analysis 

Study data were analyzed with IBM SPSS Statistics 20.0 under Windows 7.  

We used a median split of GAF score by gender to define four groups: male patients 

with low functioning, male patients with high functioning, female patients with low 

functioning and female patients with high functioning. Socio-demographic characteristics 

were compared between groups with low and high levels of functioning using Student’s t-test, 

two-tailed, separately in male and female patients. Endomorphy, mesomorphy and 

ectomorphy means were compared in patients with low and high levels of functioning using 

Student’s t-test, two-tailed, separately in male and female patients. The interaction effect of 

GAF score and gender on somatotype components was determined using a two-way ANOVA 

with interactions.  

The level of statistical significance was set at 0.05. 

Results 

1. Socio-demographic characteristic 

The socio-demographic characteristics of males and females with low and high levels 

of functioning are presented in Table 1 and Table 2, respectively. In both sexes low 

functioning was associated significantly with a longer duration of illness and greater number 

of hospitalizations, while the association with earlier onset of psychosis was statistically 

significant only in male patients. No significant associations between global functioning and 

age or years of education were found in either male or female patients.  
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Table 1. Socio-demographic characteristics of males with low and high levels of functioning 

  Low Functioning 

GAF ≤ 65 
(n = 25) 

High Functioning 

GAF > 65 
(n = 28) 

Significance 

t df P 

Characteristics Mean SD Mean SD        

GAF 53.0 10.9 76.6 6.2 - 9.8 51* 0.000 

Age 32.8 9.7 34.5 8.7 - 0.7 51* 0.493 

Education (years) 11.7 2.1 12.4 2.9 - 0.9 51* 0.351 

Age of onset 22.4 4.5 28.9 8.6 - 3.4 41.4** 0.001 

Duration of illness 10.3 8.5 5.6 5.9 2.4 42.7** 0.024 

Number of hospitalizations 6.8 6.1 3.1 2.6 2.9 30.1** 0.009 
* Student’s t-test, two-tailed – equal variances 
** Student’s t-test, two-tailed – unequal variances 

 

Table 2. Socio-demographic characteristics of females with low and high levels of functioning 

 Low Functioning 

GAF ≤ 60 
 (n = 24) 

High Functioning 

GAF > 60 
(n = 20) 

Significance 

t df P 

Characteristics Mean SD Mean SD    

GAF 47.5 10.8 73.8 7.6 - 9.1 42* 0.000 

Age 35.5 10.9 30.8 9.5 1.5 42* 0.137 

Education (years) 12.7 2.1 13.1 2.4 - 0.5 41* 0.650 

Age of onset 23.1 6.7 25.9 6.3 - 1.4 42* 0.175 

Duration of illness 12.4 8.0 4.9 5.2 3.6 39.8** 0.001 

Number of hospitalizations 8.3 7.3 2.4 2.0 3.5 25.8** 0.001 
 * Student’s t-test, two-tailed – equal variances 
** Student’s t-test, two-tailed – unequal variances 
 

2. Somatotype characteristics of patients with low and high functioning 

The somatotype characteristics of male and female patients with low and high levels 

of functioning are presented in Table 3 and Table 4, respectively. Male patients with low 
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global functioning presented with significantly higher mean ectomorphy ratings than male 

patients with low functioning. They also showed lower endomorphy and ectomorphy ratings, 

though differences were not statistically significant. In females there were no significant 

differences in any of the somatotype components between groups with low and high levels of 

functioning. 

 

Table 3. Somatotype characteristics of male patients with low and high levels of functioning 

  Low Functioning 
GAF ≤ 65 

(n = 25) 

High Functioning 
GAF > 65 

(n = 28) 

Significance 

t df P 

Somatotype components Mean SD Mean SD        

Endomorphy 3.42 1.49 4.26 1.71 - 1.9 51* 0.065 

Mesomorphy 3.98 1.35 4.48 1.02 - 1.5 42.5** 0.133 

Ectomorphy 2.89 1.74 1.99 1.16 2.22 51* 0.031 
* Student’s t-test, two-tailed – equal variances 
** Student’s t-test, two-tailed – unequal variances 

 

Table 4. Somatotype characteristics of female patients with low and high levels of functioning 

  Low Functioning 
GAF ≤ 60 

(n = 24) 

High Functioning 
GAF > 60 

(n = 20) 

Significance 

t df P 

Somatotype components Mean SD Mean SD        

Endomorphy 5.59 2.24 5.95 2.17 - 0.5 41* 0.599 

Mesomorphy 3.99 1.28 3.82 1.60 0.4 41* 0.699 

Ectomorphy 1.64 1.37 1.84 1.67 - 0.4 42* 0.667 
* Student’s t-test, two-tailed – equal variances 

3. Interaction effect of global functioning and gender on somatotype components. 

An interaction effect between two independent variables exists if the effect of one of 

the variables differs depending on the level of the other variable. To test the interaction of 

global functioning and gender on somatotype components we used two-way ANOVA. We 

found a statistically significant interaction effect between the two variables with respect to 
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ectomorphy (P = 0.03) (Table 5). The interaction effect between global functioning and 

gender with respect to mesomorphy was slightly short of statistical significance (P = 0.056) 

and was not significant with respect to endomorphy (P = 0.666). 

 

Table 5. Interaction effect of global functioning and gender on ectomorphy 

Source of variance Sum 
of Squares df Mean 

Square F Significance 
of F 

Fixed Factors      

GAF rank 5.11 1 5.11 2.38 0.126 

Gender 14.98 1 14.98 6.98 0.01 

Two-way interaction      

GAF rank X Gender 10.38 1 10.38 4.84 0.03 

 

Discussion 

Using the GAF score as a measure of overall social, occupational, and psychological 

functioning, the present study provides partial psychometric confirmation of the evidence for 

higher ectomorphy in the somatotypes of schizophrenia patients with unfavorable course of 

the illness (22, 24-27).  

However, in our sample higher ectomorphy is associated with low global functioning 

only in male patients. Insofar as the GAF score has been established as a reliable predictor of 

outcome in both adolescents and adults with psychosis (30), our data may also suggest that 

higher ectomorphy prognosticates a poorer prognosis in male patients with the disorder. 

As male patients with lower global functioning in our sample present with an earlier 

onset of psychosis, higher ectomorphy in this subgroup of patients may be an epiphenomenon 

of greater neurodevelopmental adversity. Perhaps, neurodevelopmental insults such as 

prenatal malnutrition, infection during pregnancy or obstetric complications could contribute 

to increased ectomorphy in males with early onset of psychosis. Of course, an inverse cause-

effect relationship may also be considered. It is conceivable that low global functioning in 

combination with male celibacy (common in this disorder), may result in higher ectomorphy 

in this subgroup of patients as a result of dietary restrictions. 
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Female schizophrenia patients with low and high global functioning do not show 

significant differences in somatotype components. Our data are in accord with the findings of 

an earlier study, including a subset of the current sample, which found no significant 

differences in the somatotype components of female schizophrenia patients and normal 

controls (17). If in females somatotype characteristics show no diagnostic specificity to 

schizophrenia, they cannot be expected to be of any prognostic utility. Another possible 

explanation is that in comparison with males, endomorphy in females increases more 

considerably with age (31) and antipsychotic treatment (11, 12), confounding the association 

between ectomorphy and poor course and outcome in female schizophrenia patients.  

Finally, a number of limitations of the study need to be acknowledged. As any cross-

sectional study, it can only make presumptions about cause-effect relationships. Both 

somatotype components and global functioning have been found to change with time and 

prospective studies will yield more conclusive data. Although we found no significant 

differences in the duration of (treated) psychosis between the groups, differential effects of 

antipsychotic medication cannot be ruled out. 

In conclusion, our findings are indicative of gender-specific differences in the relations 

between somatotype and global functioning in schizophrenia. They pinpoint the need for 

gender-based research protocols to study the etiology, epidemiology, clinical presentation and 

outcome of schizophrenia.  
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ПРОВОКАЦИЯ С ХИПЕРСАЛИНЕН РАЗТВОР ЗА ОЦЕНКА НА 
БРОНХИАЛНА ХИПЕРРЕАКТИВНОСТ: ОБЗОР 

Петър Димов 
Катедра Патофизиология, МУ - Пловдив 

 
Бронхиалната хиперреактивност е ключов компонент от патогенезата на астма-

та. Изразява се с поява на бронхоспазъм като отговор на подпрагови дразнители у 

предразположени индивиди. Разработени са различни методи за оценка на бронхиална-

та хиперреактивност, като най-общо те се делят на директни и индиректни1.  

При директните методи се въздейства пряко върху бронхиалната мускулатура. Един от 

най-често използваните агенти при тези тестове е метахолинът – структурен аналог на 

ацетилхолина, който се свързва с холинорецепторите в бронхиалната мускулатура и по 

директен механизъм предизвиква контракция, която води до стеснение на лумена на 

дихателните пътища. За положителен обикновено се приема тест, при който се наблю-

дава спад в стойностите на форсиран експираторен обем за 1 сек. (ФЕО1) ≥20% спрямо 

изходния. Тези методи имат място най-вече при диагностиката на астмата, като особено 

ценна е тяхната висока чувствителност, т.е. много ниският процент на фалшиво нега-

тивни резултати. Използват се и за мониториране на терапията. Тяхната специфичност, 

от друга страна, не е толкова добра, което индикира комбинирането им с други методи 

за диагностика2.  

Таблица 1. Сравнение между директните и индиректни бронхопровокационни проби 
по различни критерии3 

 

Индиректните тестове за бронхиална хиперреактивност, които се използват в 

лабораториите за функционално изследване на дишането, включват: физическо нато-

варване, еукапнеична волева хипервентилация, инхалация с хиперсалинен разтвор, с 

манитол, с аденозин монофосфат. Основен принцип на действие на индиректните тес-
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тове е промяна в осмоларитета на бронхиалната мукоза. Това води до дегранулация на 

възпалителните клетки (мастоцити и базофили) и освободените медиатори предизвик-

ват бронхоспазъм. За положителен обикновено се приема тест, при който има спад в 

изходните нива на ФЕО1≥ 15%. 

Провокацията с хиперсалинен разтвор е пример за индиректна проба за бронхи-

ална хиперреактивност. Извършва се с високодебитен ултразвуков небулизатор. Изс-

ледваният инхалира 4.5% NaCl за интервали от време с нарастваща продължителност 

(0.5, 1, 2, 4, 8 мин.). След всяка инхалация се провежда функционално изследване на 

дишането (ФИД) и се следи за спада във ФЕО1. При спад ≥15% от изходната стойност 

тестът се приема за положителен и се прекратява. Ако след последната инхалация с 

продължителност 8 мин. (общо за цялото изследване – 15.5 мин.) ФЕО1 не бележи 

≥15% спад, тестът се приема за отрицателен.  

Провокацията с хиперсалинен разтвор, като индиректен тест, се използва в ня-

колко различни клинични направления, като едно от тях е диагностиката. Предимство 

на метода тук е високата му специфичност, респективно, нисък процент фалшиво пози-

тивни резултати. В съчетание с директните проби и със стандартна спирометрия, може 

да бъде полезен при отдиференцирането на различни форми на обструктивна и възпа-

лителна белодробна патология. Диагностичното направление е първото, в което този  

тест е бил прилаган при въвеждането му в клиничната практика през ’80-те години на 

миналия век.  

 
а)    б) 

Фиг. 1. а) Сравнение в отговора спрямо провокация с хиперсалинен разтвор при аст-

матици и здрави контроли; б) Сравнение в отговора спрямо провокация с метахолин 

при астматици и здрави контроли4 
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Като се има предвид, че механизмът на действие на хиперсалинния разтвор е 

индиректен, опосредстван от възпалителните клетки в лигавицата, следва да се допус-

не, че отговорът към такъв тест е зависим от терапията и нивото на контрол. Именно 

това дава основание за използването на този тип бронхопровокация, като средство за 

мониториране на лечението при астматично болни. Резултатите са по-добри, отколкото 

когато се взима предвид само стандартната спирометрия, тъй като тя ни дава информа-

ция само за моментното функционално състояние на дихателните пътища, но не и за 

наличието и степента на белодробно възпаление, както и не може да бъде използвана 

като предиктор на екзацербации в дългосрочен план. При наличие на силно положите-

лен бронхопровокационен тест при даден пациент е добре да се обмисли повишаване 

на дозата на инхалаторния кортикостероид, дори в случай на нормални показатели от 

ФИД и обратно, при отрицателна проба влиза в съображение т. нар. „стъпка назад” в 

терапията. Накратко, това изследване подпомага клинициста в адаптиране на най-

ниската доза инхалаторен кортикостероид, при която се постига добър контрол на за-

боляването – ключов момент в терапията на астмата в дългосрочен план5.  

Най-новото клинично приложение на пробата с хиперсалинен разтвор е свързано 

с терапевтичен ефект. Тази идея почива на факта, че след извършване на бронхопрово-

кация, се наблюдава рефрактерен период, по отношение не само на конкретния стимул, 

предизвикал спазъма, а и на други иритативни стимули – феномен, известен като 

„кръстосана рефрактерност”6. Смята се, че този рефрактерен период се дължи на вре-

менно изчерпване на гранулите с преформирани медиатори от мастоцити и базофили, 

като в следствие на това се намалява склонността на бронхите към спазъм. Подобно 

проучване е проведено през 2008 от група бразилски учени7. Обхванат е контингент 

астматично болни пациенти с предоминиращо изразена нощна симптоматика. Изслед-

ването се провежда в два различни дни, като сравняваната променлива е степента на 

спад във ФЕО1 през нощта, спрямо дневните стойности. В единият случай е проведено 

ФИД в 16.00 и след това в 4.00 часа, а в другия, между тези две изследвания, са прове-

дени двукратно провокации с хиперсалинен разтвор. Оказва се, че след извършване на 

бронхопровокациите, степента на спад във ФЕО1 през нощта е сигнификантно по-

малка, нещо повече, при някои от пациентите дори са получени по-високи стойности, 

спрямо следобедните, което е твърде нетипично, предвид превалиращата парасимпати-

кусова активност през нощта. Това проучване дава една нова насока в клиничното при-
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ложение, както на бронхиалната провокация с хиперсалинен разтвор, така и на другите 

индиректни методи, например пробата с физическо натоварване.  

 
Фиг. 2. Сравнение в спадането на ФЕО1 през нощта спрямо следобедния в двата  

различни дни от изследването 

Индиректната проба за бронхиална свръхчувствителност е бърза, лесна за из-

пълнение и сравнително евтина. Тя може да бъде от полза за клиницисти и учени при 

диагностиката, мониторинга и терапията на възпалителните обструктивни белодробни 

болести. Последните изследвания с тази проба разкриват едно ново поле за научно-

изследователска дейност, касаещо и останалите индиректни бронхопровокации и пъл-

ният й потенциал за приложение в клиниката предстои да бъде разкрит. 
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МЕТОДИ ЗА ОЦЕНКА НА УМОРАТА ВЪВ ФУТБОЛА  

Здравко Тарълов 
Катедра Патофизиология, Медицински университет Пловдив 

 

Футболът е най-популярният спорт в света, практикуван от мъже и жени, деца и 

възрастни на различно ниво и класа. Представянето на играчите зависи от множество 

фактори в различни области – техническа/биомеханична, тактическа, ментална и физи-

ологична. Както много други дейности, футболът не е наука, но науката може да по-

добри качеството на играта. 

Като комплексен спорт, футболът изисква от елитните играчи, както високи ае-

робни възможности по време на мач, така и екстензивни анаеробни натоварвания во-

дещи до метаболитни промени, които са отговорни за натрупването на умора. 1  

Няма общоприето определeние за умората. Тя може да се дефинира като „загуба 

на сила (т.е. намаляване на максималната волева контракция)” 2,3, което зависи от типа 

натоварване или „редукция на максималната волева мускулна сила в резултат от физи-

ческо натоварване” 4. Повечето проучвания хвърлят акцента върху острата умора при-

добита по време на една футболна среща. 

В хода на сезона футболистите често се оплакват от „натрупана умора”. Tази 

хронична умора е фактор, който значително може да повлияе индивидуалното предста-

вяне на играча в конкретен мач. Нужно е въвеждането на панел от тестове, които да 

могат да обективизират тази умора и възможността на играч да участва пълноценно в 

тренировъчния режим и/или официалните срещи5,6,7 

Понастоящем обективна оценка на спортната форма на футболистите се постига 

с кардиопулмонални тестове с натоварване (КПТН) или други подобни полеви тестове.8 

Те са много информативни и надеждни. Чрез КПТН можем да получим информация за 

редица важни показатели като: максимална кислородна консумация (VO2max; 

VO2max/kg), анаеробен праг (AT), максимален пулс (HRmax), определяне на зоните на 

работоспособност (аеробен, анаеробен и смесен режим на работа) и други. Те дават 

обективна представа за функционалното състояние на спортиста и чрез тях може да се 

подобри и оптимизира тренировъчния процес и режим. Такива тестове, обаче не са 

приложими по време на състезателния период, тъй като изискват скъпа апаратура, мно-

го време и максимално физическо усилие за постигането им – фактори, които наруша-

ват възстановяването на играчите и техния нормален тренировъчен режим. По тази 
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причина е необходимо в практиката да се въведе нов, бърз, лесноприложим и надежден 

метод за оценка на хроничната умора и моментния функционален статус на футболис-

тите.  

Етиологията на умората е мултифакторна. От физиологична гледна точка тя има 

три основни направления: периферна (мускулна), централна (автономна) и невро-

психична (Фиг.1)9. Това изисква използването на изследвания, обхващащи всички тях. 

За определяне на периферната мускулна умора могат да се използват динамометрия, 

спринтов тест, тест с вертикален отскок, електромиография (ЕМГ). За оценка на авто-

номната нервна система методът на избор е вариабилност на сърдечната честота (ВСЧ), 

а за нервно-психична умора – стабилография. 

 
Фиг.1. Физиологични аспекти на мускулната умора. Централната умора е свързана с 

промени във възбудния контрол на двигателния център към централните мотоневрони 

(1,2); степента на възбудимостта им (3) или нервномускулната проводимост (4). Пе-

риферната умора се наблюдава при промяна във възбудимостта на сарколемата (5), 

калциевото отделяне и връщане в Т-тубулите на саркоплазматичния ретикулум (6), 

недостатъчна енергийна доставка и натрупване на крайни продукти на метаболизма 

(7)9.  

Тест на Хоф 

За оценка на цялостното функционално състояние като полеви аналог на КПТН 

може да се използва дрибъл-тест на Хоф.    
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Изпълнява се на трасе, което за пръв път е разработено от Хоф и екипът му за трениро-

въчни цели (Фиг. 2). Модифицирано е така, че всеки футболист да изминава по точно 

290м на обиколка, дриблирайки с топка между препятствията. Тестът продължава 10 

мин, като целта е за това време да се измине максимално дълго разстояние. Пет души 

могат го изпълняват по едно и също време. Играчите носят пулсомери, чрез които може 

да се оцени тяхното усилие и обективност на резултатите.10 

 
Фиг.2. Схематично представяне на трасето за дрибъл-тест на Хоф 

Различни проучвания сочат, че има добре изразена корелация между резултатите 

получени при КПТН и тези от Хоф-теста. Известно е също, че футболистите имат сери-

озен проблем с мотивацията, когато трябва да изпълняват упражнения без топка. Пора-

ди тези причини Хоф-тестът е един много полезен метод за цялостна оценка на функ-

ционалното състояние в ежедневната футболна практика. Като полеви тест той лесно 

може да бъде съчетан с 10 до 50 м спринт тест или тест с вертикален отскок. 

Кожна електромиография (кЕМГ)  

Повърхностната кожна електромиография е широко разпространен неинвазивен 

метод за оценка на мускулната функция чрез поставяне на електроди върху кожата, за 

разлика от дълбоките иглени електроди при конвенционалната електромиография, кое-
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то би било много травматично за играча. Електромиографията дава представа както за 

нервномускулната проводимост, така и за съкратителната способност на сарколемата9. 

По време на мускулно съкращение ЕМГ апаратът, чрез параметричен анализ регистри-

ра 2 основни честотни параметъра: корен квадратен на средните честоти (SMR – square 

root of the mean) и медианна честота (MF – median frequency). SRM отразява сумарната 

електрическа активност по време на контракция. MF е свързан с честотата на генерира-

ни импулси от моторните мускулни единици. Имайки предвид това, мускулната умора 

е налице при: 

 Увеличен SRM, което е резултат от по-голямата сила на импулса, нужен за акти-

вация на мускулите, поради редукция за възможността за поддържане на съкра-

щение. 

 Намален МF поради редукция на акционния потенциал на миофибрилите по 

време на контракция. 

Динамометрия 

Оценката на мускулната умора чрез изокинетично максимално мускулно съкра-

щение (MVC-maximum volunteer contraction) се постига, като играчът се инструктира да 

контрахира своя мускул с колкото се може по-голяма сила, без да променя неговата 

дължина. Този метод се нарича динамометрия като силата може да се отчита чрез раз-

лични динамографски системи. Когато говорим за изокинетично съкращение, peak 

torque e най-подходящият показател за оценка на генерираната сила, тъй като силата се 

изразява в ротационно движение на ставата спрямо надлъжната ос на крайника. Тестът 

се изпълнява с доминантния крак. Той може лесно да се определи като се попита игра-

чът с кой крак рита топката, когато трябва да изпълни удар с максимална сила. Всеки 

играч изпълнява различен брой контракции в седнало положение с различен ъгъл, в 

зависимост от това дали изследваме сила (3-5 повторения с малък ъгъл) или издръжли-

вост (15-30 повторения при по-голям ъгъл) .3,11,12,13 

Tъй като и двата метода изискват максимална мускулна контракция, кЕМГ и ди-

намометрията могат да се комбинират, което ги прави лесноприложими и ефикасни. 

Вариабилност на сърдечната честота (ВСЧ) 

Централната умора се представя чрез промените в автономната нервна система в 

резултат от физическо натоварване. Доказано е, че по време на физическо натоварване 

симпатикусовата нервна система превалира, докато парасимпатикусът е силно активи-
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ран в първите минути на възстановителния период.9,14 Затова вагусовата активност е 

силно повишена при спортисти в сравнение със здрави неактивно трениращи лица.15,16 

Вариабилността на сърдечната честота се приема за „златен стандарт” в оценката на 

вегетативната нервна система17,18,19,20, Тя може да се дефинира като вариациите в ин-

тервалите между отделните сърдечни удари (RR-интервали); колебания в моментната 

сърдечна честота или количеството на флуктуации в сърдечната честота около средния 

пулс. Доказано е, че ВСЧ намалява с развитието на умората21,22 и силно корелира със 

степента на физическо натоварване.15,23,24 

Отчитането на RR-интервалите става с помощта на пулсомер  (Polar Heart 

Monitor RS800 и др.) или ЕКГ Холтер (Mortara и др.), а обработката на резултатите чрез 

софтуер Kubios, Finland. Използвайки параметричен анализ (Авторегресивен или бързи 

трансформации на Фурие) за определяне на честотните колебания можем да получим 

обективна информация за състоянието на симпатикус  (LF – ниски честоти) или пара-

симпатикус  (HF-високи честоти) или отношението между тях (LF/HF index). Влияние-

то на автономната нервна система върху организма, в частност и сърцето се оценява 

чрез тоталната сила (Total Power-TP) (Фиг. 3). Преди изследването играчът не трябва да 

приема кафе или други енергийни напитки; лекарства и други вещества повлияващи 

състоянието на вегетативната нервна система. По време на записа на ВСЧ спортистът е 

в стабилно състояние (steady-state): лежи удобно в тиха стая без разсейващи фактори за 

30 мин. След това се извършва тилт-тест за 10 мин.  

 
Фиг. 3. Резултати от честотен анализ на ВСЧ на 17-годишен елитен български фут-

болист. Впечатление прави добрият баланс между симпатикус и парасимпатикус, 

както и високата тотална сила, което говори за адекватен контрол на автономната 

нервна система. 
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Стабилография 

Равновесната нестабилност на спортиста може да бъде нарушена от редица фак-

тори, включително и умора. Тези нарушения могат да бъдат изследвани чрез стабилог-

рафия. Промяната в положението на тялото в предно-задно (AP) или странично (ML) 

направление се измерват чрез стабилографска система. Играчът се инструктира да стои 

неподвижен без всякакви движения на тялото си по време на 30 секундния запис. Екс-

перименталия протокол включва 2 състояния:  

1. С отворени очи (OO) 

2. Със затворение очи (ЗО) 

Равновесната стабилност се отчита с два основни параметъра: ''sway velocity" 

(SV) and "relative power spectrum" (RPS), като понижението им е явен показател на нер-

вно-психична умора.25 

За ежедневната практика е нужно въвеждането на нов алгоритъм за оценка на 

хроничната умора. Той трябва да е ефикасен, надежден и лесно приложим. Чрез панел 

от тестове обхващащи всички физиологични звена на умората, клубният лекар и тре-

ньорът ще имат възможност да оценят моментното функционално състояние на играча, 

възможността му да участва в конкретен мач и ще могат да оптимизират тренировъч-

ния процес. Тези методи могат да са в основата на определянето на адекватния брой 

мачове за конкретен футболист през сезона. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ НА ЛАЗЕРИТЕ В ПАРОДОНТОЛОГИЯТА 

Благовеста Янева, Елена Фиркова 
Катедра по Пародонтология и ЗОЛ,  

Факултет по Дентална медицина, Медицински Университет - Пловдив 
 

Въведение 

Лазерите са обект на много изследвания в различни области още от тяхното съз-

даване през 1960г.Тогава за пръв път Maiman създава рубиновия лазер по теориите на 

Айнщайн от 1916г. за стимулираното излъчване на светлина (1). Думата LASER е акро-

ним на Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation, а на български е възприет 

буквалния превод и се използва думата „лазер”. Всъщност лазерното лъчение е стиму-

лирана емисия на светлина, която нормално не се среща в природата. 

Най-общо лазерът се състои от източник на светлина, резонатор с активна среда 

и две огледала, едното от които не отразява 100% от енергията, насочена към него, а 

само част от нея. Така от резонатора излиза лазерен лъч, който чрез система от лещи се 

предава до накрайника на лазерното устройство (2). (фиг.1) 

 
Фиг. 1. Схема на лазер 

Компоненти: 
1 - активна среда; 2 - източник на напомпване; 3 - 100% огледало; 4 - полупропускливо 
огледало; 5 - лазерен лъч 

Според активната среда, намираща се в резонатора съществуват различни видо-

ве лазери – газови, полупроводникови, твърдотелни. 

Лазерният лъч, който се произвежда в лазерното устройство има специфични 

характеристики: кохерентност-синхронни вълни с еднаква честота, монохроматичност-

само една дължина на вълната, колимираност-насоченост на светлината. 
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Различните лазери имат различна дължина на вълната и съответно попадат в 

различни участъци на светлинния спектър-ултравиолетовия, видимия, инфрачервения 

(3) (табл. 1). 

Табл. 1. Тип и дължина на вълната на лазерите 

Тип лазер  Дължина на  
вълната 

Цвят 

Ексимерен лазер Аргон флуорид (ArF) 
Ксенон хлорид(XeCl) 

193nm 
308nm 

Ултравиолетов 
Ултравиолетов 

Газови лазери Аргонов (Ar) 
Хелий неонов (HeNe) 
Въглерод диоксиден (CO2) 

488nm 
637nm 
10 600nm 

Син 
Червен 
Инфрачервен 

Диодни лазери Индий Галий Арсенид 
Фосфорен (InGaAsP) 
Галий Алуминий Арсени-
дов(GaAlAs) 
Галий Арсенидов(GaAs) 
Индий Галий Арсенидов 
(InGaAs) 

655nm 
 
670-830nm 
 
840nm 
980nm 

Червен 
 
Червен-
инфрачервен 
Инфрачервен 
Инфрачервен 

Твърдотелни лазери Александритен 
Калий Титаний Фосфа-
тов(KTP) 
Неодимий:Итрий Алуми-
ний Гранатов(Nd:YAG) 
Холмий:Итрий Алуминий 
Гранатов(Ho:YAG) 
Ербий,Хром:Итрий Скан-
дий Галий Грана-
тов(Er,Cr:YSGG) 
Ербий: Итрий Скандий 
Галий Гранатов 
(Er:YSGG) 
Ербий:Итрий Алуминий 
Гранатов(Er:YAG) 

337nm 
532nm 
 
1064nm 
 
 
2100nm 
 
2780nm 
 
 
2790nm 
 
2940nm 

Ултравиолетов 
Зелен 
 
Инфрачервен  
 
 
Инфрачервен 
 
Инфрачервен 
 
 
Инфрачервен 
 
Инфрачервен 

 

Лазерният лъч може да взаимодейства по различен начин с тъканите, когато дос-

тигне до тях. Той може да се отрази, да се абсорбира, да се разпръсне или да премине 

през тях (4) (фиг.2.). 



- 41 - 

 
Фиг. 2. Взаимодействие на лазерен лъч с тъканите 

В зависимост от взаимодействието си с тъканите лазерите имат различни ефек-

ти: термичен, механичен, химичен, фотохимичен, биостимулиращ. 

Пародонтално лечение 

Пародонталното лечение е неделима част от денталната терапия. Основната му 

цел е отстраняване на етиологичните фактори за пародонтално възпаление и ретенци-

онните фактори, редукция на пародонталния джоб, коригиране и регенерация на кост-

ните дефекти, създаване на анатомичен гингивален контур и мукогингивален статус, 

благоприятстващи поддържането на здрав пародонтален комплекс. За тази цел се из-

ползват различни ръчни и машинни инструменти, но по проведените до момента изс-

ледвания се оказва, че те не са 100% ефективни. Поради това се търсят и други насоки в 

лечението на пародонталните заболявания, а именно – лазерно третиране (3). 

Най-често използваните лазери в пародонтологията са CO2, Nd:YAG, диодният 

и Er:YAG лазерите. Те имат различен механизъм на действие и взаимодействие с тъка-

ните. В зависимост от техните характеристики те се абсорбират от различни молекули, 

наречени хромофори като хемоглобин, вода, меланин и други. На фиг. 3 е представен 

абсорбционният коефициент на различните лазерни системи от водата. 

Лазерен лъч 
отражение 

преминаване 

абсорбция 

разпръсване 
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Фиг. 3. Абсорбция на водата от лазерите 

СО2-лазер 

СО2 лазерът има дължина на вълната 10 600 nm и се абсорбира добре от водата 

(фиг.3), поради което през 1976 г. е одобрен от американската Food and drug 

administration (FDA) за приложение в меко-тъканната хирургия (3). 

Много автори правят изследвания в тази област и стигат до изводите, че при из-

ползването на въглерод диоксиден лазер за различни хирургични манипулации в меки-

те тъкани се получава липса на хеморагия и чисто оперативно поле, възможност за не-

контактна хирургия и стерилизация на хирургичното поле, добър оздравителен процес, 

минимален постоперативен дискомфорт и минималко оперативно време (5,6). Благода-

рение на тези предимства той се използва широко при гингивектомии, ексцизионни 

биопсии, коагулация на местата, от които се взимат тъканни присадки, френулотомии 

(5, 6, 7, 8, 9). Голям брой изследвания доказват бактерициден и детоксифициращ ефект 

на CO2 лазера (10). Въпреки това скорошно проучване на Mullins и кол. демонстрира, 

че при едно единствено облъчване с трето поколение CO2 лазер няма стерилизиращ 
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ефект в пародонталния джоб, налице е резидуално количество субгингивална зъбна 

плака, съответстващо на плаката контролните нелекувани групи (11). 

При употребата на въглероддиоксидния лазер в твърдите тъкани резултатите са 

съвсен различни, отколкото при меки тъкани. При почистване и заглаждане на корено-

вите повърхности се установяват стопяване и рекристализация на дентина, овъгляване 

и наличие на кратеровидни дефекти в повърхностния слой (12, 13). Доказаните стра-

нични ефекти при in vitro изследванията показват невъзможността CO2 лазерът да се 

използва в клинични условия за обработване на твърдите зъбни тъкани (14, 15, 16). Ре-

зултатите от взаимодействието му с костта са съпоставими като се установява, че неза-

висимо от силата на енергията и броя на използваните пулсове винаги се получава 

овъглен слой, зона на термална некроза, която се характеризира с коагулация на тъкан-

та и зона на термично увреждане (17). Освен това температурата се увеличава значи-

телно при обработка на костта (18) и оздравителният процес е много забавен (19).  

Nd:YAG лазер 

Nd:YAG лазерът има дължина на вълната 1064 nm, намалена резорбция от вода-

та (фиг.2) и се разпръсква или пенетрира дълбоко в тъканите при взаимодействието си 

с тях.(3) 

Поради намалената си абсорбция във вода този лазер се прилага предимно в ме-

ките тъкани за различни видове хирургични интервенции като води до липса на хемо-

рагия и чисто оперативно поле в сравнение с конвенционалните хирургични мето-

ди.(20) Nd:YAG лазерът се използва широко за ексцизионни биопсии, френулотомии, 

гингивектомии и други меко-тъканни процедури, за които авторите докладват намалена 

постоперативна болка, минимално инвазивна хирургия и елиминиране на необходи-

мостта от шевове. (21) 

Също като CO 2 лазерът обаче Neodimium:YAG е неефктивен при почистване и 

заглаждане на кореновите повърхности. Електронно-микроскопски изследвания сочат, 

че Nd:YAG лазерът предизвиква стопяване, овъгляване и карбонизация на повърхност-

ния циментов слой, образуване на фисури и кратеровидни дефекти по него (16, 22, 

23).Освен тези странични ефекти употребата му при почистване и заглаждане на коре-

новите повърхности води до увеличение на вътрепулпната температура (24), както и на 

нарушения в химичната структура на кореновите протеини (25). Тези свойства покават, 

че Nd:YAG лазерът е неефективен и не трябва да се използва самостоятелно при скей-

линг и роот плейнинг. Наскоро проведено изследване на Gomez и кол (26) обаче показ-
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ва, че Nd:YAG може да се използва като допълнение към нехирургичното пародонтал-

но лечение поради елиминирането на токсични агенти и контаминиран слой от цимен-

та.Бактерицидните свойства на тази лазерна система се разглеждат в много проучвания 

и всички те установяват статистически значима редукция в нивата на пародонтопатоге-

ните след приложението му (27,28-30). Nd:YAG лазерът притежава и свойството да от-

странява замърсяващия слой като разкрива дентиновите тубули и експонира колагено-

вите фибри (31). 

Клиничните изследвания на допълнителното действие на Nd:YAG лазера към 

конвенционалното нехирургично пародонтално лечение сочат противоречиви резулта-

ти. Някои автори докладват значително подобрение в клиничните и микробиологични 

параметри след допълнително приложение на Nd:YAG лазер след ръчна или машинна 

инструментация на пародонталните джобове (32, 33, 34). За разлика от тях други по-

сочват, че няма предимство на тази лазерна система в комбинация с традиционните 

методи при нехирургичното пародонтално лечение (35,36,37). 

Nd:YAG лазерът показва добри резултати при лечението на дентиновата свръх-

чувствителност като действието му се обяснява със стопяване на дентина и получаване 

на гладка непорьозна повърхност, която блокира предаването на болковите стимули 

към пулпата (38-43). 

Диодни лазери 

Диодните лазери представляват голяма група от лазерни системи, които принад-

лежат към видимата и невидимата инфрачервена област на спектъра на светлината. Те 

се разделят най-общо на нискоенергийни диодни лазери, които се използват за биости-

мулация и подобряване на трофиката на тъканите, и високоенергийни диодни лазери, 

които намират приложение в меко-тъканната хирургия, поради добрата си абсорбция от 

хемоглобина. Тези лазери не могат да се използват за почистване и заглаждане на коре-

новите повърхности, тъй като водят до образуването на грапавини и кратеровидни де-

фекти (44), но намират приложение при детекцията на зъбен камък (44). Освен това 

тези лазери показват и много добър антибактариален ефект (45). 

Er:YAG лазер 

Er:YAG лазерът е представен за първи път през 1974 година от Zharikov и 

кол.(52) Той е твърдотелен лазер с дължина на вълната 2940 nm и притежава висок аб-

сорбционен коефициент от водата (фиг. 2) - 10 000 пъти по-висок от този на CO2 лазера 
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и 15 000 – 20 000 пъти по-висок от този на Nd:YAG лазера(3). Това определя приложе-

нието му в меките тъкани. 

ОН-групите като съставна част на хидроксилапатита показват също относително 

висока абсорбция при 2940nm, въпреки че техният максимум е при 2800 nm. Тези фи-

зични свойства увеличават спектъра на приложение на Er:YAG лазера освен за меки и 

за обработване на твърди зъбни тъкани и кост.Това води до увеличен интерес от страна 

на научните изследователи към тази лазерна система и приложението й в пародонтал-

ната терапия. 

Американската агенция за управление на храните и лекарствените средства 

(FDA-Food and Drug Administration) го одобрява за третиране на твърдите зъбни тъкани 

през 1997 година, за меки тъкани – 1999 година и за костна хирургия – 2004 година (3). 

Скейлинг и заглаждане на кореновите повърхности 

Пионери в изследването на приложението на Er:YAG лазер за почистване и заг-

лаждане на кореновите повърхности са Aoki и кол. (46). Те анализират 53 екстрахирани 

зъба, разделени в две групи и облъчвани с различни енергийни нива. Авторите устано-

вяват, че Er:YAG лазерът ефективно отстранява зъбен камък от кореновата повърхност 

при 30 mJ  енергия и 10Hz честота и води до минимално увеличение на температурата 

по кореновата повърхност. По-късно ефективното отстраняване на зъбен камък и по-

чистване и заглаждане на кореновите повърхности се докладва и от редица други авто-

ри, които освен самостоятелно изследват и сравняват Er:YAG с ръчни и машинни инст-

рументи за почистване и заглаждане на кореновите повърхности (47-53). Създадена е и 

система за контролирано и селективно отстраняване на зъбен камък като към Er:YAG 

лазерната система е интегриран диоден лазер с дължина на вълната 655 nm. При облъч-

ване с него зъбният камък флуоресцира и Er:YAG лазерът се задейства само при такъв 

положителен импулс (54, 55). 

Никое от проведените изследвания не показва странични термични увреждания 

при третиране с Er:YAG лазер на кореновата повърхност като стопяване, овъгляване, 

карбонизация или напукване за разлика от третирането с Nd:YAG и CO2 лазери (16, 50, 

56, 57, 58). Но някои автори съобщават, че се наблюдават малки повърхностни пукна-

тини или дефекти по кореновия цимент. (47, 51), които се предизвикват от параметрите 

на лазерното лъчение като енергийна плътност, честота, време на въздействие и др. 

Първият доклад за клиничното приложение е на Watanabe и кол.от 1996г., които 

използват Еr:YAG лазерът за премахване на зъбен камък при 60 пациента и имат успех 
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в 95% от случаите. При лечението те не установяват усложнения или странични ефек-

ти, поради което заключават, че Er:YAG лазерът е полезен за скейлинг (59). След това 

през 2001 година Schwarz и кол. изследват 20 пациента със средно-тежък и тежък паро-

донтит като ги третират с Er:YAG лазер или по конвенционалния метод с ръчно почис-

тване и заглаждане на кореновите повърхности.(60) Техните резултати показват, че ре-

дукцията на кървенето при сондиране и дълбочината на джоба при сондиране е значи-

телно по-голяма в групата, третирана с лазер. Спрямо тези данни те заключват, че 

Er:YAG лазерът е алтернатива на нехирургичното пародонтално лечение. Това подоб-

ряване на клиничните параметри те наблюдават и след едно- и двугодишен период (61, 

62). Всички следващи изследвания показват,че Er:YAG лазерът може да се използва 

ефективно при лечението на хроничен пародонтит като допълнение в нехирургичната 

терапия или дори като самостоятелно лечение (63-69).  

Бактерицидно действие 

Първите, които изследват антибактериалният ефект на Er:YAG лазерът са Aoki и 

кол. през 1996 година(70).Те облъчват с един единствен пулс с плътност 0,04-2,6J/sm² 

суспенсии от P.gingivalis и A.actinomycetemcomitans и следят растежа на колониите при 

анаеробни условия. Резултатът от изследването им показва висок бактерициден ефект 

на Er:YAG лазерът при ниски енергийни нива. Доказан антибактериален ефект на 

Er:YAG лазера има и срещу коки, неподвижни и подвижни пръчки, спирохети и в част-

ност срещу E.coli, S.aureus, A.actinomicetemcommitans, E.corrodens, T.denticola, 

T.forsythia, P.micros и др. (60,71-75) 

Хирургично лечение с Er:YAG 

Er:YAG лазерът е ефективен и при хирургично лечение, като основните му пре-

димства са:по-бърз оздравителен процес, намалени постоперативна болка и диском-

форт. Първите данни за хирургично лечение са проведени от Watanabe и кол. през 1996 

година, когато те обработват 31 пациента с меко-тъканни лезии (59). Те наблюдават 

болката, зачервяването, подуването гингивата, както и хеморагията и оздравителния 

процес и субективното възприятие на пациента. Те докладват, че при лазерната хирур-

гия има по-малко хеморагия и по-бърз оздравителен процес, което предполага, че този 

лазер може да бъде много ефективно средство за меко-тъканна хирургия.Er:YAG лазе-

рът се прилага още при пародонтално лечение на вътрекостни дефекти (76), при отст-

раняването на епулиси (77), при лечение на гингивални рецесии със субепителна съе-
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динително-тъканна присадка, френектомии, гингивектомии, гингивопластики и други 

хирургични манипулации.  

Заключение 

Лечението на пародонталните заболявания все още е предизвикателство пред 

лекарите по дентална медицина и специалистите пародонтолози, т.к. не е открито на-

пълно ефективно средство за отстраняване на субгингивалния зъбен камък и биофилм, 

заглаждане на кореновата повърхност и създаване на биосъвместимост на кореновия 

цимент и дентин с чисти гингивални тъкани, което да осигури сигурен и добър оздра-

вителен процес. Може би лазерните системи ще променят коренно лечението на паро-

донталните заболявания и в частност на пародонтита. Трябва обаче добре да се позна-

ват характеристиките на различните лазерни системи и лекарите по дентална медицина 

да познават индикациите и контраиндикациите за приложението им, както и безопас-

ността при работа. Основавайки се на различните физични свойства и качества на ла-

зерните системи става ясно, че само Er:YAG лазерът може да се използва еднакво ус-

пешно при лечението както на меки така и на твърди тъкани, което го прави единстве-

ния лазер, напълно приложим в пародонталната терапия. Интерпретацията на лабора-

торните и клинични резултати след обработване на кореновата повърхност и пародон-

талния джоб води до извода, че Er:YAG лазерът е единственият, който може да се из-

ползва ефективно за лечение на пародонтални заболявания самостоятелно или като до-

пълнително средство към конвенционалното лечение. Клиничните му приложения оба-

че трябва да бъдат по-детайлно разгледани в бъдещи научни изследвания. 
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Фотодинамичната терапия (ФДТ) е метод за инактивиране на патогени и тумор-

ни клетки, осъществяващ се с помощта на фотоактивно багрило – фотодинамично ак-

тивен комплекс или т. нар. фотосенсибилизатор (ФС), който е чувствителен към свет-

лина с определена дължина на вълната. Трансферът на енергия от активирания ФС към 

наличния кислород води до формирането на силно токсични кислородни форми, като 

свободни радикали и синглетен кислород ¹О2, които дезактивират патогените. ФДТ е 

високо селективна, насочена срещу определени клетки (бактерии, гъбички, вируси, ту-

морни), тъй като всеки ФС има свойството да ги разпознава и да се натрупва в големи 

количества в тях (Влахова, А., 2012) (1).         

За пръв път ФДТ се използва в устната кухина в средата на 80-те години на ми-

-клетъчния 

карцином , левкоплакията и други преканцерози, оралния лихен планус (4, 5). Първият 

доклад за приложение на ФДТ като спомагателна при пациенти с хронични пародонти-

ти е на Andersen et al., 2007 (2). От същата година има и публикации за използването на 

ФДТ за елиминиране на инфекцията от кореновите канали в комбинация с конвенцио-

нално ендодонтско лечение (Garcez et al., 2007, 2008) (6, 7). ФДТ се прилага при лече-

ние на периимплантити (2, 3, 8), както и за терапия на зъбния кариес (9, 10). 

Повишената резистентност на гъбичките от рода Candida спрямо антифунгицид-

ни агенти стимулира интереса към алтернативна ФДТ  (11, 12, 13, 14, 15). 

В протетичната дентална медицина ФДТ може да се използва за унищожаване на 

патогенни микроорганизми върху отпечатъци и протезни конструкции с цел дезинфек-
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ция, за предотвратяване на възникването на кръстосана инфекция между зъболекар, 

зъботехник и пациент (1).  

Целта на настоящата разработка е да представи резултати, получени от фотодинамична 

дезинфекция на зъболекарски отпечатъци и протези с различни фотосенсибилизатори. 

Задачата е да се установи ефективността на метода в клинични условия. 

Материали и методи 

Като дезинфектанти бяха използвани четири вида фотосенсибилизатори, чувст-

вителни основно към червена светлина с дължина на вълната 550 – 750 nm (фиг. 1): 

метални фталоцианини – галиев (GaPc1), цинков (ZnPc1) и силициев (SiPc1), и FotoSan 

(CMS Dental), на основата на тилинол. Схема на химичната структура на металните 

фталоцианини е представена на фиг. 2. Първите три ФС са използвани под формата на 

разтвор в 0, 9 % NaCl с концентрация 5 μl/ml.  

      
     Фиг. 1. Абсорбционен спектър на ФС,                    Фиг. 2. Химична структура  
     чувствителни към червена светлина                        на използваните фталоцианини 
     (Mantareva et al, 2011) (16).                                        (Mantareva et al, 2011) (16).   

Фотосенсибилизаторът FotoSan (FS) (CMS Dental) фабрично се предлага в три 

консистенции (течна, полутечна и гелообразна). За проучването беше използвана теч-

ната форма.  

На фотодинамична дезинфекция бяха подложени общо 49 отпечатъци, снети с 

различни отпечатъчни материали (13 – с алгинат и по 12 – с кондензационен силикон, 

адитивен силикон и полиетер) от различни пациенти. Преди дезинфекция от тях бяха 

изолирани следните микроорганизми: α –хемолитичен Str. viridans, бели колонии без 

хемолиза - коагулаза (-) стафилококи, непатогенни Neisseria и единични Pneumococcus. 

След измиването им под течаща вода, отпечатъците бяха поставени в разтвор на фото-
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сенсибилизатор – за GaPc1, ZnPc1 и SiPc1 или заляти с течен ФС FotoSan за 10 минути. 

След това бяха подложени на облъчване с червена светлина с дължина на вълната 625 

nm също за 10 минути в специално разработен от нашия научен колектив апарат за фо-

тодинамична дезинфекция на отпечатъци и протези (в колаборация с фирмата „Лечков” 

ЕООД – Пловдив) (1).     

На фотодинамична дезинфекция бяха подложени и 147 пластмасови плакови 

протези. От тях 41 бяха дезинфекцирани с ФС GaPc1, 36 – с ФС ZnPc1, 37 – с ФС SiPc1 

и 33 – с ФС FotoSan. Освен посочените по-горе микроорганизми от тях се изолираха 

още гъбички от рода Candida и коринеформени бактерии (Corynebacteria). След изми-

ване под течаща вода и след механично четкане на протезите с пластмасова четка (за 

зъби) с цел отстраняване на биофилма по повърхността им, те бяха подложени на ана-

логична фотодинамична дезинфекция: 10 мин. под въздействието на ФС и още 10 мин. 

облъчване в апарата.   

Резултати и обсъждане 

Всички изследвани от нас отпечатъци бяха стерилни след въздействието с раз-

личните фотосенсибилизатори и след облъчване с червена светлина 625 nm. 91 от всич-

ки изследвани протези бяха стерилни след дезинфекцията. 

Резултатите, получени след фотодинамичната дезинфекция на всички 147 плас-

тмасови плакови протези с различните ФС и по отношение на шестте вида изолирани 

микроорганизми са представени на следната фигура (Фиг. 3): 

 
Фиг. 3. Ефективност на фотодинамичната дезинфекция на пластмасови протези с 

различни видове фотодинамични комплекси. 
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Всички изследвани от нас отпечатъци бяха стерилни след проведената фотоди-

намична дезинфекция. При отпечатъците биофилм не се образува, тъй като времето за 

еластифициране в условията на устната кухина е от 4 мин. и 30 сек. до 6 мин. и 30 сек. 

при еластомерите (17). Това значително улеснява дезинфекцията, в сравнение с пласт-

масовите протези, които престояват в устната кухина за дълги периоди от време (месе-

ци, години). По отношение на протезните конструкции ефектът бе обратно пропорцио-

нален на периода им на използване и на степента  им на замърсеност. По-слабата ефек-

тивност на дезинфекция, в сравнение с отпечатъците, се обяснява с наличието на био-

филм, който затруднява процедурата. 

Установено е, че гъбичките от рода Candida, основни причинители на подпро-

тезния стоматит, както и на редица други инфекции в човешкия организъм, се унищо-

жават по-трудно от останалите Gram (+) микроорганизми чрез ФДТ. Това се дължи на 

наличието на ядрена мембрана и на по-големия размер на клетката (12, 14). По отноше-

ние на тях отчетените от нас резултати показват 100 % ефективност на ФС GaPc1 и 

ZnPc1. По-ниската степен на дезинфекция, получена с ФС SiPc1 и FS се дължи на раз-

лики в химичната структура. В предишно проведено от нас in vitro изследване (1) уста-

новихме, че ФС GaPc1 и ZnPc1 са с по-голяма антибактериална активност в сравнение с 

ФС SiPc1 по отношение на тестови микроорганизми метицилин – резистентен S. aureus 

(MRSA), P. aeruginosa и C. albicans. 

Според Konopka and Goslinski, 2007 (2) порьозният външен слой на цитоплазмена-

та мамбрана на Gram (+) бактерии улеснява дифузията на ФС във вътрешността на клет-

ката. От друга страна клетъчната стена на Gram (-) микроорганизми действа като ефек-

тивна бариера между клетката и околната среда. Това определя по-голямата ефективност 

на ФДТ срещу Gram (+), в сравнение с Gram (-) бактерии (Mantareva et al, 2011) (16). 

Алфа - хемолитичен Str. viridans е един от основните причинители на инфекци-

озния ендокардит (в 60 % от случаите) (18). Среща се като коменсален микроорганизъм 

в устната кухина и горните дихателни пътища. Също така е и един от причинителите на 

гингивит и зъбен кариес. Установено е наличието му в посявки от всички изследвани от 

нас 147 пластмасови плакови протези. Процентите на ефективност на дезинфекцията, 

получена след прилагането на различните ФС са близки (69 – 81 %). Наличието на био-

филм затруднява проникването в дълбочина на ФС и използваната за облъчване черве-

на светлина 625 nm. Това от своя страна намалява ефективността на проведената ФДТ.  
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Наличие на коагулаза (-) стафилококи е установено при 123 от всички 147 изс-

ледвани протези. Висок е процентът (70 – 85 %) на ефективността на инактивация на 

тези микроорганизми с различните ФС. Класифицирането на стафилококите на коагу-

лаза позитивни (-) и коагулаза (-) се определя от способността им да продуцират коагу-

лаза – ензим, който предизвиква образуването на тромби в кръвта. Коагулаза (-) са S. 

epidermidis S. saprophyticus S. lugdunensis, S. schleiferi, S. caprae и др. (19).  

Neisseria са голям род Gram(-) коменсални микроорганизми, колонизиращи ли-

гавиците на много животни, включително и на човека. От всички 11 вида срещащи се 

при хората само 2 са патогенни - N. meningitidis и N. gonorrhoeae (20). Ефективността 

на инактивацията им с различните ФС е изключително висока (90 – 100 %).  

Единични Pneumococcus идентифицирахме само при 35 от всички 147 изследва-

ни протези. Pneumococcus, или Str. pneumonie е Gram (+) алфа-хемолитичен анаероб от 

род Стрептококи (21). Освен пневмония този микроорганизъм предизвиква още редица 

други инфекции: акутен синуит, отит, менингит, бактериемия, сепсис, перикардит, пе-

ритонит, мозъчен абсцес. Ефективността на фотодинамичната дезинфекция по отноше-

ние на Пневмококите е 100 %. 

Коринеформени бактерии (Corynebacteria) установихме само при 18 от всички 

147 пластмасови протези. Някои от тези микроорганизми са част от нормалната орална 

флора, а други са патогени – напр. C. diphtheriae, причинителят на дифтерията (22). 

Ефективността на инактивация е 100 %, с изключение на ФС GaPc1 – 93 %.  

Изводи 

На базата на проведените от нас изследвания може да твърдим, че дезинфекция-

та на зъболекарски отпечатъци и протези с фотодинамично активни комплекси е ефек-

тивен метод за предотвратяване на възникването на кръстосана инфекция между зъбо-

лекар, зъботехник и пациент.  
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РЕНТГЕНОГРАФСКА ОЦЕНКА НА ПРОКСИМАЛНИЯ КОНТУР ПРИ 
ВЪЗСТАНОВЯВАНИЯ НА ЕНДОДОНТСКИ ЛЕКУВАНИ ДЪВКАТЕЛНИ 

ЗЪБИ И ЕФЕКТА МУ ВЪРХУ ИНТЕРДЕНТАЛНАТА АЛВЕОЛАРНА КОСТ 

Стела Ничева, Иван Филипов  

Катедра Оперативно зъболечение и Ендодонтия,  
Факултет по Дентална Медицина, МУ - Пловдив 

Въведение 

Обтурирането на кореноканалната система в края на ендодонтското лечение, не-

зависимо от използваното каналопълнежно средство, не осигурява дълготрайна защита 

срещу микропросмукване1. Единственото надеждно средство, предотвратяващо рекон-

таминация на ендодонтското пространство, е адекватно изработеното и навреме поста-

вено дефинитивно коронарно възстановяване 2.  

Освен върху здравето на периапикалните тъкани, коронарното възстановяване 

оказва влияние върху интегритета на маргиналния периодонциум.  

При възстановяване на ендодонтски лекувани зъби съществува голямо многооб-

разие на материали и техники като все още не е постигнато единодушие относно най-

подходящата възстановителна техника. Напоследък все по-често се дискутират въз-

можностите на минимално инвазивното адхезивно възстановяване. 

Редица изследвания показват, че голяма част от проксималните повърхности на 

възстановявания (между 20% и 76%) са надвиснали или недобре контурирани 3,4. 

Newman et al. 5 съобщават за статистически значима връзка между маргинални дефекти 

(ръбове, контури, отворени контакти) и редуцирана височина на алвеоларната кост. 

Недостатъци на проксималния контур на възстановяванията, които могат да се 

отчетат на рентгенография, са потенциален рисков фактор за пародонтално увреждане 

поради иницииране на промени в средата и нарушаване на баланса между полезните 

бактерии и пародонтопатогените, влошаващо дълготрайната прогноза на зъба6. При 

ендодонтски лекувани зъби нехерметичното и зле адаптирано възстановяване повишава 

риска от микропросмукване и реинфекция на обтурираната кореноканална система7. 

Цел  

Да се оцени рентгенологично влиянието на проксималния контур на възстановя-

вания на ендодонтски лекувани дъвкателни зъби  върху интегритета на интердентална-

та алвеоларна кост.  

За изпълнение на заложената цел си поставихме следните задачи: 
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1. Да регистрираме видовете възстановявания след ендодонтско лечение при дъв-

кателни зъби.  

2. Да регистрираме състоянието на възстановяванията на ендодонтски лекуваните 

зъби и въздействието им върху прилежащия интердентален септум. 

Материал и методи 

Рентгенологично изследване на база ортопантомографии и сегментни паралелни 

рентгенографии, обхващащо 98 пациенти (18-68 години), посетили за първи път катед-

ра Оперативно зъболечение и Ендодонтия, ФДМ-Пловдив за периода септември 2010 – 

октомври 2011. Пациентите са без рентгенологични признаци на генерализирана костна 

загуба – ниво на интердентален септум в рамките на 1-2 мм апикално от ЕЦГ, непре-

късната ламина дура, нормална плътност на интерденталната кост, нормална ширина на 

периодонталния лигамент. Ендодонтски лекуваните дъвкателни зъби, включени в изс-

ледването са с физиологично оклузално натоварване, наличие два съседни зъба и възс-

тановяване, обхващащо поне една апроксимална повърхност. При всеки ендодонтски 

лекуван зъб оценявахме вид на коронарно възстановяване (частично/обвивно), прокси-

мален контур на възстановяване (адекватен - интактен и плавно преминаващ към кон-

тура на твърдите зъбни тъкани/неадекватен - наличие на вторичен кариес, позитивен 

праг, липсващ проксимален контакт), състояние на интердентален септум.  

Според рентгенологичния изглед на интерденталния септум отбелязвахме липса 

или наличие на локализирана костна загуба съобразно посочените в табл.1 критерии. 

Табл. 1. Критерии за отчитане на локализирана костна загуба 

Липса на локализирана костна загуба  Локализирана костна загуба 

1. Височина на алвеоларния гребен в 

рамките на 1 до 2 мм апикално от 

ЕЦГ 

2. Рентгенологично запазена ламина 

дура  

1. Ерозии на маргиналната кост, загуба на 

ламина дура, неравномерен костен ръб. 

2. Намалена плътност на костта около корена 

3. Отстояние на кресталната кост повече от 2 

мм от ЦЕГ  

Статистическата обработка на информацията извършихме посредством вариаци-

онен и алтернативен анализи и програмен пакет SPSS v.19.0. За уровен на значимост 

приехме Р‹0,05. 
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Резултати и обсъждане 

Сред оценените 98 пациенти на посочените изисквания отговаряха 249 възста-

новявания на ендодонтски лекувани зъби - 121 обвивни корони и 128 частични рестав-

рации. Таблица 2 представя отчетените на рентгенография дефекти на възстановявани-

ята на тези зъби. 

Табл. 2. Проблеми на оценените възстановявания 

Регистрирани дефекти 
Корони (n=121) Частични (n=128) 

брой % ± Sp брой % ± Sp 

Позитивен праг 29 23,97±3,88 11 8,59±2,48 

Вторичен кариес 6 4,96±1,97 11 8,59±2,48 

Липсващ апроксимален контакт 1 0,82± - 2 1,56± - 

Общо с дефекти 36 29,75±4,16 24 18,75±3,45 

 

От всички частични възстановявания, 24 (18,75%) показаха дефекти в маргинал-

ния си контур. Резултатите са сходни с тези на Levin et al., които показват 12% и 44% 

интерпроксимални проблеми съответно при амалгама и композит8. Нашите данни се 

различават силно от тези на Ungureanu et al.9, които съобщават за 87,80 % неадекватни 

на рентгенография апроксимални възстановявания. Последните са само амалгамени, с 

което се обяснява отчасти високият процент неадекватни проксимални контури поради 

лесното формиране на излишъци при щопване и недобро подсигуряване на матрицата. 

Авторите не интерпретират получения от тях висок процент. 

Позитивният праг и вторичният кариес се срещат еднакво често сред частичните 

възстановявания (8,59%). Данните в литературата относно разпространението на вто-

ричния кариес (4,66%-14%) и надвисналите ръбове (3,47% - 62% ) при частични възс-

тановявания варират в широки граници10-12 поради разлики в броя и характеристиките 

на проучваните популации. Нашите стойности не биха могли да се сравняват с тях, тъй 

като ние оценяваме строго ограничена група ендодонтски лекувани дъвкателни зъби и 

резултатите са показателни само за такъв тип единици на наблюдение. Факторите, от-

говорни за сравнително високия отчетен от нас процент надвиснали ръбове, могат да се 

търсят в три направления: приложената техника и уменията на оператора, анатомични 

особености на възстановявания зъб и физични характеристики на използвания възста-



- 60 - 

новителен материал. Подобрението на първото и съобразяването с последните две би 

оптимизирало резултатите при директни обтурации на ендодонтски лекувани зъби. 

В литературата се съобщават стойности за вторичен кариес при корони от 22% 

до 37%13,14. Отчетените от нас 4,96% са под тези стойности вероятно отново поради 

ограничената група оценявани зъби. При корони отчетохме, че позитивният праг е по-

често срещаният недостатък (Р‹0,001; u=4,37) от вторичния кариес. Прилагани поради 

своята предвидимост, позната на денталния лекар и зъботехника техника и прилично 

възнаграждение, често краен резултат от тях е възстановяване с неправилни апрокси-

мални контури и неточни ръбове. Доказано е, че субгингивално разположени граници 

на възстановяване неминуемо водят до известно възпаление15. Така дори и идеално 

конструирани като отношение към гингивалния сулкус, обвивните корони са рисков 

фактор за гингивално възпаление. 

Липсващ апроксимален контакт регистрирахме при само три възстановявания. 

Поради малкия им брой, те не са включени в обсъждането. 

Отчетените дефекти при корони са статистически значимо повече от тези при 

частичните възстановявания (Р‹0,05; u=2,04). Това говори за скрити затруднения и по-

тенциални източници на грешки при възстановяване на зъбите с корони. 

На таблици 3 и 4 са представени резултатите от оценката на 242 апроксимални 

повърхности при корони и 176 при частични възстановявания, както и свързаното с тях 

състояние на маргиналния периодонциум. 

Табл. 3. Връзка между качеството на апроксималния контур и интегритета  
на интерденталния септум при корони. 

Корони  брой           % ± Sp 

Адекватен прокси-мален контур n=192 Интактен септум 182 94.79 ± 1.60 
Увреден септум 10 5.26 ± 1.62%  

Неадекватен прок-симален контур n=50 Интактен септум 28 56.00 ±7.02% 
Увреден септум 22      44.00 ± 7.01% 

Общо: n=242 - 242 - 

Табл.4. Връзка между качеството на апроксималния контур и интегритета  
на интерденталния септум при частични възстановявания. 

Частични  брой            % ± Sp 
Адекватен прокси-
мален контур n=142 

Интактен септум 137 96.48 ± 1.55% 
Увреден септум 5 3.52 ± 1.55% 

Неадекватен прок-
симален контур n=34 

Интактен септум 20 58.82 ± 8.44% 
Увреден септум 14 41.18 ± 8.44% 

Общо:n=176 - 176 - 
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Както при корони Р‹0.001 (u=5.39), така и при частични възстановявания Р‹0.001 

(u=4.39), неадекватните апроксимални контури силно корелират с регистрирано увреж-

дане на интерденталната алвеоларна кост. 

Нарушаване интегритета на интерденталния септум регистрирахме при 41.18 ± 

8.44% от неадекватните апроксимални повърхности на частични възстановявания и 

56.00 ±7.02% от неадекватните повърхности на обвивни корони. Ungureanu et al. съоб-

щават за 59.26% костна деструкция при неадекватни ръбове на частични възстановява-

ния, което се доближава, но е по-високо от регистрирания от нас. В своето изследване9 

авторите не отчитат въздействието и на допълнителни фактори като оклузално нато-

варване, съседни зъби, пародонтален статус, които биха могли да са етиологичен фак-

тор за отчетената костна деструкция. Изключването на тези фактори в настоящото изс-

ледване го прави по-прецизно и обективно.  

Наличието на статистически значима разлика в костната загуба при адекватни и 

неадекватни проксимални контури (Р ‹ 0.001) доказва силната връзка на нарушения 

проксимален профил на възстановяванията при ендодонтски лекувани зъби с наличието 

на интердентална алвеоларна костна загуба. Нашите резултати подкрепят изнесените в 

литературата данни16-18. 

При 6 корони и 5 частични възстановявания с интактни проксимални контури 

регистрирахме костна загуба. Обясненията могат да бъдат няколко: При обвивните ко-

рони пет от шестте, а при частичните възстановявания три от петте оценени зъба са 

възстановени с метален интраканален щифт. Eliasson и кол съобщават за по-голяма за-

губа на кост при възстановяване на зъбите с интраканален щифт, отколкото при без-

щифтови реставрации на контралатерален зъб. Причината се търси в промененото в 

резултат на щифта предаване на натоварването към поддържащите зъба структури19. 

Преди адекватното възстановяване, зъбът може да е имал реставрация с неточни ръбо-

ве, довела до необратимо увреждане на пародонта. Възможно е също така нерегистри-

ран на рентгенография дефект на възстановяването да играе ролята на плакоретенцио-

нен и иритационен фактор. 

Съхраняването на интактен интердентален септум в близост до неадекватни 

проксимални контури твърде вероятно се дължи на по-малкия размер на дефекта, което 

според Jeffcoat и Howell не води до костна загуба20.  
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Изводи 

1. При рентгенологична оценка на коронарни възстановявания при ендодонтски 

лекуваните дъвкателни зъби значимо по-висок е процентът недостатъци при об-

вивните корони – 29,75%, отколкото при частичните възстановявания  - 18,75% . 

2. Най-честият проблем при обвивни корони е позитивният праг (23,97±3,88%), 

следван от вторичния кариес (4,96±1,97) за разлика от частичните възстановява-

ния, където те са еднакво често срещани (8,59±2,48). 

3. Наличието на дефекти по апроксималния контур на възстановяванията, незави-

симо от тяхния вид, често е свързано с увреждане на интерденталния септум 

(Р‹0.001). 
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ПАТОМОРФОЛОГИЧНА СЪПОСТАВКА НА ER:YAG И ДИОДЕН ЛАЗЕР 
ПРИ ЕКСЦИЗИОННА БИОПСИЯ НА ОРАЛНАТА ЛИГАВИЦА 

С. Бачурска1, Д. Ташкова1, Г. Иванов1, Г. Томов2 
1 Катедра по обща и клинична патология, МФ, МУ-Пловдив 

2 Секция по Орална патология към Катедра Пародонтология и ЗОЛ, ФДМ, 
МУ-Пловдив 

Въведение 

От изобретяването на първия лазер през 60-те години на миналия век до днес, 

лазерите намират широко приложение в различни области на медицината, като офтал-

мология, дерматология и обща хирургия. Използването на лазерите в денталната меди-

цина първоначално е фокусирано основно върху твърдите тъкани. Изминалите повече 

от 20 години изследвания и експерименти, обаче доказват приложимостта им и върху 

лигавицата и меките тъкани на устна кухина при разрешаването на редица клинични 

ситуации (1, 2, 3). Днес лазерите са навлезли широко в ежедневната практика на стома-

толога поради няколко свои неоспорими предимства: липса на бактериална контамина-

ция, изразен хемостатичен ефект в оперативното поле, редуциране на възпалителна 

реакция постоперативно, както и значително понижаване на усещането за болка при 

пациента (4, 5). 

Понастоящем над 10 вида лазери са достъпни за използване в областта на ден-

талната медицина. Те могат да бъдат класифицирани според дължината на вълната, 

мощността и вида на биологичния материал, с който влизат във взаимодействието. То-

ва, което ги обединява, независимо от механизма на действие, е преобразуването при 

работа на светлинната енергия в топлина. Това, на свой ред, може да предизвика необ-

ратимо термално увреждане на тъканта след взаимодействието (6). 

Er:YAG лазерът е конструиран преди по-малко от 15 години с цел да се прилага 

при всички видове тъкани в устната кухина: орална лигавица, костна тъкан, емайл, ден-

тин и цемент (7). Дължината на вълната (2940 ɳm) се абсорбира от водните молекули, 

които се изпаряват и това води до отделяне (аблация) на слоеве от тъканта с доказан 

бактерициден ефект (8). 

Диодният лазер (с дължини на вълната 810 и 980 ɳm) се използва в ендодонтия-

та за дезинфекция, при избелването на зъби и в хирургията на меките тъкани в устната 

кухина. Дължина на вълната на този лазер се абсорбира добре от хемоглобина в меките 

тъкани, което води до потенциален риск от тяхното дълбоко термално увреждане (4). 
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Очевидно е, че използването на лазерите в денталната практика с цел взимане на 

биопсичен материал крие потенциален риск от увреждане на биоптата. Това би затруд-

нило последващо патоморфологично изследване, особено ако е неоходимо оценка на 

състоянието на резекционните линии или инфилтрацията в граничните зони от евенту-

ален неопластичен процес. Това ни кара да вярваме, че е необходимо да се изследва коя 

лазерна система обезпечава прецизно взимане на биопсичен материал без негативни 

ефекти върху третираните тъкани. 

Цел 

Целта на настоящото пилотно проучване е да бъдат съпоставени патоморфоло-

гичните характеристики на тъканите взети от оралната лигавица чрез ексцизионна би-

опсия с Er:YAG и с диоден лазер, с оглед на термалното увреждане на резекционните 

линии в биопсичните материали. 

Задачи 

1. Извършване на ексцизионни биопсии на съпоставими бенигнени лезии в орал-

ната лигавица с Er:YAG и диоден лазер.  

2. Оценка на степента на термалното увреждане във всеки биопсичен материал 

чрез индекс-скала. 

3. Съпоставка на степента на термалното увреждане в биоптатите от двете групи. 

Материали и методи 

На десет пациента, насочени за лечение към секцията по Орална патология е из-

вършена ексцизионна биопсия по показания и биоптатите са изпратени за хистологично 

изследване в Катедрата по обща и клинична патология на Медицински Университет - 

Пловдив. 

 
Фиг. 1а. Биопсия с Er:YAG лазер       Фиг.1б. Биопсия с Er:YAG лазер 
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Фиг. 2а. Биопсия с диоден лазер           Фиг. 2б. Биопсия с диоден лазер 

Хистологична обработка и оценка на биосичния материал 

Материалите са фиксирани в 10% буфериран формалин, обработени по рутинна 

методика и оцветени с хематоксилин-еозин. Използвани са светлинен микроскоп марка 

Olympys CH30 на 4х и 10х увеличение и микрометрична система Objektmikrometer и 

Okularmikrometer на Carl-Zeiss Jena. Патоморфологичната оценка е направена на срези 

без артефакти, независимо от трима патолози на на базата на следните хистологични 

белези: 

а) Промени в епителния слой: ядрени, цитоплазмени и мембранни. 

б) Промени, настъпили в подлежаща съединителна тъкан: некроза, денатурация 

на колагена и хиалинизация на тъканта. 

в) Наличие или липса на съдови промени. 

г) Всички отчетени изменени са приети за зона с термално увреждане - най-

голямата увредена зона (1050 µm) е взета за горна граница. Същата стойност е разделе-

на на три равни интервала, обозначаващи съответно зона с леко (0-350 µm), умерено 

(351-700 µm) и тежко (701-1050 µm) термално увреждане. 

Резултати и обсъждане 

Всичките биоптати взети с Er:YAG лазер са в зоната на леко термално уврежда-

не (Фиг.3 а,б и Фиг.4 а,б). 



- 67 - 

 
Фиг. 3а. Er:YAG лазер, 4х.                 Фиг. 3б. Er:YAG лазер, 10х. 

 
Фиг. 4а. Er:YAG лазер, 4х.              Фиг. 4б. Er:YAG лазер, 10х. 

Тази степен на топлинно увреждане не се отразява на възможността за коректно 

морфологично изследване на резекционните линии. Това е в корелация с резултатите и 

на други изследователски колективи, проучвали ефектите на лазерите върху меките 

тъкани в устната кухина (9). Това предимство на Er:YAG лазерите се дължи на по-

слабата пенетрация на лъча в тъканите (около 0.05 mm) и наличието на допълнително 

водно охлаждане. 

Отчетените морфологични промени при биоптатите взети с диоден лазер попа-

дат в диапазона на умерено и тежко топлинно увреждане (Фиг.5 а,б). 

 
Фиг. 5а. Диоден лазер, 4х.                  Фиг. 5б. Диоден лазер, 10х. 
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Тези промени значително затрудняват, до степен на невъзможност, коректното 

отчитане на клетъчните изменения в засегнатите зони. Литературните данни са проти-

воречиви относно термалния ефект на диоден лазер върху меките тъкани в устната ку-

хина. Някои автори съобщават за тъканни промени, неповлияващи морфологичната 

оценка, докато повечето от проучванията имат резултати съпоставими с нашите (5,10). 

Тази дисоциация най-вероятно се дължи на различния дизайн на изследванията, избран 

от авторските колективи.  

Изводи 

При използване на новите технологии в оралната хирургия трябва да се имат 

предвид три ключови параметра: а) комфорт на пациента пре-, интра- и постоператив-

но, б) удобството за лекаря и в) цялост и качество на биоптата за хистологична прецен-

ка (11). Литературните данни сочат, че лазерните системи осигуряват прецизното биоп-

сиране, както и бързо постоперативно възстановяване (12). 

Er:YAG лазер има значително по-малък термален ефект върху меките тъкани в 

устната кухина в сравнение с този на диоден лазер. Той позволява да се направи пре-

цизна морфологична оценка, въпреки термалното увреждане на резекционните линии, 

което прави тази лазерна система изключително подходяща за извършване на биопсия в 

оралната хирургия. 
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Катедра по Протетична дентална медицина,  

Факултет по Дентална Медицина, Медицински Университет Пловдив 
 

Въведение: 

Възстановяването на зъби след провеждане на ендодонтско лечение е едно от 

големите предизвикателства пред лекаря по дентална медицина. Когато подложените 

на ендодонтска терапия зъби са в дисталния участък на съзъбието и са със силно комп-

рометирано дентиново ядро, има голяма опасност от фрактурирането им. Предложени 

са много различни методи за възстановяване на силно разрушени лекувани зъби, като 

най-популярно е предложението на американската зъболекарска организация. То 

включва всички познати средства за изграждане и определя точни индикации за при-

ложението им. Когато зъбът е разрушен до такава степен, че оставащите тъкани са не-

достатъчни дори за направа на последното средство  в арсенала на стоматолога за за-

пазване на профилактиката и понататъшната му функция – обвивната корона, метод на 

избор е изграждане на ядрото чрез щифтове. 

Методите за щифтово изграждане могат да се разделят на две основни групи. 

Директните методи включват ажустрането на фабрично направени метални или компо-

зитни фиброщифтове в кореновите канали и последващо изграждане на зъбно пънче 

чрез директни методи от композиционни материали или стъклено йономерни цименти. 

Критика към тези методи е стандартизираната форма на щифтовете, които в голяма 

част от случаите не отговарят на формата на кореновият канал. Това налага прекомер-

ното препариране и съответно отнемане на тъкани във вече и без това структурно отс-

лабения зъб. Индиректните методи включват изработката по индивидуален отпечатък 

на метални, металокерамични ляти щифтови изграждания както и на изцяло керамични 

щифтови изграждания. При тях за разлика от фабричните системи има по-щадящ пре-

парационен протокол и форма напълно отговаряща на индивидуалният случай. Проб-

лемите свързани със средствата за идиректно изграждане се дължат на качествата на 

използваните материали - коефициент на термично разширение, модул на еластичност 

и др., които не отговарят на тези на зъбните структури. Броят на системите за изграж-
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дане на силно разрушени девитализирани зъби е голям, но още по-голям е броят на 

разнообразните клинични случаи. До момента не е предложена нито една система, коя-

то да е гъвкава, универсална и способна да се адаптира към всеки отделен случай. 

Цел: Разработване, усъвършенстване и приложение на комбинирана щифтова система 

съчетаваща основните преимущества на лятите метални щифтови пънчета, композит-

ните подсилени с фибровлакна щифтове и механичните и естетични показатели на ла-

бораторните композити. 

Клиничен случай: 

 
Едновременно с препарирането на кореновите канали се заложи и бъдещата 

препарационна граница. 

 
От протезното поле се снеха отпечатъци чрез използване на двуфазна, двуслойна 

техника и „C” силикон (Protesil, Vannini dental industry, Италия).  

Пациента Д.Л. на 14 години дойде при нас поради оплаквания от 
нарушена дъвкателна функция поради разрушен зъб 46.

На база на клиничната находка и рентгенологичната снимка се постави 
диагноза Periodontitis chronica exacerbata 46

След почистване на кариозната маса и успешно
проведеното релечение каналите се препарираха
с подходящи калибратори.
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В медиалните канали се изработиха ляти щифтови задръжки, едноотливно свър-

зани с хоризонталната метална основа на изграждането. В нея е оставен отвор за зак-

лючваща част от фабричен композитен щифт, който се фиксира в дисталният канал. 

Върху металната хоризонтална основа, изработена с перлени ретенции във венечната 

си част за допълнителна макромеханична задръжка, се нанесе опакерен слой. Пънчето 

се покри с лабораторен композит с цвета на бъдещата конструкция. 

 



- 73 - 

 

Фиксираното в устата щифтово изграждане 

Възстановяването се оцени по метода
на UPSH разработен от Ridje et all.
Критериите за оценка са маргинална
адаптация, цвят и равномерно
отстояние от прилежащите зъби и
антагонистите.

Метод на 
изследване

оглед сондиране Контролен 
отпечатък

критерии
маргинална 
адаптация А А -

Отстояние от 
антагонистит
е

А - А

цвят А - -
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Заключение и дискусия:  

Така предложеното и изработено щифтово изграждане дава отличен клиничен 

резултат с възможности както за изцяло естетична така и за неестетична рехабилитация 

на зъбната корона. Възможността за комбиниране на различните щифтови системи 

предложена в настоящата методика разширява индикациите и, и прави възможно реше-

нието на  клинични случаи, които трудно биха се решили посредством самостоятелното 

използването на отделните системи. Със успех приложихме настоящата разработка със 

два и три композитни фиброщифта като резултатът отново се оцени като много добър. . 
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Въведение 

Здравната информираност и мотивация са в основата на своевременното орто-

донтско лечение. Недостатъчната информираност и мотивация имат неблагоприятен 

ефект върху продължителността и ползите от лечението. От “Витрувианският човек” на 

Леонардо да Винчи (1490 г.) до наши дни търсенето на хармонични пропорции и физи-

ческо съвършенство на човешкото тяло съпътства достигнатия естетически и функцио-

нален оптимум. Смисълът на познанието е в промяната на човешкото съзнание към по-

добро и активиране деятелността на човешката личност. През последните години у нас 

се наблюдават съществени изменения в значимостта, която хората отдават на здравната 

информираност за подобряване качеството на своя живот. За тези промени са допри-

несли както глобализацията и социално - икономическите условия, така и нагласата в 

обществото за здравословен начин на живот. 

От древността [1] завъртяните, протрудираните и неправилно разположените 

зъби са били проблем за хората. Примери за корекции на зъбно-челюстни деформации 

има далече назад – 1000 г. пр. Хр. Пръв за подобно лечение дава насоки Хипократ (460-

377 г. пр. Хр.), а след това и Целзиус (50 - 30 г. пр. Хр.). Те установяват процеса на изк-

ривяване на зъбите и според тях “кривостоящият зъб” е необходимо да се придвижи 

към своето място чрез „ежедневен натиск с пръст” [2,3]. Етруските погребвали своите 

мъртви с апарати, които са били използвани за запазване на междузъбни пространства, 

както и да се предотвратят травми на съзъбието по време на живота. В римска гробница 

в Египет, изследовател открива зъби, обвързани със златен проводник - първата доку-

ментирана лигатура тел [4,5]. 

Материал и методи: 

Първичната социологическа информация е събрана чрез пряка индивидуална 

анкета. В пилотното проучване участват деца (n=50) и техните родители (n=50). Анкет-

ната карта съдържа въпроси, които целят да представят здравно-образователните и хи-
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гиенните норми за българското семейството, както и информираността  и мотивацията 

за ортодонтско лечение.  

Епидемиология на зъбно-челюстните деформации. 

През последните 30-40 год. се наблюдава тенденция към увеличаване честотата 

на ЗЧДА при децата. Според теория на Corrucini относителният дял на децата с малок-

лузии непрекъснато се увеличава, като негативно последствие от модернизиране на 

обществото и се дължи най-вече на факта, че децата се хранят с по-мека храна, в срав-

нение със 100 годишен период, което определя по-малкото използване на орофациална-

та система в дъвкателния процес. 

Представена е честотата на малоклузиите за всяка страна със съответния автор 

(Таблица 1). Проучванията върху малоклузиите [6,7,8,9,10,11] често показват висока 

честота на разпространение, въпреки че много от тях са леки [12,13] и касаят само  нак-

лона или ротацията на определени зъби.  

Tаблица 1. Разпространение на малоклузиите в някои страни и 
избора на възраст при целенасочения преглед 

Автор                    Страна        Обем на         Възраст         Индивиди с 

                                                        извадката                             малоклузии (%) 

Sadakyio et al.14       Brazil               n=243                 3-6                   71.60 

Marques et al.15          Brazil                n=333               10-14              62.00 

Bilgi  et al.16            Turkey              n=300                13-19                77.72 

Strujic et al17       Croatia              n=301                13-22                 70.00 

Kassis A. et al.18   Lebanon            n= 410               11-22                 77.30 

Soh J. et al.12      Singapore            n=339                17-22                 58.60 

Kerosuo H. et al.19 Kuwait            n=139                14-18                 77.00 

Bernabe E. et al.20    Peru               n=281                17-19                 52.60 

Borzabadi A. et al.21 Iran                n=496                11-14                 46.70 

Aikins E. et al.22        Nigeria             n=612               12-18              78.30 

Feu D. et al.23         Brazil               n=225               12-15                 59.20 

Souames M. et al.24France             n=531                 9-12                 49.90 

Josefsson E. et al.25  Sweeden         n=493                12-13                49.00 

Manzanera et al.26   Spanish            n=363               12-16                  65.80 

Richmod S. et al.27   Greece             n=240                12-14             78.00 
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Предвид големия брой при деца, страдащи от всякакъв вид малоклузия, важно е 

да се отбележи, че наличието на деформация не води задължително до ортодонтско 

лечение. 

Много изследователи и клиницисти са на мнение, че първият ортодонтски прег-

лед трябва да се извърши възможно най-рано [28,29,30], тъй като наблюдаването на 

растежа и развитие на лицето и зъбите е изключително важно за решението на някои 

ортодонтски проблеми. Американската Асоциация на Ортодонтите (AAO) препоръчва 

преглед при специалист не по-късно от 7 - годишна възраст. Подобно на ААО, British 

Orthodontic Society (BOS) приемат, че най-подходящата възраст за това е от 7 до 10 го-

дини. Канадската Асоциация на Ортодонтите (CAO) отстоява позицията за първи орто-

донтски преглед на детето на 7 годишна възраст, а в някои особени случаи от 2 до 3 

години по-рано. 

Въпросът за функционален и социален дискомфорт съпътства ортодонтското ле-

чение [31,32,33,34]. Първоначално функциите на отхапване и дъвчене са затруднени, но 

очакванията на децата във възрастта 11-14 год. включват тези неудобства [35,36,37,38], 

но може да бъде свързано със значителна болка [29,24,41,58]. Това определя поведението 

на денталния лекар като неподправено и по детски искрено. У нас не се съгласува обек-

тивното (клиничното) мнение и субективното (това на пациента). Много чужди изследо-

ватели [41,42,43,34] предлагат това да стане чрез следните индекси: 

1. IOTN - Index of Orthodontic Treatment Need - Индекс за необходимостта от ОЛ 

[41,47]  

2. Index of Complexity - Индекс за цялостно (завършено) лечение. 

3. Outcome and Need - ICON – За полза и необходимост от ОЛ [27,58,66,39]. 

4. АС - Aesthetic component - естетична компонента [34,37]. 

5. DA - Dental aesthetics - зъбна естетика [44,45]. 

6. OHRQoL - Oral health related quality of life [65]. 

7. VAS - Visual analogue scale [45,46] 

8. OHIP - Oral health impact profile [47,48], (Схема 1). 

Много актуални виждания по въпроса отбелязва Mandall [47], като определя 

IOTN по потребителски ориентираните социодентални измервания, т.е. дали модата 

може да бъде причина за търсене на ортодонтски услуги. Високата вътрешна мотива-

ция [61,62] на пациентите във Великобритания подпомага процеса на лечение, незави-
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симо от дългото изчакване в списъка на нуждаещите се от първа консултация и преглед 

[56,70]. 

Социалното значение на родителската информираност е огромно [34,35,55]. Ок-

лузалните дефекти на децата често се откриват от самите родители [14,49]. Родителите 

се отъждествяват с децата си ортодонтски [Baldwin, 1980 г]. Дискутиран е проблемът 

дали същите тези фактори няма да всеят напрежение у тях и по такъв начин да компро-

метират ортодонтското лечение [61,70]. 

Мутафчиев [32] поставя въпроса за ролята на денталния лекар в профилактиката 

на ЗЧД. Освен постигане на нормална оклузия, се подобрява естетиката и се възстано-

вява комфорта на пациента при дъвчене [37,63]. Решението на ортодонтските аномалии 

има своята социална значимост дори само чрез възпитаване на хранителни и хигиенни 

навици още временното съзъбие [36]. 

Анализ на ортодонтското здравно осигуряване на деца до 18 години в Европа. 

Застраховането при провеждане на ортодонтското лечение е предназначено да 

подпомогне родителите и да направи лечението достъпно. В редица страни има тради-

ции при финансирането. Това определя икономическата достъпност, но поставя рамки, 

които се възприемат от родителите като позитивно отношение на държавата към тяхно-

то лично орално здраве. Подобни политики не съществуват у нас, тъй като е прието 

схващането ортодонтското лечение да бъде преди всичко търсене на естетика и хармо-

ния, като основният акцент, който всъщност е самото лечение, се подценява. 

 
Диаграма 1. Социална достъпност на ортодонтското лечение спрямо БВП 
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От друга страна, традиционно, основни доминанти на ортодонтските специалис-

ти си остават внимателното обсъждане на оралното здраве и подобряване на функцията 

[101]. Вследствие, на което, ползите от ОЛ остават само за хората, които могат да си го 

позволят – финансово стабилните родители. Този съществен недостатък при ОЛ на 

българските деца може да се коригира чрез подобряване на здравната култура в се-

мейството. Така качествено ще се повлияят мотивацията, избора и ползите от ОЛ 

[45,7,6]. За съжаление, не навсякъде в Европа има достъп и възможност децата да бъдат 

ортодонтски лекувани, а родителите – удовлетворени, да правят на-доброто за оралното 

им здраве (Диаграма 1). 

Анализ на осигуреността със специалисти в Европа 

Консултацията със специалист е важна, за да се оценят нормативните лечебни 

нужди така както деца и родители имат нагласата как това трябва да стане и какво точ-

но очакват по отношение на оролната си визия от лекуващия ги ортодонт. Тук всъщ-

ност се изясняват актуалността и специфичността на денталните оклузални проблеми, 

защото това е първият профилактичен или целенасочен ортодонтски преглед на детето 

[35,10,11]. 

 
Диаграма 2.  Данни за БВП и относителен дял на пациентите, лекувани 

 от ортодонти за 2010 година 



- 80 - 

През последните години, не само в чужбина, но и у нас термини като промоция на 

здравето, качество на живот и качество на живот, определящо здравния статус на паци-

ента се срещат все по–често в медицинската литература [65] и са особено актуални. 

Необходимост, доверие, качество на живот и ортодонтско лечение. 

Ортодонтското лечение е скъпо струващо дентално лечение, приоритет на хора с 

добро качество на живот в целия свят. Това правило се потвърждава особено, ако се 

пропуснат възрастовите ограничения [46,8] по отношение на лечението и денталният 

лекар  няма голям избор към вида необходимия апарат (скоби, шини ФОА и др.) за но-

сене. Изборът зависи не само от тежестта на деформацията и възрастта на детето, но и 

от много други фактори. Важно условие за успех на ортодонтското лечение е правилна-

та преценка за определяне растежния потенциал на пациента. 

Разисквайки отсъствието на универсално приемлива дефиниция на понятието 

здраве, зависещо от качеството на живот (Health-Related Quality of Life), много изсле-

дователи приемат, че HRQL трябва да включва тези фактори, които се отнасят и зави-

сят от индивидуалността на пациента [13]. В този аспект се допуска, че HRQL зависи от 

много елементи и приоритети в живота на индивида, някои, от които не се възприемат 

от лекарите. Достатъчен аргумент за това е, че пациентът сам е отговорен за своето 

здраве, което зависи от качеството му на живот. Предложени са много различни модели 

като при повечето от тях пациентът може да се самоконтролира. Съвременните ДЛ 

приемат, че качеството на живот, определящо здравния статус на пациента включва 

няколко приоритетни форми. Не всички са от решаващо значение, но са възможни [65]. 

Като пример Spilker [96] изтъква следните цели: 

1. Физичен статус. 

2. Психичен статус и добро самочувствие. 

3. Социални контакти. 

4. Икономически и/или професионален статус и уподобяващи фактори. 

5. Религия и/или духовни потребности. 

Качеството на живот може да бъде дефинирано, като “ чувство на удовлетворе-

ние или неудовлетворение, което води до добруване на личността във всички сфери на 

живота и е от значение за него/нея”. Здравето е в зависимост от доброто качество на 

живот и е стремление на много хора по света. Така качеството на живот, от което зави-

си и оралното здраве очертава нарастващото влияние на личност – центрирания подход 

и психосоциалните ползи особено, когато се лекуват деца[42,44,48]. 
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Изводи: 

1. Родителите са в недостиг на здравна информираност за целенасочен ортодон-

тски преглед. 

2. Налице е социална обусловеност на достъпа, дефинирана спрямо икономичес-

ки и образователни фактори, а така също от осигуреността със специалисти и територи-

алното ограничение. 

3. Резултатите от пилотното проучване показват висока вътрешна и външна мо-

тивация за ортодонтско лечение при децата. 

4. Налице са очаквания на пациентите за подобряване на оралното здраве при 

децата чрез създаване на механизми за финансиране на ортодонтското лечение. 

5. В световен мащаб учените са категорични, че при провеждане на ортодонтско 

лечение, освен оралните и психо-социални ползи, се възпитават добри хигиенни навици 

за цял живот и за цялото семейство. 
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ПРОУЧВАНЕ МНЕНИЕТО НА ПАЦИЕНТИ ОТНОСНО ВЛИЯНИЕТО НА 
ПАРОДОНТИТА ВЪРХУ ОБЩОТО ЗДРАВЕ 

Нина Мусурлиева, Мария Стойкова 
Катедра СМОЗ, ФОЗ, МУ-Пловдив 

 

Въведение: 

Оралното здраве е неразделна част от общото здраве на индивида. Много често 

денталният лекар е здравният специалист, който пръв се сблъсква и диагностицира 

симптомите на някои системни заболявания и оценява риска за появата им. Неслучайно 

днес се говори за периодонтална медицина. Терминът отразява, в тесен смисъл, 

връзката между здравословното състояние на пародонта и общото здраве на индивида, 

акцентирайки върху колаборацията в практиката между лекари и зъболекари. Между 

пародонтита и общото здраве съществува двупосочна връзка. 

Понякога пародонтитът се явява клинична изява на системни заболявания, но 

самият той може да играе ролята на рисков фактор за появата на същите тези 

заболявания. Ролята му като каузална причина за респираторни инфекции, диабет, 

атеросклероза, преждевременно раждане, раждане на деца с поднормено тегло, 

инфаркт, ангина пекторис е разглеждана в редица проучвания, но все още е 

дискутабилна [1, 2, 3, 4, 5]. Mattila et al през 1995 година съобщават, че състоянието на 

оралното здраве е белег, по който може да се предскаже и предотврати инфаркта, 

диабета, коронарната болест [6]. Следователно пародонталният статус може да бъде 

използван като показател за оценка на общото здравословно състояние на пациента, 

както и като индикатор за появата на евентуални бъдещи заболявания . 

С цел да се ограничи и избегне негативното влияние на пародонтита върху 

общото здраве, е необходима е информираност на обществото в тази посока. Тъй като 

въпросите за това влияние на пародонтита се дискутират от скоро в научните среди, не 

бяха намерени източници в достъпната литература за проведени социологични 

проучвания относно мнението на пациентите по проблема. Това мотивира авторите да 

проведат настоящото проучване. 

Цел 

Да се провери информираността на пациентите с пародонтит за влиянието на 

заболяването върху общото им здраве.  
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Материал и методи 

През 2010 година е проведено стандартно интервю на 228 пациенти с 

пародонтит, посетили за лечение катедрата по Пародонтология на Факултета по 

Дентална Медицина и дентални кабинети в гр. Пловдив. Интервюто е проведено със 

специално разработен за целта въпросник. Данните са обработени с помощта на 

непараметричен, алтернативен и графичен анализ (SPSS 13).  

Резултати и обсъждане 

Най-голям е относителният дял (91.67 ± 1.83%) на анкетираните, които 

отговарят, че пародонтитът влияе върху общото им здраве. От разпитаните 228 

пациента, само 19 човека (8.33 ± 1.83 %) дават отрицателен отговор.( Диаграма 1 ) 

 
Диаграма 1. Мнение на пациентите за влиянието на пародонтита върху общото 

здраве. 
 

Полученият резултат показва, че респондентите са здравно информирани. 

Интервюто е проведено в катедра Пародонтология на Факултета по Дентална Медицина 

гр. Пловдив, след като им е снета анамнеза с включени въпроси за общи заболявания, 

което вероятно е повлияло отговорите в положителна насока. От друга страна 

резултатът може да се интерпретира в посока на притежаване на вътрешни мотиви от 

здравно-рационално естество. Осъзнавайки последиците, те търсят медицинска помощ- 

всички от интервюираните посещават катедрата по повод  лечение. 

За да се разкрие влиянието на някои факторилни признаци върху мнението на 

пациентите, последните бяха разпределени в 5 възрастови групи. (Диаграма 2) 

91,67%

8,33%

влияе
не влияе



- 88 - 

 
Диаграма 2. Разпределение на пациентите по възраст 

От диаграмата е видно, че: в групата на 20-29 годишните попадат (5.70 ± 1.53 %); 

в тази на 30-39 годишните (18.42 ± 2.57 %); 40-49 годишните са (29.38 ± 3.02 %); 50-59 

годишните (23.68 ± 2.81 %) и над 60 годишни (22.80 ± 2.78 %), т.е. най-голям е 

относителният дял на хората във възрастовата група 40-50 год. 

Освен възрастта, е изследван и фактора образование за формиране мнението на 

пациентите относно влиянието на пародонтита върху общото здраве. (Диаграма 3) 

  
Диаграма 3. Разпределение на пациентите по възраст и образование, дали 

положителен отговор на въпроса „Влияе ли пародонтита на общото здраве?” 
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Анализът на отговорите на въпроса „Влияе ли пародонтита върху общото 

здраве?“ по образование показва статистически значима разлика между групата на тези 

с по-ниско (средно и основно образование) и групата на тези с по-високо образование 

(полувисше и висше) (P<0.05; 2=4,01). Предположението е, че хората със средно и 

основно образование имат по-ниска информираност и здравна култура от висшистите, 

което е в подкрепа на мнението на Albert C. Davia M [7].  

От резултатите, получени за влиянието на пародонтита върху общото здраве по 

възрастови групи е видно, че преобладават положителни отговори при пациентите в 

млада възраст – в групите от 20-39 години и от 40-59 години (за да се спазят 

ограничителните условия за използването на 2, е извършена групировка на случаите в 

три възрастови групи - 20-39год.; 40-59год.; над 60год). Налице е статистически 

значима разлика (P<0.05; 2=3,98) между групата на 20-39 годишните и тази над 60 

години, което показва, че възрастта оказва влияние върху информираността на 

пациентите. 

Преобладаването на положителни отговори при пациентите в млада и средна 

възраст може да се обясни с достъпa им до съвременните телекомуникационни и 

електронни технологии (новите източници на здравни знания). След проведено 

проучване сред млади мъже Robertson и Robinson правят извода, че модерните 

телекомуникации са бъдещите стратегически средства за здравна промоция [8]. 

Данните от диаграма 3 показват, че най-висок е относителният дял на 

положителни отговори при висшистите (44.74 ±3.29 %), следвани от тези, дадени от 

хората със средно образование (29.38±3.02 %). Може да се предположи, че 

преобладаването на тези отговори, сред групата на 20-29 годишните, се дължи на 

обстоятелството, че респондентите, в момента на провеждане на интервюто, все още не 

са завършили висшето си образование. Най-високият относителен дял на 

положителните отговори при хората с основно образование, който се наблюдава при 

пациентите над 60 години, може да се обясни с промяна в ценностната система на 

възрастния човек и повишеното внимание към собственото здраве.  

От направения анализ се налага мнението, че двупосочната връзка пародонтит-

общо здраве може успешно да бъде използвана за формиране на трайни мотиви у 

пациентите, целящи постигане на позитивно здравно поведение. 
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Изводи: 

1. Респондентите имат здравна информация за влиянието на пародонтита върху 

общото здраве. 

2. Информираността е най-значителна в групата на 40-49 годишните и хората с 

висше образование. 

3. Най-слаба информираност имат пациентите с основно образование и тези 

над 60 години. 
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ПРОГНОСТИЧНИ МОДЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА РИСКА ОТ ЦЕНТРАЛНА 
СЪННА АПНЕЯ ПРИ ПАЦИЕНТИ С ХРОНИЧНА СЪРДЕЧНА 

НЕДОСТАТЪЧНОСТ 

А. Драганова, К. Терзийски, С. Костянев 
Катедра Патофизиология, Медицински факултет,  

Медицински Университет - Пловдив 
 

Терминология 
Според Американската асоциация по медицина на съня централната апнея пред-

ставлява липса на ороназален въздушен поток за ≥ 10 сек с липса на инспираторно уси-
лие от страна на дихателната мускулатура, а Чейн-Стоуксово дишане е вид периодично 
дишане, характеризиращо се с поне 3 последователни цикъла на периодична кресчендо-
декресчендо промяна в амплитудата на дишане с продължителност на цикъла около 60 
секунди и поне едно от следните: 5 или повече централни апнеи или хипопнеи на час 
сън и/или кресчендо-декресчендо цикли с продължителност поне 10 минути.1 

Значение и проблеми на централна сънна апнея-Чейн-Стоуксово дишане 
при ХСН 

Това е най-честият вид ЦСА. Огромното значение за клиничната практика се 
обуславя от нейната разпространеност, проблемите за рутинен скрининг и достъпна 
диагностика и негативното й влияние върху болестността и смъртността при пациенти-
те с ХСН.  

Нарушенията на дишането по време на сън при болни с ХСН са изключително 
чести, като в зависимост от дефинициите и авторите ЦСА-ЧСД се срещат при 30 до 
50%, а ОСА (обструктивна сънна апнея) при 20-40% от пациентите.1 Честотата на ЦСА 
при пациентите с ХСН варира в зависимост от тежестта на ХСН.3  

Отрицателният ефект на ЦСА-ЧСД при ХСН се подкрепя от многобройните до-
казателства за повишената смъртност и болестност при пациенти с ХСН и ЦСА, в срав-
нение с други с ХСН без ЦСА, при сравнима степен на ХСН.2,4,5 В проучване, обхва-
щащо 353 души, групата с ХСН+ЦСА е с много по-ниска преживяемост в сравнение с 
ХСН без СА и ЦСА/ОСА без ХСН (2.5 срещу 4.5 срещу 6.5 години).4 Споменатите ре-
зултати са в унисон със становището на Somers, че сърдечно-съдовите заболявания и 
ЦСА взаимно се потенцират.6 Сънната апнея е доказан рисков фактор за повишено 
кръвно налягане и увеличен морбидитет, а вероятно и повишена смъртност от сърдеч-
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но-съдови заболявания.7,8 Това налага нейното лечение дори в по-леките форми, с цел 
да се избегне развитието на упоменатите съпътстващи заболявания.7,8 Същата препоръ-
ка дават и Ancoli-Israel4 като акцентират вниманието към по-възрастните пациенти с 
ХСН, които трябва да се считат за рискова група за СА. 

Патофизиологичните механизми, по които ЦСА влошава прогнозата при ХСН 
включват: хипоксемията, симпатико-адреналната активация и фрагментацията на съня 
с множество микропробуждания.4 Симпатикоадреналната активация по време на сън 
намалява преживяемостта на кардиомиоцитите, има аритмогенен ефект и влошава ка-
мерния енергетизъм2, а честите епизоди на десатурация и множеството араузъли пре-
дизвикват структурни промени в сърцето и левокамерна и деснокамерна хипертрофия.4 
ЦСА-ЧСД предизвиква ограничение във физическия капацитет у пациентите с ХСН, 
което, влошавайки физическата им активност, води до допълнително прогресиране на 
основното заболяване.3,9,10 

Независимо от горепосочените доводи, някои автори изказват хипотезата, че 
ЦСА-ЧСД при ХСН е не само патофизиологичен, а и компенсаторно-приспособителен 
механизъм, изтъквайки следните аргументи: а) адаптация, насочена срещу съществу-
ваща хипоксемия; б) увеличаване на белодробните кислородни депа посредством пос-
тепенно увеличаващия се краен експираторен обем по време на кресчендо нарастваща-
та вентилация; в) в условия на хипоксия, мускулният контрактилитет се подобрява при 
наличие на алкалоза; г) повишеното необструктивно вентилаторно усилие по време на 
ЦСА увеличава ударния обем на сърцето; д) 20-30 сек паузи във вентилацията по време 
на ЦСА са достатъчни за предотвратяване на умората в миопатичните дихателни мус-
кули.11 

За разлика от обструктивната сънна апнея, „клиничният профил” на пациентите 
с ЦСА е беден. От една страна липсва характерното шумно хъркане, а от друга може да 
не е налице субективната дневна сънливост.12  

На фона на представените данни за смъртността и болестността при пациентите 
с ХСН+ЦСА-ЧСД, не буди съмнение нуждата от своевременна диагностика и терапия 
на нарушенията на дишането по време на сън (НДВС) при тези пациенти. Към момента 
златният стандарт за диагностицирането им е лабораторната полисомнография, която 
може да отграничи и различните НДВС.13 Тя, обаче, е скъпо, трудоемко, високоспециа-
лизирано изследване, а освен това, наличните лаборатории не биха могли да поемат 
потока пациенти с ХСН при сегашната й честота от 1-2%, без предварителен скри-
нинг.10,14 Редица автори застават зад позицията за безусловната нужда от скринингов 
метод за предвиждане на ЦСА–ЧСД при ХСН.4,10,13 Допълнителен аргумент в тази на-
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сока е и фактът, че тези болни могат да получат отличен резултат от лечение с различни 
видове неинвазивна вентилация с положително налягане.15 

Стандартни показатели, използвани в оценката на тежестта на ХСН (клас по 
NYHA и фракция на изтласкване) и качеството на живот при тези болни (оценено чрез 
въпросникът от Минесота - MLHFQ), не се различават между пациентите с ХСН със и 
без придружаващо НДВС 9,10,12,13,16 и не могат да послужат за скринингов метод.  

В идеалния случай, една предиктивна система за ЦСА-ЧСД би била основана на 
изследвания, които са част от диагностичния подход към ХСН, като по този начин се 
сведе до минимум използването на допълнителен финансов и човешки ресурс. Такива 
са кардиопулмоналните тестове с натоварване (КПТН), честотен анализ на пулса - ва-
риациите в пулсовата честота (ВПЧ), съвременни клиниколабораторни маркери - мозъ-
чен натрийуретичен пептид (МНП) и високочувствителен С-реактивен протеин 
(hsCRP). 

Към момента е доказана стратифициращата способност на цикличния патерн на 
дишане при покой 3,17 и в първите 4 минути от велоергометричен КПТН 3, наклона на 
съотношението вентилация към издишан въглероден двуокис (VE/VCO2 наклон) при 
КПТН9,11, ВПЧ10,14, МНП.5,16 Проблем пред самостоятелното им използване за предс-
казване на ЦСА-ЧСД е недостатъчната им специфичност или чувствителност, особено 
при леки форми10,16. В оригиналното проучване на Roche et al, напротив, се намират 
изключително високи данни за чувствителност (92.9%), специфичност (94.1%) и пре-
диктивна точност (93.3%) на периодичния патерн на дишане3. Според нас, известен 
проблем в случая представлява субективното определяне на наличието на вариации във 
вентилацията, кислородната консумация и издишания CO2. 

Считаме, че натрупаните през последните години данни за ефекта на ЦСА-ЧСД 
върху упоменатите диагностични параметри, дават възможност да се търси многоком-
понентна система за скрининг, основана на тези и други показатели (напр. хронотропни 
показатели от КПТН, hsCRP). Комплексният подход, вероятно, би решил проблемите с 
недостатъчната специфичност и чувствителност. 

За изграждането на мултиконпонентна предиктивна система за наличието на 
ЧСД-ЦСА при пациентите с ХСН предлагаме провеждането на проучване със следния 
дизайн: 
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Фиг. 1. Примерен дизайн на проучването 
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Заключение 

ЦСА-ЧСД при ХСН е проблем с изключителна медико-социална значимост по-

ради високата си честота и наличието на повишена смъртност и морбидитет, и влошено 

качество на живот при тези пациенти. Класическият метод за диагностика, в лицето на 

лабораторна полисомнография, е неприложим за масов скрининг. Това налага търсене-

то на комплексен подход в изграждането на прогностична система. 
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BIS МОНИТОРА В АНЕСТЕЗИОЛОГИЧНАТА ПРАКТИКА И 
ОТДЕЛЕНИЯТА ЗА ИНТЕНЗИВНО ЛЕЧЕНИЕ.  

СТАНАХМЕ ЛИ „ПО-УМНИ”? 

Ивайло Минев 
МУ-Пловдив, Катедра Анестезиология и Реанимация 

УМБАЛ”Св. Георги”ЕАД, КАИЛ 
 

Въведение 

От самото въвеждане на общата анестезия в практиката, в средата на XIX в, неп-

рестанно се търсят нови по-безопасни анестетици и техники за анестезия, както и мето-

ди за мониториране на ефектите им. Представената от Гьодел класификация на стадии-

те на общата анестезия не удовлетворява изискванията на настоящето и търпи редица 

ограничения след въвеждането в практиката на съвременната балансирана анестезия. 

Възможностите за интраоперативно мониториране на дълбочината на анестезия-

та са ограничени и методите не са много надеждни.  

Анестетичните медикаменти имат различни ефекти като амнезия, аналгезия, па-

рализа на напречно-набраздената мускулатура, блокада на автономния отговор към 

болкови стимули. Поради това мониториране, основано на наблюдението на елемен-

тарни признаци като движения на пациента, лакримация, размера на зениците, изпотя-

ване, дихателния ритъм, прояви от страна на хемодинамиката, като повишението на 

артериалното кръвно налягане, сърдечната честота и ритъм и субективния клиничен 

инстинкт на анестезиолога, не са надежден индикатор за отговора на ЦНС към анесте-

тиците, т.е. дълбочината на анестезията и за предсказване на инраоперативната буд-

ност.1,2,3 Медикаменти като β-блокерите могат да маскират връзката между хемодина-

миката и ефекта от анестетика.  

С появата на анализаторите на анестетичната газова смес се постига по-добър 

контрол на дълбочината на анестезията, като се проследява приложената доза от изпа-

ряемия анестетик-MAC.4 MAC на изпаряемите анестетици определя верятността за 

движение на пациента и е полезна за изчисляване на точната доза анестетик.  

Непрестанното развитие на медицинската апаратура доведе до появата на уст-

ройства, анализиращи мозъчната електрическа активност и определящи дълбочината на 

общата анестезия. 
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Комбинирайки end-tidal измерването на анестетчните дози с употребата на мо-

нитори улавящи електрическата мозъчна активност се получава по-изчерпателен образ 

на връзката доза-отговор. 

Откритието, че ЕЕГ честотите стават по синхронизирани, при анестезия, е 

направено още през 1931 година.  

Формиране на ЕЕГ 

Когато пациентът е буден, ЕЕГ отразява висока корова активност, а когато спи 

или е под обща анестезия, активността се понижава. 

ЕЕГ се генерира от постсинаптични потенциали (ПСП), които сумарно са били 

достатъчно мощни, за да предизвикат акционен потенциал. Единствено ПСП с опре-

делена конфигурация са от полза за ЕЕГ. Само когато положителен ПСП се регис-

трира на подходящо разстояние от отрицателен ПСП, ще се генерира цикъл, от 

който ще се отрази информация върху ЕЕГ.  

В търсене на смисъла скрит в хаоса от ПСП, за анализиране се използват 2-4 се-

кундни интервали от „сурова” ЕЕГ. Следва деконструкция на множеството пикове в 

отделни вълни, така че 

за всеки интервал се 

оформя честотна съв-

купност със собствена 

амплитуда. Тези съв-

купности на свой ред 

вместо с индивидуал-

ни честоти се предста-

вят в отделни групи. 

(Фиг.1) 

Фиг. 1. Формиране на ЕЕГ 

 

Анализ на ЕЕГ 

На тази основа може да се изгради power spectrum, като графично представяне 

на амплитудата към честотата. (Фиг.2) Амплитудата (тъй като е много ниска) се повди-

га на квадрат.  

Това е основна зависимост, върху която невромониторите извличат своите пара-

метри:    
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 - Peak power frequency – честота от спектъра, съдържаща най-голяма амплитуда.  

 - Median power frequency – честота, под която е разположен 50% от спектъра.  

 - Мean spectral frequency – сумата, от енергията, съдържаща се във всяка честота от 

спектъра умножена по 

своята честота, разделе-

на на общата енергия  

 - Spectral edge 

frequency (SEF) – чес-

тотата, под която е раз-

положена предварително 

определена фракция 

(обикновено 95%) от 

спектъра.  

Фиг. 2. Анализ на 

ЕЕГ 

 

Bispectral Index Scale (BIS) Мonitor 

Bispectral Index Scale (BIS) е въведенa в практиката от Aspect Medical Systems, 

Inc. през 1994, като нов метод за измерване на нивото на съзнание. BIS е статистически 

обоснован, емпирично получен комплексен параметър, подкрепен от математически 

анализ на ЕЕГ на пациента по време на обща анестезия.  

В развитието и при първите изследвания за потвърждаване на ефикасността на 

BIS, са проведени над 5,000 експеримента и са събрани множество ЕЕГ записи, на 

здрави доброволци, при специфични клинично значими белези и хипнотични концент-

рации на използваните медикаменти. След това, на базата на многовариантен статисти-

чески модел, е изработенa BIS.  

BIS се използва заедно с други измервания, като ЕМГ, за да се оцени дълбочина-

та на анестезия и да се сведе до минимум възможността за интраоперативна будност.  

Power spectrum е генераторът на данни за предишното поколение невромо-

нитори. В него се използват диференциални уравнения от II ред. Това е така до 80-

те. В новите устройства сe използват уравнения от III ред – bi spectrum.  

През 1996 US FDA одобрява BIS за оценка на хипнотичния ефект от общата 

анестезия и седатива, а през 2003 публикува становището, че “… Намаляването на буд-
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ността по време на анестезия, е здравна полза за обществото и в това отношение BIS 

технологията може да предостави на анестезиолозите начин да се намали тази честа, 

вече предотвратима грешка”. До 2007 повече от 40,000 монитора са използвани за обс-

лужването на над 20 милиона пациенти. В САЩ BIS е на разположение в над 50% от 

операционните и се използват в около 17% от общите анестезии.  

Как работи BIS монитора? 

BIS получава необходимата информация посредством сензор, разположен на че-

лото на пациента, измерващ мозъчната електрическа активност.   

 

 
 

BIS index е сложна “сума” от субпараметри: 

 SQI (Signal Quality Index) – измерва цялостното качество на сигнала от ЕЕГ 

източника на базата на артефакти, данните за импеданса и други променливи. По време 

на продълвителни периоди на електрокаутеризация може да се понижи или изюезни. 

Представя се като стълб, графика или число.  

 EMG – Отчита енергията (в децибели), в честотния интервал 70-110 Hz, който 

съдържа енергия записана от активноста на мускулите на челото разположени под BIS 

сензора, както и енергията от други високо честотни източници, такива като определе-

ни медицински устройства. Нормалните стойности са 30-55 dB.  

 Suppression Ratio(SR) (Burst-Suppression Ratio) – Изчислен параметър, отчи-

тащ количеството изоелектрична ЕЕГ, през последните 63 секунди в проценти. ЕЕГ 

супресията е белег на дълбок анестетичен ефект-типична при IV увод или по при тех-

ника основана на изпаряем анестетик. Ако от 63 секунди ЕЕГ запис 85% от времето са 

“тишина”, то Burst-Suppression Ratio e 85%. BSR 100% отговаря на BIS стойност 0. BIS 
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“игнорира” стойности под 40%, но при над 40% е в сила равенството BIS = 50 – BSR/2. 

Стойност около 60% - амнезия.  

 Smoothing Rate(Averaging Time) – Периодът, от който данни без артефакти са 

анализирани и изчислени като BIS стойност. Този период се измества във времето и се 

обновява всяка секунда. “Smoothing” предпазва от прекалени колебания. Може да се из-

бира различна продължителност. В операционната интервали от 15 секунди може би са 

най-подходящи, за да може да се проследи бързо променящото се клинично състояние.  

 Beta ratio – Отношение между енергията във високочестотната област(30-47 

Hz) към тази в средночестотната област (11–20 Hz). Този параметър е необходим, защо-

то повечето седативни и анестетични агенти водят до характерно нарастване в beta ЕЕГ 

активноста между 13 и 30 Hz. За да се избегне отчитането на тази ЕЕГ активност, като 

събуждане, в BIS алгоритъма е въведен този субпараметър. Без него BIS би отчел фал-

шиво-положителен резултат, когато дълбочината на анестезията се увеличава. 

 SyncFastSlow – Измерва връзката по фаза между различни честотни компо-

ненти. Колкото по-близки са те по фаза, толкова по-вероятно е да са от един и същ из-

точник. SyncFastSlow търси фазово куплиране (кохерентност) на честоти. По-голямата 

кохерентност отговаря на по-дълбока анестезия. 

 

Мониторът предоставя безразмерна величина със стойност от 0 до 100. 

 90-100 отразява будно състояние, напълно ориентиран индивид  

 70 - 80 – лека седация  

 между 40 - 60 – адекватен хипнотичен ефект, подходящо ниво на обща 

анестезия и се препоръчва от производителя  

 под 40 – силно потисната мозъчна активност  

 при 0 пълна електрическа “тишина”(липса на мозъчна активност)  

 

Показаната от BIS монитора стойност изостава от “суровото” ЕЕГ на пациента с 

около 10-15 секунди, тъй като е необходимо поне 15 до 30 секунди от ЕЕГ активност да 

бъде записана и обработена.  

Това забавяне се забелязва по време на IV увод – може да има разлика от някол-

ко секунди от загубата на мигателния рефлекс и отчитането на стойност под 60.5  

BIS се обновява всяка секунда, а BIS trend-а всеки 10 секунди. Предимството на 

BIS е, че улавя клинично полезна и потвърдена информация от таргетния за общия 
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анестетик орган. BIS мониторът е способен да измери анестетичния ефект или отговора 

на конкретен пациент по време на операция. Има пациенти при които се наблюдават 

съществени ЕЕГ ефекти(и показващи ниски нива на BIS), въпреки че end-tidal концент-

рацията е по-малка от 1 MAC. 

Приложение 

Bispectral Index Scale (BIS) monitoring е технология, създадена с цел да се оце-

ни хипнотичния ефект на общите анестетици и по този начин да се следи дълбочината 

на анестезията и евентуално на седацията.  

При извършването на редица инструментални диагностични и терапевтични про-

цедури, се налага да бъдат достигнати различни нива на седация или обща анестезия.  

Когато се постави за цел постигането само на седация, това трябва да е добре ра-

зяснено на пациента и той да е наясно, че съществува вероятност да има спомен за инт-

раоперативни събития. 

Основни компоненти на общата анестезия са липсата на съзнание и последваща-

та амнезия, поради което пациентите очакват да не виждат, чуват или усещат каквото и 

да било от случващото се по време на изследването или операцията.  

А дали тези очаквания са оправдани?  

В анестезиологичната практика BIS намира приложение като метод, позволяващ: 

 титрирането на анестетичните агенти, до достигането на съответна стойност 

на BIS по време на обща анестезия (при възрастни и деца над 1 година!). Това подпома-

га анестезиолога да контролира и сведе количеството анестетик до нужното за пациен-

та, което би позволило по-бързо събуждане; 

 да се понижи честотата на интраоперативна будност. 

Интраоперативна будност 

Общата анестезия е състояние на фармакогенна обратима загуба на съзнание, 

при което пациентът не реагира на болков хирургичен стимул. Съществуват обаче мно-

го случаи, при които пациентите имат спомен за различни преживявания по време на 

операция. 

Будноста по време на обща анестезия е наблюдавана дори при първите пациенти 

анестезирани от William Morton. Той съобщава, че били “полу заспали” и усещали бол-

ка. Първият описан случай е от Winterbottom през 19506, a през 1961 Meyer и Blatcher7 

наблюдават, при пациенти след сърдечни операции, развитието на невроза и психоло-

гически разстройства, които по-късно са наречени „невидимите белези от хирургията”. 
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Голям брой пациенти (50-54%) подлежащи на обща анестезия, съобщават за 

предоперативни страхове от вероятна будност по време на операцията. Това е и основ-

на причина за неудовлетвореноста на пациентите от анестезията. 

Будноста по време на анестезия е с по-голяма честота отколкото предполагат 

клиницистите.  

Няколко големи проучвания показват, че будността по време на анестезия дос-

тига 0.18% при употреба на мускулни релаксанти и около 0.1%, когато те не са иполз-

вани. Средната честота е около 0.13%.8  

Основните рискови фактори са: 

1. Повърхностната анестезия, която се наблюдава по-често: 

 при пациенти с придружаващи заболявания (при намален сърдечен резерв, 

при пациенти клас ASA III-V); 

 в акушерството(при Цезарово сечение и подържане на по ниски дози от анес-

тетиците) 

 в сърдечната хирургия9  

 липса на хемодинамичен толеранс(при хиповолемични и травматични паци-

енти)  

 при спешни операции 

 при употреба на N2O или венозни анестетици10  

 при употреба на изпаряеми анестетици в конценртация < 0.7 MAC4  

 при употреба на мускулни релаксанти(допълнителен рисков фактор, тъй като 

предотвратяват изявата на ранните белези на повърхностната анестезия, а именно дви-

женията на пациента)11  

2. Повишени нужди от анестетици от страна на пациентите, когато: 

 употребяват алкохол, опиати, амфетамини, бензодиазепини9  

 са силно възбудени 

 се предполага трудна интубация(има вероятност да се наложи „будна интуба-

ция”) 

 има данни за предшестваща интраоперативна будност 

 предполага се съществуването на генетично обусловени фактори12 

3. Проблеми от страна на апаратурата, водещи до недостатъчна доставка на 

анестетик в случаите когато: 



- 104 - 
 

 е налице повреда в изпарителите или инфузионите устройства(по-рядко сре-

щана причина, особено след въвеждането на end-tidal анализ на анестетичната газова 

смес) 

 проверката на апаратурата е неправилно изпълнена или непълна. 

Неприятните чувства, свързани с усещането за парализа, страхът, безпомощ-

ността, болката и силното безпокойство, могат да доведат до усложнения като безсъ-

ние, кошмари, панически атаки, отчужденост до посттравматичен дистрес синдром.13, 14 

Като израз на стремежа да се избягва всичко, което напомня за преживяния 

стрес(болниците, медикаментите, дори синьото и зеленото-цветовете на дрехите на 

операторите), пациентите отказват психологическа и психиатрична помощ, а те са аб-

солютно задължителни. 

 ASA www.awaredb.org 

Като профилактика на интраоперативната будност са разработени различни про-

токоли и препоръки, като основни акценти в тях се поставят върху:  

 предоперативна оценка на рисковите фактори 

 премедикация с бензодиазепини(повлияват паметта, но няма категорични до-

казателства, че предотвартяват появата на интраоперативна будност) 

 адекватни дози за увод 

 въздържане на мускулна релаксация, когато не е нужна 

 използване на дози от инхалационния анестетик ≥ 0.7 MAC  

 мониториране на end-tidal концентрацията на инхалационните анестетици  

 употреба на ЕЕГ монитор, при високорисковите пациенти 

 приложение на протокол за проверка на апаратурата 

 образователно-административни мерки 

Ползата от употребата на BIS монитор за понижаване честотата на интраопера-

тивна будност е представена в няколко големи проучвания.   

Myles and coworkers провеждат рандомизирано контролирано проучване сред 

2500 високо рискови пациенти. Интраоперативна будност е наблюдавана при двама 

пациенти(0.17%), когато е използван BIS монитор и при 11 (0.91%), при които е при-

ложена обичайната клинична практика (p < 0.02).15 

Ekman and associates16 провеждат проспективно проучване на 5057 пациенти и 

сравняват резултатите с ретроспективна контролна група от 7826 пациенти.17 Будност е 
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наблюдавана в 0.04% от BIS пациентите срещу 0.18% в ретроспективната група (p < 

0.038).  

През 2008 Avidan and coworkers4 докладват ефекта от BIS и end-tidal anesthetic 

gas мониторирането върху честотата на интраоперативната будност. BIS групата се 

състои от 967 пациенти, end-tidal anesthetic gas групата от 974. Не е открита разлика в 

честотата(по два случая във всяка група). 

Много проучвания показват понижение на случаите с будност по време на анес-

тезия, при приложение на BIS. British Journal of Anesthesia – от 2004 са проведени над 5 

000 000 общи анестезии, при които е използван BIS монитор, като вероятна инраопера-

тивна будност е докладвана на производителя в 83 случая: 

 в 48 - BIS показва повече от 65 по време на будност 

 в 10 - BIS не е използван по времето на будност 

 в останалите случаи причината за будност не е убедително определена.  

Употребата на BIS монитор значително е намалила: 

  консумацията на анестетици – около 19%,  

 случаите с гадене/повръщане – около 23% 

 времето за събуждане с около 4 минути.  

След публикацията на B-Aware Trial15 BIS е предложен като параметър, позво-

ляващ да се намали риска от “усещане” по време на анестезия при операции на високо 

рискови пациенти. Резултатите не са потвърдени от "B-Unaware Trial". В него употре-

бата на BIS не показала по-ниска изява на съзнателно състояние по време на анестезия. 

Други публикации в New England Journal of Medicine посочват малка полза или липса 

на такава, при употреба на BIS.  

Предиктивната позитивна или негативна стойност на ЕЕГ мониторите е ниска 

поради ниската честота на интраоперативната будност, което затруднява изследването 

на това състояние. Освен това разходите за мониториране на пациентите с нисък риск, 

които подлежат на обща анестезия са много високи.18 

Титриране на медикаментите 

Освен за недопускане на повърхностна анестезия, BIS мониторинга позволява да 

се избегне ненужното задълбочаване на анестезията и да се предотвратят свързаните с 

това усложнения (нестабилна хемодинамика, ритъмно-проводни нарушения, кардиак 

арест, затруднено събуждане и екстубация на пациента). 
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В отделенията за интензивно лечение 

Мониторирането на ЕЕГ на пациентите в отделенията за интензивно лечение се 

използва повече от две десетилетия. Въвеждането на BIS в ОИЛ позволява безопасно 

приложение на седативните средства, чрез титриране и да се мониторира пациен-

та(заедно с измерване на ICP) по време на терапевтична burst suppression.  

Проучва се ролята на BIS, при прогнозиране възстановяването от тежка ЧМТ. 

Седация и аналгезия 

Необходимост от потискане на съзнанието съществува и в ОИЛ. Седацията и 

аналгезията са важно допълнение към терапията на пациентите, които са подложени на 

различни стресови фактори като болка, дразнене от ендотрахеалната тръба, апаратна 

вентилация и т.н. Оценката на нивото на седация и аналгезия, при критично болни па-

циенти остава предизвикателство за лекарите по отношение на недопускане на недос-

татъчна или свръхседация. Често нивото на аналго-седация при критично болните е 

трудно да се оцени, а и липсва единно схващане за оптималното ниво на съзнание, кое-

то трябва да се достигне.  

Неадекватаната седация и аналгезия може да има вредни ефекти върху критично 

болните пациенти - удължаване престоя в ОИЛ, с последващо увеличение на морбиди-

тета и разходите. Поради това надежден и валиден метод за оценка на болката при кри-

тично болни и седирани пациенти е от първостепенно значение. Оценката на болката от 

самия пациент е най-точна, но при много от критично болните пациент тя е невъзможна 

поради – когнитивни нарушения,  седация, парализа, механична вентилация.  

Търсенето на оптимална оценъчна скала за болката при некомуникативните па-

циенти продължава и засега няма универсално приет метод, който да се използва при 

тези пациенти. 

Съществуват множество скали за оценка на седацията и/или аналгезията при па-

циентите в ОИЛ, но всички те са в голяма степен субективни, което понижава тяхната 

ефективност. 

Нито една от тях не отчита пълното разнообразие от ??? ЧМТ, афазия, мускулна 

релаксация и т.н. 

Продължителното мониториране е от изключително значение за да се достигне и 

подържа необходимото ниво на аналго-седация при пациентите в ОИЛ. Мониторите на 

мозъчната функция предлагат по-обективен метод за оценка на седацията. Електричес-

ката активност от кората на главния мозък, може да се измени в резултат на промяна на 
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мозъчната перфузия, мозъчния метаболизъм, хипоксия, седативни медикаменти и гър-

чова активност. Може да се предположи, че мозъчно-съдовите инциденти биха могли 

да бъдат регистрирани рано, докато все още последиците от тях са обратими.  

Една от най-често използваните скали в ОИЛ е на Ramsey. Наблюдава се голяма 

дисперсия на BIS във всяко ниво на RS особено в областта между 3 и 6 прави интерпре-

тацията от BIS трудна. Дисперсията на ниво RS 6 е очаквана, тъй като субективните 

оценъчни скали са неспособни да направят дискриминация между дълбока седация и 

корова електрическа тишина, след като пациентът веднъж вече е спрял да отговаря на 

стимули. В тези ситуации BIS позволява дискретизация на мозъчната електрическа ак-

тивност от дадена стойност до пълното й потискане. Открива се и забележимо припок-

риване на BIS и нивата на будност оценени чрез RS и RASS.19,20 Shah et al. Съобщават 

че RS=6 съответства на BIS 61.7(+/-3.1), което показва че стойности на BIS под 60 съ-

ответстват на прекомерна седация.21 Това припокриване между цифровите стойности 

на BIS и различните клинични нива на седация, ограничава възможностите на този мо-

нитор за следене и титриране на седецията при критично болни, при самостоятелната 

му употреба. Ясно е, че такова рязко разграничаване на отделните нива на седация, оп-

ределени от стойностите на BIS е невъзможно. Но BIS отчита тенденцията към съ-

буждане или задълбочаване на седацията!  

Делир 

Появата на делир у пациентите в ОИЛ е свързана с множетво негативни ефекти 

върху крайния резултат от лечението.  

E. W. Ely et col. провеждат изследване сред пациенти на механична вентилация, 

като целта е да се оцени способността на BIS да регистрира появата на делир. Те срав-

няват показанията на BIS-XP и BIS 3.4 с тези от клиничните скали Richmond Agitation-

Sedation Scale и Confusion Assessment Method. Данните показват, че резултатите от нито 

един от двата BIS алгоритъма не корелира значимо с  тези от RASS по отношение на 

откриването на развитието на делир.20  

Епилептичен статус 

Епилептичния статус е животозастрашаващо състояние. Генерализирания реф-

рактерен епилептичен статус, изисква лечение в ОИЛ. За продължително мониториране 

на ефекта на общата анестезия се използва ЕЕГ. То обаче, не винаги може да се осъ-

ществи. Освен това приложението на ЕЕГ в условията на спешност или разчитането на 

ЕЕГ, от работещите в спешните отделения, има ограничен успех22 Тъй като BIS мони-
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торът отчита хипнотичния ефект на общите анестетици, се очаква неговата употреба да 

позволи оценка на burst supression. В свое проучване от 2009, T. Musialowicz et al., от-

читат много добра корелация между стойностите на BIS и ЕЕГ, при епилептична ак-

тивност. Те сравняват двата метода, при отчитането на burst supression. При достигане 

на BS, средната стойност на SQI е 94. Авторите стигат до извода, че ЕЕГ остава средст-

во на избор за оценка на дълбочината и ефекта от анестетиците, при лечението на реф-

рактерен епилептичен статус. Но при невъзможност да се прилага продължително ЕЕГ 

мониториране, BIS мониторът може да бъде алтернатива. Внезапните пикове в стой-

ностите на BIS, показват възможността за растяща епилептична активност, която тряб-

ва да се верифицира с ЕЕГ възможно най-бързо.23 

Черепно-мозъчни травми, мозъчно-съдови инциденти и мозъчна смърт 

Изходът от черепно-мозъчна травма или мозъчно-съдов инцидент зависи от ня-

колко фактора: степента на първичната увреда на ЦНС, здравословното състояние на 

пациента при приема и от усложненията, които могат да възникнат по време на престоя 

в ОИЛ. Няма сигурен прогностичен показател и прогнозата за изхода най-често се ба-

зира на клинична оценка(Glasgow Comma Score).24  

BIS не е проектиран за употреба при пациенти с увреда на ЦНС. Въпреки това 

има редица проучвания за приложението му при тези пациенти. Интерпретацията на 

резултатите може да се усложни, като се има предвид, че резултатите се извличат пос-

редством унилатерална фронтална ЕЕГ.  

Обективната оценка на остатъчните когнитивни функции може да бъде много 

трудна, тъй като моторният отговор може да бъде минимален или невъзможен за отчи-

тане. Изследването на евокирани потенциали не винаги помага при тези пациенти. 

Owen et al. изучават случаи на възстановяване на когнитивните функции, при пациенти 

с клинична диагноза персистиращо вегетативно състояние. Те отчитат промени в мо-

зъчния кръвоток, при двама пациенти, които след няколо месеца постигат значително 

възстановяване.25  

Saidi and Murkin изследват приложението на BIS за откриване на микроембо-

лични инциденти.26  

Fabregas et al. откриват, че спонтанната ЕЕГ активност има силна предиктивна 

стойност за възстановяване на съзнанието.27 Интересен е факта, че по-високите стой-

ности на BIS не корелират така силно с добрия изход от заболяването, както ниските 

начални стойности с неблагоприятния изход.  
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Диагнозата мозъчна смърт се поставя след проведени ЕЕГ или мозъчна ангиог-

рафия. Vivien et al. изследват точността на BIS при диагноза на мозъчна смърт и откри-

ват, че BIS позволява адекватно планиране на ЕЕГ или мозъчна ангиография.28 

Escudero et al. изследват дали BIS „улавя” момента на мозъчното хернииране, тъй като 

стойността му падала до нула, веднага след вегетативната буря. Сравнен с клиничното 

изследване той има 94.7% чувствителност. При всички пациенти с доказана мозъчна 

смърт била отчетена стойност 0, с изключение на един. Тъй като отчита активноста на 

ограничена област от мозъка, BIS не може да се използва като потвърдителен тест за 

мозъчна смърт. Но употребата му може да доведе до оптимизация на времето необхо-

димо за диагностицирането на мозъчна смърт и по този начин да подпомогне органната 

трансплантация.29 

Ограничения за употреба 

Ефикасностtа на BIS не е безспорна. BIS мониторът е податлив на артефакти. 

Съществуват редица фактори, ограничаващи неговата употреба, като един тях са елек-

трическите смущения.  

Мускулната активност е свързана с генерирането на електрически сигнали в ди-

апазона 30-300 Hz, който застъпва този на BIS – 2-47 Hz. Устройството филтрира това 

въздействие, генерирано основно от лицевите мускули, като предоставя отделен инди-

катор за мускулната активност (EMG). Това би трябвало да елиминира или поне разк-

рие фалшивите сигнали отразени в BIS. NDBA понижават BIS, при всяко ниво на анес-

тезия, което показва, че има остатъчна мускулна активност, водеща до фалшиво пови-

шение на BIS.  

Други източници на електрически смущения са оборудването в операционната 

зала, пейсмейкъри и др. Фалшиво повишение на BIS е наблюдавано при употреба на 

термоодеяла, когато са разположени близо до лицето. Това е отчетено, при експери-

мент, в който участват няколко групи от по 5 пациента. При тях се наблюдава внезапно 

повишение на BIS до 60, когато одеялата се включат и също така бързо снижение до 30, 

след като бъдат изключени.  

Различията във версиите на BIS монитора също могат да са ограничени за 

приложението му. Версия 3.4 е обновена до BIS-XP или версия 4 през 2001. С нея е до-

бавен един електрод, имащ за цел да намали артефактите от движение. Последната вер-

сия е BIS Vista, от 2006. BIS-XP отчита по-ниски стойности в сравнение с предишните 
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версии. Смущаващото е, че два монитора с тази версия, при един и същи пациент отчи-

тат стойности с разлика над 10 през над 6% от времето.  

Точния механизъм на действие на анестетиците ни убягва. Понастоящем няма 

единна теория за механизма на действие на общите анестетици. Възможно е различните 

анестетици да предизвикват уникална мозъчно електрическа активност за конкретна 

дълбочина на анестезия.30 Това би довело до необходимостта от разработването на спе-

цифичен алгоритъм за всеки анестетик, за да се постигне оптимална корелация между 

електрическата мозъчна активност и дълбочината на анестезията.  

Съществуват значителни фармакодинамични разлики на обшите анестетици 

сред пациентите. BIS отчита точно, при употреба на GABA – агонисти, но NMDA – 

антагонистите, като nitrous oxide и ketamine, при видимо задълбочаване на анестезията, 

ще имат малко отражение върху  BIS. Опиатите също. Ефектът на опиатите е демонст-

риран с експеримент, при който забележима ЕЕГ депресия е постигната с дози преви-

шаващи почти 5 пъти аналгетичните концентрации. Това се дължи на факта, че не ко-

рови структури, чиято активност не се засича от ЕЕГ, участват в механизма на действие 

на опиатите.  

Също така са докладвани случаи на силно понижение на стойностите на BIS 

след употреба на метиленово синьо и повишение при приложение на isoproterenol. 

В някои случаи BIS може да “подцени” дълбочината на анестезия, което да до-

веде до въвеждането на по-високи от необходимите дози анестетик - "treating the BIS“. 

Стойност на BIS под 40 показва, че пациентът е в безсъзнание. Но това не означава че 

пациентът няма да отговори с движение или промяна в хемодинамиката на силен сти-

мул, какъвто е хирургичния разрез. Много фактори – конкретен анестетик, употребата 

на аналгетик, и степента на хирургическа стимулация, допринасят за вероятността без-

съзнателен пациент с нисък BIS index да реагира. BIS по време на сън може да бъде под 

60 – но това не означава, че човек е анестезиран и готов за хирургическа намеса.31 

Не всички безсъзнателни пациенти ще имат ниски стойности на BIS и общото 

клинично състояние и прогнозата може да варират. Липса на отговор може да се наб-

людава и при стойности над 80, тъй като BIS index може да се повиши изкуствено при 

ексцесивна ЕМГ активност на мускулите на челото, дължаща се на различни фактори: 

спиране на доставката на анестетик, възстановяване от мускулна релаксация, увеличена 

стимулация от хирургична болка. Често наблюдавано при спешни случаи. 
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Опитите да се трансформира съзнателното или безсъзнателното състояние в ко-

личествен параметър, в най-добрия случай биха били ограничени от възможноста да 

бъдат отразени фалшиво положителни или фалшиво отрицателни данни.32 

Движението на пациента се контролира от гръбначния мозък, аналгезията от 

подкорови ядра и невронни вериги, а съзнанието от кората на главния мозък. Това оз-

начава, че предвиждането на движенията на пациента, каквато е целта на MAC, както и 

предвиждането на степента на аналгезия, са неща извън компетентността на BIS.  

Подходът, да се оценява нивото на седация според кортикалната активност, ле-

жи на схващането, че кортикалната електрическа активност отразява само съзнанието. 

Този опит за опростяване на сложните процеси в мозъчната кора е един от основните 

недостатъци на методите основани на анализ на ЕЕГ. Поради това BIS не е изрично 

одобрена. American Society of Anesthesiologists (ASA) уточнява, че решението за мони-

ториране на мозъчната функция трябва да се вземе на базата на индивидуална прецен-

ка.  

Предшестващи неврологични заболявания или хипогликемия могат да дадат 

ниски основни стойности.  

Възрастта също налага ограничения в приложението на BIS монитора. Корела-

цията между BIS при деца над 1 година и степента на съзнание е доказана, макар че 

някои проучвания показват по-голяма честота на интраоперативно съзнателно състоя-

ние при деца сравнение с възрастни. При деца под 1 година е ненадежден, тъй като има 

различията между техните “незрели” ЕЕГ и тези на възрастните, които се използват в 

BIS алгоритъма.  

 

Съществен проблем при приложението на BIS за оценка на седацията в ОИЛ се 

крие в това, че той не е създаден да отчита дискомфорт и тревожност-едни от основ-

ните индикации за приложение на седативни медикаменти, а за отчитане дълбочината 

на анестезия и рискът от нежелано събуждане. Общоприетите цели на аналго-седацията 

в ОИЛ са оптималния комфорт на пациента и безопасността му.33 Според някои изсле-

дователи BIS не е надежден за определяне нивото на седация и за дозиране на седатив-

ните медикаменти при критично болни пациенти.34, 35 BIS не е утвърден като средство 

на избор за измерване нивото на съзнание, независимо от причините които биха пре-

дизвикали неговото понижение (медикаменти, метаболитни заболявания, хипотермия, 

ЧМТ, хиповолемия, естествен сън и т.н.). Показанията на BIS не са надеждни, при: 
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 мозъчна смърт, 

 кардиак арест, 

 хипотермия.  

В тези случаи се използва монитор на вегетативната нервна система 

(ANSiscope), който вероятно е по-подходящ за оценка на реакцията към болкови сти-

мули по време на операция.  

След повече от десетилетие в употреба ролята на BIS монитора в ОИЛ все още 

не е определена. Характеристиките на BIS, в частност – неговата практичност, точност 

и неинвазивност, го правят добър примамлив метод за оценка на седацията в ОИЛ. BIS 

index може да се използва за определяне на потенциално опасни състояния като свръх-

седация, без да се „противопоставя” на способността на оценъчните скали да изпълня-

ват основна роля при лечението на критично болните пациенти. Най-важната причина 

да се насърчават изследванията на възможностите за мониториране на мозъчната функ-

ция чрез ЕЕГ е необходимостта от предоставяне на по-голяма безопасност за пациенти-

те в ОИЛ.  
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Първите описани случаи на грануломатоза на Вегенер (ГВ) са направени от сту-

дента по медицина Хайнц Клингер (1931 г.) и немския патолог Фридрих Вегенер (1936 

г.). От 1950 г. заболяването се нарича ГВ. През последните години управителните съве-

ти на директорите на Американския колеж по ревматология (ACR), Американското 

дружество по нефрология (ASN) и Европейската лига срещу ревматизъм (EULAR) пре-

поръчват алтернативно име на заболяването – грануломатоза с полиангиит1. 

ГВ е рядко срещано заболяване от групата на системните некротизиращи васку-

лити, което ангажира малките и средни белодробни съдове в комбинация с гломеруло-

нефрит. Има неясна етиология, протича с чести усложнения и фатален изход. Генерали-

зираната форма на ГВ включва засягане на горни дихателни пътища, белите дробове и 

бъбреците. Ограничената форма засяга предимно дихателните пътища и се среща при 

около 20% от пациентите. В хода на заболяването могат да бъдат засегнати и други ор-

гани, подчертавайки системния характер на болестта – ЦНС, ПНС, УНГ, очни, ставни и 

кожни симптоми и др.2, 3, 4. 

Ангажирането на слуховия анализатор при ГВ се манифестира с клиничната кар-

тина на среден отит, мастоидит, оталгия и нарушения в слуха. Те се срещат при 30 – 50% 

от пациентите5. Кожните прояви включват подкожни възли, палпируема пурпура, папу-

ли, неспецифични еритеми, васкулити и язви. Те не са характерни за ГВ, срещат се в хода 

на заболяването при 15 - 40% от пациентите4, 6. Поставянето на диагнозата ГВ изключи-

телно се затруднява, когато началните симптоми са неспецифични - УНГ, кожни или за-

сягане на ГДП (епистаксис, синуити, седловидна деформация на носа, гингивити). 

ГВ се характеризира с повишени нива на циркулиращи антинеутрофилни цитоп-

лазмени антитела – cANCA. Под действието на непознат антиген и някои цитокини 

(TNF-α и IL-1β), неутрофилите експресират на повърхността си цитоплазмена протеи-
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наза-3 (PR3). Това води до производство на анти-PR3 антитела и привличане на левко-

цити и моноцити с последващата им адхезия към съдовата стена чрез адхезионните мо-

лекули селектин, lymphocyte function-associated antigen 1 (LFA-1) и др. (Фиг.1). Под 

влиянието на цитокините и cANCA, се освобождават кислородни радикали (ROS), кои-

то увреждат съдотава стена. cANCA директно атакуват съдовете като PR3 също участ-

ват в процеса7, 8. 

 
Фиг. 1. Патогенезата на съдовото увреждане при ГВ  

Легенда: ANCA - антинеутрофилни цитоплазмени антитела; PR3 - цитоплазме-
на протеиназа-3; TNF – тумор некротизиращ фактор; IL – интерлевкини; ROS - кисло-
родни радикали 

 

Поставянето на диагнозата ГВ е трудно и изисква интердисциплинарен подход. 

Представяме клиничен случай на 32-годишен мъж с прогресираща неспецифична бе-

лодробна симптоматика – болки в гърдите при дишане, мъчителна суха кашлица, а в 

последствие кървава експекторация. Месец преди хоспитализацията се появил конфлу-

иращ еритемо-папулозен обрив по горната част на тялото и ръцете, който изчезнал след 

проведеното кортикостероидно (КС) лечение по схема. Започнато е лечение за двуст-

ранна пневмония, усложнена с плеврален и перикарден излив, но рентгеновата находка 

персистира и авансира на фона на провежданото лечение. В хода на заболяването съ-

общава за ставни болки с различна локализация, болка и шум в дясно ухо с последващо 

кървене. 
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От обективния статус е налице увредено общо състояние, фебрилитет до 38.8 С, 

астено-адинамия, хеморагичен, консумативен и обривен синдром, скъсен перкуторен 

тон в лява основа с отслабено везикуларно дишане и ограничен участък с крепитации. 

Проведените лабораторни изследвания показват: хемоглобин – 112 g/L, еритро-

цити – 3.7х1012 /L, хематокрит – 0.35, левкоцити – 16.9х109/L със сегментоядрени 

67.9%, еозинофили 7%, лимфоцити 15.9%, моноцити 8.9%, тромбоцити – до 787х109/L, 

общ белтък – 60g/L, албумин – 30g/L, CRP – 261 mg/L, фибриноген – 4.7 g/L. В седи-

мента на урината се откриват 10-12 левкоцита и единични еритроцити на зрително по-

ле. При изследване на сANCA се установяват стойности 56.61 E/mL (при норма до 5 

E/mL). Назначените квантиферонов тест и изследвания за токсоплазмоза, ехинококоза, 

HIV, HBsAg и HCV са отрицателни. Цитологията на храчка не показва наличие на ту-

морни или бактериална флора. От фибробронхоскопията (ФБС) липсват ендоскопски 

данни за ендобронхиален пролиферативен процес. В бронхоалвеоларния лаваж (БАЛ) 

също не се откриват туморни клетки. При ФБС е взет биопсичен материал за изследва-

не, който хистологично представя стена на бронх с интактна епителна тапицировка и 

субепително струпване на възпалителни клетки, хистиоцити и фибробласти, оформящи 

подобни на грануломни структури, без некроза. Находката насочва към грануломатозно 

възпаление (Фиг. 2).  

 
Фиг. 2. Хистологичната находка представя струпване на възпалителни клетки,  

хистиоцити и фибробласти, оформящи грануломи  
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Направени са многократни образни изследвания – рентгенографии на бели дро-

бове и околоносни синуси, нативни и с контрастно усилване компютър-томографски 

(КТ) изследвания на бели дробове, корем, ретромастоидни области и главов мозък 

(Фиг. 3). На фасовите и дяснопрофилна пулмографии се установява засенчване на де-

сен хилус с добре оформена овална силна сянка. Овална силна сянка с размери около 5 

см е на лице и в ляво ретрокардиално. Белодробните КТ изследвания показват задър-

жащи се инфилтративни засенчвания и кухини в белодробния паренхим двустранно. 

КТ изследване на ретромастоидните области  дава данни за остър възпалителен процес, 

представен със засенчване на клетъчната структура на мастоидния израстък и средното 

ухо в дясно. 

 

 
A        B 

Фиг. 3.  А – Белодробната КТ с контрастно усилване показва задържащи се инфилт-

рати двустранно в белодробния паренхим; В – КТ на ретромастоидни области предс-

тавя засенчване на мастоидния израстък и средно ухо в дясно. 

 

Поради неспецифичната симптоматика и нехарактерните данни от биохимични-

те, серологични и имунологични изследвания се осъществиха неколкократни консулта-

ции с различни специалисти. Консултацията с хематолог отхвърля активно хематоло-

гично заболяване. Възобновилият се кожен обрив след спиране на лечението с КС беше 

повод за консултация с дерматолог. Ставните болки с различна локализация и сила на-

ложиха консултация с ревматолог. Назначени бяха допълнителни серологични, имуно-

логични и образни изследвания, като се прие, че се касае за реактивни промени в хода 
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на тежко протичаща инфекция. Изключи се развитието на рядка инфекциозна болест 

или паразитоза. УНГ консултантите решиха, че се развива остър катарален отит в дясно 

с вероятна вирусна генеза поради хеморагичния излив. Нефрологът също насочи вни-

манието към вероятна диагноза ГВ, предвид наличието на грануломатозно възпаление, 

белодробната симптоматика, хемоптое и хеморагия от дясно ухо, вероятен васкулитен 

обрив, КТ данни за инфилтрати двустранно в белите дробове. 

Организираният консилиум по случая потвърди диагнозата ГВ, като прие, че об-

ривният синдром и УНГ симптоматиката най-вероятно са свързани с основното заболя-

ване. 

Според класификационните критерии9 на Американския колеж по ревматология 

(ACR) за приемане на диагнозата ГВ се изисква наличието на два или повече положи-

телни критерия (чувствителност 88.2% и специфичност 92.0%): 

1. Лигавични улцерации с гноен или кървенист секрет от носа. 

2. Белодробни възли или инфилтрати. 

3. Микроскопска хематурия или над 5 еритроцита в седимента на урината. 

4. Биопсична находка – грануломатозен инфилтрат в стената или околосъ-

довото пространство на артериалните съдове. 

Най-често рентгеновата находка при ГВ (40-70%) се представя с белодробни но-

дули, които са двустранно разположени, множествени, с размери от милиметри до 10 

см, могат да бъдат и кавитиращи. КТ е високо специализиран метод, чрез който се оце-

нят белодробните изменения при ГВ. Те се представят като нодули, с възможност да 

кавитират при 50% от случаите, масивни инфилтрати, белодробна консолидация10, 11. 

Хистологичните особености при ГВ включват три групи промени: некротизиращ 

васкулит на артериоли, венули и капиляри; грануломатозно възпаление (гигански мно-

гоядрени клетки, хистиоцити и епителоидни клетки) и паренхимна некроза4. 

cANCA се позитивират при над 90 % от пациентите с ГВ. Те подпомагат поста-

вянето на диагнозата, а динамиката на техния титър говори за активността на имунния 

процес3, 12. 

Като рядко срещано заболяване с неспецифична симтоматика, ГВ представлява 

диагностично предизвикателство пред клиницистите и изисква задълбочен 

интердисциплинарeн подход. Ранната диагностика и навременното лечение на това по-

тенциално фатално заболяване са изключително важни. 
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Болестта на Алцхаймер (БА) е заболяване с голяма медико-социална значимост. 

Широката разпространеност, липсата на ефективно лечение, прогресивният характер на 

болестта и тежката инвалидизация са само някои от причините, изведени на преден 

план, които отреждат място на БА сред другите обществено значими болести. (1, 2, 21) 

БА се явява не само най-честата форма на деменция, но е и най-често срещаното 

невродегенеративно заболяване. (21) 

Нарежда се на трето място по икономическа тежест и скъпоструващо лечение 

след сърдечно-съдовите инциденти и онкологичните заболявания, а лечението е единс-

твено симптоматично и в повечето случай е неуспешно и крайно незадоволително. (1, 

2, 21) 

В света се счита, че около 20 милиона души страдат от БА. За България се пред-

полага, че броят на пациентите варира между 50 000 и 100 000. Причините за този го-

лям интервал са липсата на точна статистика и регистър на пациентите с БА. Нежела-

нието на някои близки да споделят за такъв болен в семейството също има своите обек-

тивни предпоставки, водещи до това. За Европа средната честота е около 7,5% от насе-

лението на дадена държава. (1, 17, 18) 

Клиничната картина включва тежък паметов дефицит, дезориентация, деперсона-

лизация, промяна на личността и упадък, депресия в 50% от случаите. (1, 2, 21) 

Програмираната клетъчна смърт, известна още като апоптоза, е процес, характе-

рен най-често за клетки, които умират при физиологични условия. Когато една клетка е 

надживяла полезността си, тя сама решава, че трябва да умре и активно участва в про-

цесите, чрез които се реализира това. От патогенетична гледна точка при БА се касае за 

патологично засилени процеси на апоптоза. Патоанатомично БА се характеризира с 

триада: 1. Амилоидни плаки, разположени извънклетъчно, 2.Неврофибрилерни интра-

невронни лезии и 3. Прогресивна невронална загуба. В миналото са съществували ня-

колко хипотези за патофизиологията на БА, обаче никоя от тях не е била в състояние да 
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обясни самостоятелно многообразието от анатомични, клетъчни и молекулярни проме-

ни. (19, 20) 

При невродегенератините заболявания невроналната загуба е функция от небла-

гоприятни условия в интра- и екстрацелуларната среда, но е и предизвикана от специ-

фични стимули, които водят до програмирана клетъчна смърт. С цел да се разбере и кон-

тролира невроналната загуба е необходимо тези специфични стимули да се идентифици-

рат и да бъдат отнесени към свойствените за индивида клетъчни типове. (1, 2, 3, 4, 5) 

По-доброто разбиране на тези характеристики е от съществено значение за раз-

витието на протективни стратегии и терапевтични интервенции за тази болест. (1, 2, 3, 

4, 5) 

Във връзка с невродегенерацията и формирането на неврофибриларни възли, па-

тогенезата на БА включва натрупването на бета-амилоидни плаки в екстрацелуларното 

пространство. Бета-амилоидните отложения произхождат от разцепването на амилоид-

ния прекурсор (APP). До скоро се е считало, че тези плаки представляват крайния ре-

зултат от невродегенеративните процеси. Въпреки това все повече нови проучвания 

доказват, че те всъщност са активни структури, които претърпяват множество промени. 

Приема се, че акумулацията на бета-амилоид е кардинално събитие в напредването на 

болестта. (1, 2, 5, 8) 

Генетичната намеса, която има отношение към APP и свръхпродукцията или аб-

нормното му производство също е предложена като причина за акумулация на бета-

амилоид при БА. Някои фамилни форми на БА са свързани с мутации на APP гена. Ос-

вен това важна роля е отредена и за още един ген при нефамилната форма на БА- апо-

липопротеин Е (ApoE). ApeE4 се свързва с нарастване на бета-амилоидните отложения 

в мозъка. (1, 2, 5, 8) 

Друг заподозрян, който може да доведе невроните до програмирана клетъчна 

смърт е оксидативният стрес. (1) 

Отдавна е известно, че растежните невротрофични фактори служат за оцелява-

нето и диференциация на гръбначните неврони. Въпреки това тези фактори също биха 

могли да индуцират клетъчна смърт по механизмите на апоптозата чрез рецептор p75 

невротрофин (p75NTR). Потенциално токсичните пептиди, в това число и бета-

амилоидният пептид, който се натрупва при БА, са лиганди за p75NTR. Експресията на 

p75NTR се съпоставя с чувствителността на бета-амилоида in vivo и in vitro, което 

предполага връзката на p75NTR с бета-амилоида. Счита се, че бета-амилоидните пеп-
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тиди се свързват с p75NTR, което води до активиране на програмирана клетъчна смърт 

по дозо-зависим начин. Настоящите проучвания сочат, че p75NTR може да е рецептор 

на смъртта като по този начин е възможна мишена за разработване на лекарство за ле-

чение на БА чрез блокиране на взаимодействието на бета-амилоид с p75NTR. (2) 

С нарастване продължителността на човешкия живот нараства и честотата на 

невродегенеративните заболявания. Рискът от БА се удвоява на всеки пет години в ин-

тервала от 65 до 95 годишна възраст. (21) Предвижда се до 2050г. броят на пациентите 

в целия свят рязко да се увеличи. (17) Всички тези изводи свидетелстват в полза на не-

отложната необходимост от научно-изследователска дейност, с цел по доброто разби-

ране на механизмите на болестта. А това от своя страна би могло да доведе до навре-

менна адекватна терапия.  

Настоящият обзор разглежда проучвания, които показват, че всъщност апопто-

зата участва като част от каскада от събития, сред които взаимодействието на бета-

амилоид с p75NTR може да е ключов момент. Тези данни са част от уликите в полза на 

хипотезата, че апоптозата може да е фундаментален механизъм за клетъчна загуба при 

БА. Надяваме се, че по-доброто разбиране на биологичния ефект на бета-амилоида и 

механизмите, които медиират тези ефекти, ще доведат до нови стратегии за терапия в 

бъдеще. 

 

 

Библиография 
1. Cotman C., Anderson A., A potential Role for Apoptosis in Neurodegeneration and 

Alzheimer`s Disease, Molecular Neurobiology, 1995, 10: 19-35.  

2. Yaar M., Zhai S., Pilch P., Eisenhauer P., Fine R., Gilchrest B., Binding of Beta-Amyloid to 

the p75 Neurotrophin Receptor Induces Apoptosis, The Journal of Clinical Investigation, 

1997, 100:2333-2340. 

3. Jaeger Ph., Wyss-Coray T., All-you-can-eat: autophagy in neurodegeneration and 

neuroprotection, Molecular Neurodegeneration, 2009, 4:16. 

4. Rajawat Y., Bossis I., Autophagy in aging and in neurodegenerative disorders, Hormones, 

2008, 7: 46-61. 

5. Yamazaki T., Selkoe D., Koo E., Trafficking of cell surface b-amyloid precursor protein: 

retrograde and transcytotic transport in cultured neurons, J. Cell Biol, 1995 129:431–442. 

6. Bauer J., Hull M., Berger M., Pathogenetic factors of Alzheimer disease, Z. Gerontol. Geriatr, 

1995, 28:155. 



- 124 - 
 

7. Bastitatou A, Greene L., Aurintricarboxylic acid rescues PC12 cells and sympathetic neurons 

from cell death caused by nerve growth factor deprivation: correlation with suppression of 

endonuclease activity, J Cell Biol, 1991, 115:461– 471. 

8. Bruce AJ, Malfroy B, Baudry M., b-amyloid toxicity in organotypic cultures: protection by 

EUK-8, a synthetic catalytic free radical scavenger, Proc Natl Acad Sci USA, 1996, 88:3633–

3636. 

9. Goodman Y, Mattson M., Secreted forms of b-amyloid precursor protein protect hippocampal 

neurons against amyloid b-peptide-induce oxidative injury. Exp Neurol, 1994, 128:1–12.  

10. Mattson MP, Cheng B, Culwell A, Esch F, Lieberburg I, Rydel RE, Evidence for 

excitoprotective and intraneuronal calciumregulating roles for secreted forms of b-amyloid 

precursor protein. Neuron, 1993, 10:243–254. 

11. Kappler, J. W., Staerz, U., White, J., Marrack, P., Nature, 1988, 332, 35–40. 

12. Kiselow, P., Teh, H. S., Bluthmann, H., Boehmer H., Nature, 1988 335, 730–733. 

13. Kappler, J. W., Roehm, N., and Marrack P., Cell, 1988, 49, 273–280. 

14. Smith, C. A., Williams, G. T., Kingston, R., Jenkinson, E. J., Owen, J. J. T., Nature, 1989, 

337, 181–184. 

15. Murphy, Heimberger K., Loh A., D. Y., Science, 1990, 250, 1720–1723 

16. D’Adamio, L., Clayton, L. K., Awad, K. M., Reinherz, E. L., J. Immunol, 1992, 149, 3550–

3553. 

17. Национален консенсус за ранна диагностика и лечение на болестта на Алцхаймер и 

други форми на деменция. София 2007. 

18. Трайков Л. Ранна диагностика при болестта на Алцхаймер и съдовата деменция. 

Монография. София 2006. 

19. Илучев Д., Стойнев А., Основи на патофизиологията, 2010, 663-667.  

20. Сарафян В., Василевска-Декова М., Ватев Ил., Радева-Куямова Хр., Медицинска 

биология, 2005, 167-172. 

21. Шотекив П., Неврология, 2010, 345-349. 

 

 

  



- 125 - 
 

ОЦЕНКА КАЧЕСТВОТО НА ЖИВОТ ПРИ ПАЦИЕНТИ С РЕВМАТОИДЕН 
АРТРИТ И АНКИЛОЗИРАЩ СПОНДИЛИТ НА ТЕРАПИЯ С  

TNF- БЛОКЕРИ   

Снежана Терзийска, Мариела Генева, Величка Попова, Павел Селимов, 
Милен Карагьозов 

Клиника по Ревматология, МУ - Пловдив 
 

Ревматоидният артрит и Анкилозиращият спондилит са прогресиращи автои-

мунни заболявания с висока социална значимост, определена от сериозно ограничената 

функционалната активност на болните, ранното начало на Aнкилозиращия спондилит 

(АС) и високата честота на Ревматоидния артрит (РА) в общата популация (0.5–1%) (1). 

Тежкият функционален дефицит, достигащ до степен на невъзможност за самообслуж-

ване и трудова дейност, ограничава професионалния и социалния живот на болния и 

заедно с болковия синдром значително влошава качеството на живот. Съвременната 

терапия с TNF- блокери при ревматологични заболявания повлиява функционалния 

дефецит и социална вградимост на пациента. Доброто самочувствие на болния, чуство-

то че води по активен и пълноценен професионален и социален живот, значително доп-

ринася за по-добрия комплаянс и по добрите резултати от лечението с биологични 

средства. 

Най-често срещаните симптоми като оток и скованост са основна причина за 

прогресиращия функционален дефицит и заедно със хроничната болка са водещите 

фактори които повлияват различни сфери от социалния живот на пациента (2, 3). Поз-

навайки по-добре симптомите и проблемите произтичащи от основното заболяване, с 

които се сблъскват болните в ежедневието си ще може адекватно да се оцени техния 

ефект върху хода на заболяването, неговата активност и лечение (4, 5). Персистирането 

на функционалния дефецит и слабото повлияване на болково-ставния синдром водят до 

значителнио намален комплаянс от страна на пациента и опорочаване на терапевтичния 

ефект. 

Имайки в предвид различните социални аспекти върху които терапията може да 

повлияе, ние решихме да проведем изследване, което да оцени ефекта на терапията с 

TNF-α блокери. върху качеството на живот, болковия синдром и функционалния капа-

цитет при пациенти с РА и АС.  
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Пациентите участващи в това начално проучване са разделени на две групи (1 

група пациенти с РА и 2 група пациенти с АС). И двете групи провеждат терапия с би-

ологични средства на лечение от 6 или 12 месеца. Всички те са оценяват чрез VAS ска-

лата и HAQ анкетна карта за преценка на субективните оплаквания. Стандартеризира-

ната анкетна карта на Станфордския университет HAQ се използва за оценка качество-

то на живот и функционален дефицит при пациенти с ревматологични заболявания (6, 

7). Варианта HAQ-DI, който използваме за нашето изследване включва въпроси относ-

но как се справя пациента в 20 ежедневни дейности, които извършва в дома и на работ-

ното си място, като се точкува по съответния начин и се формира индекс на функцио-

налния дефицит. Тези ежедневни дейности са разделени на 8 категории. Крайният HAQ 

индекс на функционалния дефицит е средна стойност от осемте категории в диапазона 

0-3. Пациентът попълва самостоятелно анкетната карта, която е адаптирана на говори-

мия език. Оценка на HAQ индекса се прави от лекар според съответната точкова систе-

ма (8). 

Друг метод за оценка сковаността и болката е VAS скалата. На специално разг-

рафена линийка от 0-100 мм пациентите сами поставят маркера на правилното място 

според субективното усещане за болка. Стойностите от VAS скалата се използват в 

последствие при изчисляването на DAS-28 за активност на РА (9). Това е универсално 

приета система в Европа за изчисляване по математически модел на активността на 

заболяването включвайки стойности  на СУЕ и лекарската оценка за активността на 

заболяването. Аналог на DAS-28 индекса е BASDAI индекса при АС. Пациентът по-

пълва анкетна карта от 10 въпроса. Точките се определят от лекаря който оценява ак-

тивността на заболяването към момента.  

Стандартеризираната анкетна карта HAQ за оценка качеството на живот при па-

циенти с РА и АС е добър предиктор на смъртността. Самооценката на пациента която 

се получава чрез попълване на HAQ въпросника трябва да бъде интерпретирана заедно 

с коефицентите от DAS-28 и BASDAI индекса за по добра преценка на ефекта от про-

ведената терапия. Според Wolfe et al трябва да се помисли за общ индекс, който по 

добре да отразява активността на основното ревматологично заболяване (10). Имайки в 

предвид тежкия функционален дефицит, до степен на невъзможност за извършване на 

трудова дейност, наблюдаващ се при РА и АС и икономическите загуби от това, се на-

лага точно прицезиране на пациентите при започване лечението с TNF-α блокери (1). 

При терапията с TNF-блокери 1/3 от ревматологично болните пациенти не показват 
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клинично подобрение, докато 1/3 показват само частично повлияване на симптомите и 

само 1/3 отлично се повлияват като значително се потиска активността на заболяването 

(11). За постигане на по добри резултати от лечението с биологични средства добре е да 

бъде оценен всеки един аспект оказващ влияние върху комплаянса на пациента, какъв-

то е и фактора качество на живот. Подобрения функционален капацитет, активния би-

тов и социален живот помагат на пациента да участва активно в своето лечение. 

Според Dominick et al значително влошаване качеството на живот се свързва с 

напредване на възрастта и женския пол (12, 13). Същите наблюдения правят Falsarella 

et al. С напредване на възрастта се увеличават и придружаващите заболявания, които 

значително влошават ставния синдром и социалния контакт (14). Този коморбидитет 

значително променя възприятието на болестта и кара болните да оценят заболяването 

си като по тежко, което се отразява и в по-високия резултат от HAQ картата (15). Пред-

варителните резултати които наблюдаваме ние при изследване на пациенти с РА и АС 

на биологично средство на лечение потвърждават до момента световния опит. Пациен-

тите от женски пол в сравнение с мъжете имат по- високи коефиценти от HAQ картите, 

което се свързва с ниско качество на живот. Високата активност на основното заболя-

ване и силната ставна болка оценена чрез VAS скалата корелират и с висок HAQ ин-

декс. При започване на терапия с TNF-α блокери от пациенти провеждали само базисна 

терапия до момента резултатите от HAQ и VAS на първия месец значително намаляват 

и при пациентите се наблюдава подобрение във функционалния капацитет. С продъл-

жение на терапията тенденцията се запазва, но не така силно изразена като при промяна 

на терапавтичния план. При пациенти които провеждат лечение с TNF-α блокери от 

година и повече се наблюдава стациониране на състоянието и няма раздвижване в HAQ 

и VAS индексите или те са незначителни.Изследвали сме и няколко пациента, които са 

без ефект от терапията с биологично средство с високи коефициенти на HAQ и VAS 

преди и след лечението, при които се налага смяна на биологичния медикамент, но 

предстои да се проследят във времето. Тенденциите които наблюдаваме са: значително 

подобрение качеството на живот и болковата симптоматика при започване лечение с 

TNF-α блокери и стациониране на показателите при лечение в продължение на година 

и повече.Високата изходна активност на заболяването корелира в по-голяма степен с 

HAQ и VAS стойностите, средната и ниска активност на заболяването по слабо се отра-

зява на качеството на живот и социалната вградимост. 
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Задачите които сме си поставили са: да проследим в дългосрочен план пациен-

тите на терапия с TNF-α блокери и как се променя качеството им на живот, да просле-

дим ефекта от лечението при смяна на бологичното средство, да сравним ефекта на ба-

зисната терапия и TNF-α блокери. 

 

Библиография: 
1. Boonen A., Severens J.L. Ankylosing spondylitis.What is the cost of society and can it be 

reduced.2002,vol 16,4:691-705 

2. Frondini, C., Lanfranchi, G., Minardi, M., Cucinotta, D., 2007. Affective, behavior and 

cognitive disorders in the elderly with chronic musculoskeletal pain: the impact on an aging 

population. Arch. Gerontol. Geriatr. 44 (Suppl. 1), 167–171., 

3. Kidd, B.L., Langford, R.M., Wodehouse, T., 2007. Arthritis and pain. Current approaches in 

the treatment of arthritic pain. Arthritis Res. Ther. 9, 214. 

4. Whitfield, K., Buchbinder, R., Segal, L., Osborne, R.H., 2006. Parsimonious and efficient 

assessment of health-related quality of life in osteoarthritis research: validation of the 

Assessment of Quality of Life (AQoL) instrument. Health Qual. Life Outcomes 4, 1–10. 2 

5. Jordan, K.P., Wilkie, R., Muller, S., Myers, H., Nicholls, E., 2009. Measurement of change in 

function and disability in osteoarthritis: current approaches and future challenges. Curr. Opin. 

Rheumatol. 21, 525–530. ) 

6. Bruce B & Fries JF. The Stanford Health Assessment Questionnaire: Dimensions and 

Practical Applications.Health and Quality of Life Outcomes 2003; 1: 20. 

7. Bruce B & Fries JF. The Health Assessment Questionnaire (HAQ). Clinical and Experimental 

Rheumatology 2005; 23: S14–S18. 

8. Kvien T.K., Lillegraven S.Measuring disability and quality of life in established rheumatoid 

arthritis , Best Practice & Research Clinical Rheumatology 2007,Vol. 21, 5:. 827–840 

9. Prevoo, M.L., van't Hof, M.A., Kuper, H.H., van Leeuwen, M.A., van de Putte, L.B., van 

Riel,P.L., 1995. Modified disease activity scores that include twenty-eight-joint counts. 

Development and validation in a prospective longitudinal study of patients with rheumatoid 

arthritis. Arthritis Rheum. 38 (1), 44–48. 

10. Wolfe F, Michaud K, Gefeller O & Choi HK. Predicting mortality in patients with rheumatoid 

arthritis.Arthritis and Rheumatism 2003; 48: 1530–1542. 

11. Holman A.J., Edmund Wg. Heart rate variability predicts anti-tumor necrosis factor therapy 

response for inflammatory arthritis. Autonomic Neuroscience: Basic and Clinical 12008,43  

58–67 



- 129 - 
 

12. Dominick, K.L., Ahern, F.M., Gold, C.H., Heller, D.A., 2004. Health-related quality of life 

among older adults with arthritis. Health Qual. Life Outcomes 2, 1–8.   

13. Ozcetin, A., Ataoglu, S., Kocer, E., Yazici, S., Yildiz, O., Ataoglul, A., Icmeli, C., 2007. 

Effects of depression and anxiety on quality of life of patients with rheumatoid arthritis, knee 

osteoarthritis and fibromyalgia syndrome. West Indian Med. J. 56, 122–129. 

14. Falsarella G.R., Coimbra I.B., Weri A.L. et al.Impact of rheumatic diseases and chronic joint 

symptoms on quality of life in the elderly.2011.Archive of Gerentology and Geriatrics 

15. Feinglass, J., Nelson, C., Lawther, T., Chang, R.W., 2003. Chronic joint symptoms and prior 

arthritis diagnosis in community surveys: implications for arthritis prevalence estimates. 

Public Health Rep. 118, 230–239.) 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Адрес за кореспонденция: 
Снежана Терзийска 
Ул ”Тургенев” 9, Пловдив 
tel: 0889577427,  
e-mail: sterziyska@mail.bg,  
  



- 130 - 
 

QUEBEC BACK PAIN DISABILITY SCALE ПРИ ПРОСЛЕДЯВАНЕ НА 
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QUEBEC BACK PAIN DISABILITY SCALE (QBPDQ) е скала за изчисление 

на функционалните нарушения, свързани с извършването на елементарни физически 

дейности. Това е лесен, нескъпоструващ и бърз анкетен метод за при проследяване на 

физическото състояние, функционалните нарушения и ефекта от лечението при болни 

със спондилоза, дифузна идиопатична скелетна хиперостоза, Low Back Pain и дискова 

патология (1). Скалата не се използва в рутинната практика, въпреки нейната лесна из-

пълнимост и корелация с параклинични изследвания и функционални проби (2). 

Спондилоартрозата е типично дегенеративно заболяване на гръбначния стълб, 

свързано със „стареене” на гръбначните сегменти. Засягат се външните пластове на 

фиброзния пръстен при нормално съхранена пластичност на пулпозното ядро. Основен 

морфологичен субстрат е поява на остеофитоза, развиваща се във възходяща и/или низ-

ходяща посока с различни размери, водеща често до неврологични дефицити (3). Забо-

ляването се явява най-често във възраст между 44 и 75 години като при хора над 70 

години заболяването се среща над 80 процента. Поради нетипичните клинични оплак-

вания от болки в гърба, скованост и ограничен обем на движения често дегенеративни-

те промени в гръбначния стълб трудно се различават от възпалителните или неоплас-

тичните, а диференцирането на всички заболявания струват много скъпоструващи изс-

ледвания и диагнозата често се забавя.      

Цел:  

Промоция на QBPDQ при болни със спондилоартропатия и използването й при 

проследяване на ефекта от лечението при болни със спондилоза и корелацията й с па-

раклинични изследвания и функционални проби. 

Материал и методи:  

Проучени са 60 пациента със спондилоза, лекувани в Клиниката по Ревматоло-

гия, УМБАЛ „Свети Георги” в период от 2011-2012 месеца. На същите болни са оцене-

ни демографските показатели, субективната физическа болка чрез оценяване на VAS-
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скала, времетраене на сутрешна скованост, функционалната проба на Шобер, отразя-

ваща скованост на лумбален гръбнак, параклинични изследвания. Преди и след лечени-

ето болните са попълнили анкета с QBPDQ (12- ден от хоспитализацията и 12-14 ден от 

началото на лечението). Резултатите са обработени чрез статистическа програма SPSS, 

2008, при достоверност р < 0,05. 

Резултати: 

The Quebec Back Pain Disability Scale (QBPDQ) измерва функционалната при-

годност на пациенти с болка в гърба. Създателите на скалата са ревматолози от Монре-

ал, Торонто и Лондон (Канада и Англия) и тя се използва често при мониториране на 

пациенти със спондилоза. Скалата отразява способността на пациентите да извършват 

ежедневни дейности, способност за самообслужване и движение, възможност за шофи-

ране и спортуване Табл. 1. 

Таблица 1. Активности на Quebec Back Pain Disability Scale 

Ставане от леглото Носене на сак във всяка ръка 

Спане през цялата нощ – 6 часа Вдигане и носене на куфар 

Обръщане самостоятелно в леглото Шофиране 60 минути 

Приготвяне на храна Стоене прав 20-30 минути 

Качване и слизане по стъпала Разходка 300-400 м 

Оправяне на легло Разходка 2-3 километра 

Обуване на чорапи Простиране на високи телове 

Сутрешен тоалет Игра с топка 

Преместване на стол Бягане 100 м 

Отваряне и затваряне на тежка врата Стоене 4 часа   

 

Интерпретацията на отговорите включва minimum score 20, maximum score 100, 

като за всеки отговор се получава по 1 точка, когато дейността се извършва без усилие, 

2 точки, когато се извършва с леко усилие, 3 точки – средно тежко усилие, 4 точки теж-

ко усилие и 5 точки при невъзможност за извършване. Колкото стойността е по-висока 

толкова е по-тежко изразена функционалната негодност.  
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В проучването участваха 60 пациенти, лекувани в Клиниката по Ревматология 

(Табл. 2 и 3). 

Табл. 2. Средни стойности на някои демографски показатели на пациенти със  
спондилоза и лечението им с медикаменти в Клиниката по Ревматология (S±Sх) 

Демографски показатели Мъже Жени Общо 

Възраст - години 68±6,45 71±3,28 70,05±8,36 

Лечение в %±Sp 
                  НСВПС 
           Аналгетици 
Хондропротектори 

 
95±1,3 
56±4,3 

8,33±5,1 

 
96±0,7 

45,6±4,3 
15,2 ±1,4 

 
95±1,1 
51±4,3 

12,3±3,5 

Среден престой в болница 7,0±1,1 5,7±1,3 6,6±1,2 

Лечение след болница 7,2±3,4 10,7±6,5 9,3±4,9 

 

Табл. 3. Средни стойности на клинико-лабораторни показатели на пациенти със 
спондилоза, лекувани в Клиниката по Ревматология (S±Sх), n=60 

Параклинични показатели Преди лечение След лечението Достоверност 

Хемоглобин 131,19±11,45 130,19±9,03 Р>0,05 

СУЕ 24,61±4,96 21,61±3,08 Р>0,05 

СРП 28,87±5,37 15,32±7,14 Р>0,05 

Фибриноген 2,87±1,69 2,46±2,1 Р>0,05 

Сутрешна скованост 13,25±3,65 5,2±2,2 P < 0,05 

ВАС-скала 70,83±8,14 49,28±7,02 P < 0,05 

Проба на Шобер 3,16±1,77 2,8±1,8 Р>0,05 

Алкална фосфатаза 276,13±16,61 251,87±5,9 Р>0,05 

  

Анализът на QUEBEC BACK PAIN DISABILITY SCALE при проследените па-

циенти показва, че преди лечението само 3,33% са могли да извършват всички дейнос-

ти без усилие, след лечението този процент достоверно се увеличава, сигнификатна е 

разликата и между броя болни, които не са могли да извършват упоменати дейности 

преди лечението и след това (Табл. 4).  
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Табл. 4. Резултати от QUEBEC BACK PAIN DISABILITY SCALE на пациенти със 
спондилоза, лекувани в Клиниката по Ревматология (S±Sр), n=60 

Способност Преди лечение След лечение Достоверност 

Без усилие 2 – 3,33 % 8 – 13,33% Р < 0,05 

Леко усилие 6 – 10,00% 31 – 51,66%  

Средно тежко усилие 34 – 56,66% 11 – 18,33% Р < 0,05 

Тежко усилие 10 – 16,66% 6 – 10,0%  

Невъзможност за извършване 8  - 13,33 % 4 – 6,66% Р < 0,05 

 

Корелационни зависимости между QUEBEC BACK PAIN DISABILITY SCALE и 

другите изследвани показатели положителна корелационна връзка преди лечението с 

изследваните фибриноген, СРП, ВАС-скала за оценка на болката от страна па пациента 

и с функционална проба на Шобер и след лечението със сутрешната скованост, ВАС-

скалата и пробата на Шобер (Табл 5).  

Табл. 5. Корелационни зависимости между QUEBEC BACK PAIN DISABILITY SCALE и 
другите изследвани показатели 

 QUEBEC BACK PAIN DISABILITY SCALE 

 Преди лечение След лечение 

Фибриноген 
Rx,y= 0,45 – умерена положителна 
корелационна връзка 

 

СРП 
Rx,y = 0,74 - голяма положителна 
корелационна връзка 

 

Сутрешна  
скованост 

Rx,y= 0,49 – умерена положителна 
корелационна връзка 

Rx,y = 0,86 голяма положителна 
корелационна връзка 

ВАС-скала – 
преди лечение 

Rx,y= 0,67 - значителна положи-
телна корелационна връзка) 

 

ВАС-скала – 
след лечение 

 
Rx,y = 0,74 голяма положителна 
корелационна връзка 

Проба на Шобер 
– преди лечение 

Rx,y= 0,52 – умерена положителна 
корелационна  връзка 

 

Проба на Шобер 
– след лечение 

 
Rx,y= 0,56 – умерена положителна 
корелационна  връзка 

 В празните полета не може да се търси корелационна връзка поради липса на из-
следвания 
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Обсъждане и изводи: 

Weisinger и колектив твърдят, че“използването на немско-преведената версия на 

QUEBEC изглежда надеждна и подходяща за оценка на функционалния статус на немс-

коговорящи пациенти с low back pain и може да бъде препоръчана при бъдещи клинич-

ни изследвания“(7). Според авторите при пациенти, които имат различни варианти на 

low back pain, задължително трябва да се анализират функционалните нарушения с раз-

лични скали, което да визуализира ефекта от лечението. Предвид намерените корела-

ционни връзки между QUEBEC и различни параклинични и функционални проби при 

наблюдаваните от нас пациенти със спондилоза ние потвърждаваме това твърдение. 

При наблюдаваните болни възрастта, начина на лечение и видовете медикамен-

ти, използвани за лечение са типични за заболяването и те не се различават от остана-

лите подобни проучвания, цитирани в литературата (6) Средният престой в болницата и 

лечението след това съответстват на средният престой за хоспитализация в ревматоло-

гични отделения и е съобразен с изискванията на Националната каса. 

Изследванията на рутинни параклинични показатели като СУЕ, СПР, фибрино-

ген, алкална фосфатаза при наблюдаваните болни са слабо повишени над референтните 

стойности, което отговаря на дефиницията на дегенеративно ставно заболяване и е в 

подкрепа на диагнозата. 

Сутрешната скованост и резултати от ВАС – скалата преди и след лечението по-

казват сигнификатно намаление, при функционалната проба на Шобер такова не се 

наблюдава, поради което ние не препоръчваме използването й за мониториране на из-

хода от заболяването (4, 5). 

При анализа на QUEBEC BACK PAIN DISABILITY SCALE се установя, че най-

голяма разлика в процентите на пациенти, които извършват физическите дейности със 

средно тежко усилие – 56,66% преди лечението и 18,33% след лечението, като разлика-

та е сигнификантна, както и при тези с леко усилие – само 10% от болните са съобщи-

ли, че извършват дейностите с леко усилие, след лечението процентът е 51,66, разлика-

та е достоверна (р < 0,05).  

Анализът на корелационните връзки между QUEBEC BACK PAIN DISABILITY 

SCALE и другите изследвани параметри показва умерена положителна връзка с фибри-

ноген, сутрешна скованост, проба на Шобер при постъпването и голяма положителна 

корелационна връзка със сутрешната скованост, ВАС-скалата и пробата на Шобер след 

дехоспитализацията. 
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Изводи:  

QBPDQ е лесен, бърз и евтин метод за мониториране на ефекта от лечението на 

пациенти със спондилоза, който корелира със продължителността на сутрешната ско-

ваност, ВАС – скалата и функционална проба на Шобер при изследваните болни  

(р < 0,05).  

Препоръчваме QBPDQ като част от алгоритъма при работа с пациенти, страдащи 

от дегенеративни болести на съединителната тъкан. за оценка на функционалното със-

тояние при болни с DISH и за проследяване на ефекта от лечението. 
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Ранното откриване и интервениране при нарушенията в нервнопсихическото 

развитие е от изключително значение за бъдещето, както за самото дете, така и за него-

вото семейство. То е неделима част от задълженията на лекарите от първичната меди-

цинска помощ, педиатри и детски невролози. Предизвикателствата пред медицинските 

специалисти при откриването на нарушения в психомоторното развитие са много. Спо-

ред проучване на King и Glascoe от 2003 г.  само 30 % от децата с нарушения в развити-

ето са диагностицирани преди започването на училище.1 Използването на рутинни и 

стандартизирани скриниращи тестове води до сигнификантно покачване на този про-

цент до 70-80%. 2 

Определение и критерии за скринингов тест 

Скринингът за нервнопсихическо развитие представлява кратък метод, чрез кой-

то се селектират деца с голяма вероятност за наличие на проблем в НПР. Тези деца 

подлежат на изследване чрез тестове, доказващи суспектните абнормности. 

Скрининговите тестове за нервноспихическото развитие могат да обхващат 

всички или почти всички домейни на развитието или да са концентрирани върху опре-

делен домейн - например моторното развитие. 

За да се приеме за добър един скринингов метод за нервнопсихическо развитие, 

той трябва да отговаря на няколко критерия:  

 Компонентите, които определят диагностичната стойност на теста са: 

- Чувствителност – представлява относителния дялна децата с нарушение, които 

са коректно диагностицирани с теста. Стандарта за чувствителност за скрининг 

на НПР е поне 70-80%; 

- Специфичност – представлява относителния дял  на децата без нарушение, кои-

то са имат нормален резултат от теста.. За да се избегне хипердиагностика, спе-

цифичността на скрининговия тест за НПР трябва да бъде поне 80%; 
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- Положителна предиктивна стойност - представлява относителния дял на децата 

с абнормни резултати от теста, които отговарят на критериите за диагноза на съ-

ответното нарушение. Типичните стойности са 30-50%. 

 Скринговите тестове трябва да отговарят на критериите за надеждност, каквито 

са : 

- Съвпадения между различни изследващи; 

- Съвпадение при повторно изследване; 

- Относителен дял на завършилите теста; 

- Време за изпълнение на теста. 

 Особено важно е въвеждането на скринингов метод да бъде съобразено с култу-

релните и езиковите особености на страната. 

Исторически преглед на скрининговите тестове 

Още в края на 70-те години на 20-ти век Touwen разработва стандартизиран и 

възрастово специфичен инструмент за изследване на неврологичното състояние на де-

цата. Изследването е насочено основно към наличието на белези на минимална невро-

логична дисфункция, което днес е известно под термина „централно координационно 

нарушение”. Интересът към методиката в последните години нараства, но все още лип-

сват достатъчно данни за надеждността на теста.3 През 2004 г. Lieke прави проучване 

върху 11 момчета и 14 момичета за определяне на съвпадението между различни изс-

ледващи и съвпадение при повторно изследване. Установява се средна до добра надеж-

дност при прилагане на методиката върху здрава популация и необходимост от допъл-

нителни изследвания за определяне на надеждността при деца с минимална невроло-

гична дисфункция. 4  

През 1987г. Michelsson и Ylinen от университета в Хелзинки разработват скри-

нингов тест за нервнопсихическото развитие на 5 годишна възраст, който се базира на 

по-стар тест за училищна готовност на Bax в Англия. Тестът е стандартизиран върху 

1024 деца и показва добра дискриминираща способност между болни и здрави и скри-

нира по-чести нарушения в развитието. Тестът включва изследване на груба и фина 

моторика, проприорецепция, артикулация, рецептивна и експресивна реч, когниция, 

поведенчески нарушения, зрение и слух. При неизпълнение и затруднение в изпълне-

нието на определена задача се дават определен брой точки. Сборът над определен брой 

точки дава информация за наличие на изоставане в развитието. Събирането на точки 

само от определен айтъм от изследването може да насочи към специфично изоставане в 
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развитието.5 Във Финландия продължава да се използва тест, разработен на базата на 

този тест, Lene тест за 4-и 6-годишна възраст. Тестът може да се използва и за корела-

ционен анализ с бъдеща училищна успеваемост и поведенчески нарушения.6  

Един от най-широко използваните тестове за скрининг на изоставане в нервнос-

пихическото развитие е Денвърският скринингов тест за развитие II. Предимствата на 

теста са бързината и обхващането на деца от раждането до 6 годишна възраст. Недоста-

тъци на изследването са невзможността да се определи коефициент на развитие и ниски 

до средни стойности за специфичност и чувствителност.7 

За България единственият стандартизиран тест за изследване на нервнопсихи-

ческо развитие е тестът на Манова–Томова за определяне на коефициент на развитие от 

0-3 годишна възраст. Още през 50-те години се използват някои от показателите, които 

влизат в стълбицата за оценка, но в цялостен, завършен и стандартизиран вид методът е 

публикуван през 1974г. Контролът върху хода на нервнопсихичното развитие се из-

вършва по установени и внедрени норми. Те образуват най-съществените постижения в 

развитието на различни страни на детското психомоторно развитие, включващи мото-

рика, говор, емоционално – социално развитие и сензорна дейност до 1 годишна въз-

раст и развитие на умения, навици, изобразителна дейност, моторика, емоционално-

социално развитие и говор за възрастта от 1-3 годишна възраст. 8 Макар и добре вали-

дизиран, в момента този тест се приема в значителна степен за неадекватен на съвре-

менното развитие. 

Разработена е широка гама от инструменти за скриниране на нервноспихическо-

то развитие. В таблицата №1 са посочени най-популярните и най-често използваните 

методики. Отразени са възрастта за тяхното приложение, времето за изследване, броя 

айтъми включени в изследването, показателите им за диагностична стойност и надежд-

ност, точкуването и езиците, на които са достъпни и стандартизирани.  
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Таблица 1. Скринингови методи за изследване на нервноспихическото развитие 

Име Възраст Брой 
айтъми Време Параметри Езици 

General 
developmental  
screening tool  
Ages & Stages  
Questionnaires 
(ASQ)  

4-60 
мес. 

30 10-15 
мин. 

2008 деца  
Чувств. –70-90%  
Спец. – 76-91  

Английски  
Френски  
Испански  
Корейски  

Battelle 
Developmental  
Inventory Screening  
Tool, 2nd ed (BDI-
ST)  

0-95 
мес. 

100 10-15 
мин. 
(<3г.) 
20-30 

мин. (над 
3г.) 

2500 деца  
Чувств. – 72-93%  
Спец. - 79-88%  

Английски  
Испански  

Bayley Infant 
Neurodevelopmental  
Screen (BINS)  

3-24 
мес. 

11-13 10 мин. 1700 деца  
Чувств. – 75-86%  
Спец. – 75-86%  

Английски  
Испански  

Brigance Screens-II  0-90 
мес. 

8-10 10-15 
мин. 

1156 деца  
Чувств.- 70-80%  
Спец.- 70-80%  

Английски  
Испански  

Child Development  
Inventory (CDI)  

18-70 
мес. 

300 30-50 
мин. 

568 деца  
Чувств.- 80-100%  
Спец.- 94-96%  

Английски  
Испански  

 

Мрфологични основи на нервно-психическото развитие: 

Нормалното нервнопсихическо развитие на децата представлява последователен 

процес на постепенно оформяне на дейности и умения, които се наслагват върху вече 

придобитинавици. Според транзакционната теория основните предпоставки, на базата 

на които се формира нервнопсихическото развитие са както биогенетични фактори, 

така и фактори на средата, включително пре- и постнатални фактори, които влияят на 

матурацията на централната нервна система. Според този модел съществуват неврални 

функционални системи, които взаимодействат и повлияват изявата на различни пове-

денчески, психологически и когнитивни прояви при нарушения в нервноспихическото 

развитие.9 

Развитието на нервната система преминава през различни последователни етапи. 

Познаването на онтогенетичното развитие на централната нервна система и факторите, 
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които могат да доведат до нарушаване в това развитие, може да ни помогне в разбира-

нето на различния спектър на нарушения на психомоторното развитие в различните 

възрасти.  

Още в ранните етапи на ембрионалното развитие (около 7-8 ден) започва фор-

мирането на невралната плочка от ектодермата. В следващите етапи се формира нев-

ралната тръба, от която впоследствие се развиват структурите на централната нервна 

система. Едновременно с това се формира невралният гребен, от който се образуват 

структурите на периферната нервна система. В следващите етапи от развитието на ЦНС 

протичат процеси на трансверзално разделяне на невралната тръба, евагинация и гиро-

образуване.  

Паралелно с описаните процеси на органогенеза протичат и процеси на цитоге-

неза и хистиогенеза. Те включват, както диференциация и пролиферация на нервните 

клетки, така и миграционни процеси. Според Carlson, миграцията на нервните клетки е 

генетично детрминиран процес, регулиран както от физични, така и от химични факто-

ри. Този процес се осъществява благодарение на сложни взаимодействия между невро-

ните и радиерните глиални израстъци, чрез които невроните се насочват към крайната 

си дестинация.10  

Образуването на аксони също представлява важен процес от развитието на ЦНС, 

протичащ едновременно с миграцията. Brodal предполага, че нарастването на аксоните 

може би се дължи на процес на „разпознаване” от крайните части на аксоните и техните 

таргетни клетки. Известен е специфичен протеин, наречен невронален растежен фактор 

(NGF), който стимулира удължаването на аксоните в периферната нервна система. Об-

разуването на corpus callosum, представляващ конгломерат от аксони свързващ двете 

хемисфери, продължава до 5 г.в.11 Дендритообразуването е по-бавен процес и обикно-

вено започва след като невроните са достигнали крайната си дестинация. Този процес 

продължава и постнатално и може да бъде нарушен от различни фактори на средата.  

Синапсогенезата е по-малко изучен процес, въпреки че е установено наличието 

на синапси още през 5-тия месец от ембрионлното развитие. Възможно е връзката меж-

ду синаптичната гъстота и когнитивните способности да е обратно пропорционална. 

Проучвания показват намаляване на синаптичната гъстота с възрастта. Според 

Gazzaniga намаляването на синаптичната гъстота може да се свърже с качествено по-

добряване на функциите.12  
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Миелинизацията представлява важен процес от матурацията на нервната систе-

ма. Миелинизацията на нервните пътища безспорно е свързана с нервнопсихическото 

развитие. На таблицата №2 е показана хронологията на миелинизацията на основни 

нервни пътища и как те обуславят появата на нови възрастово детерминирани етапи от 

моторното и говорното развитие.  

 

Таблица 2. Миелинизация на основните нервни пътища 

Възраст  Зрителни/моторни 
функции  

Социални/ инте-
лектуални функции  

Миелинизация  

Раждане  Сукателен рефлекс,  
гълтателен рефлекс,  
рефлекс на Моро, 
мигане на светлина  

 Моторни коренчета +++  
Сетивни коренчета ++  
Медиален лемнискус ++  
Горно малкомозъчно 
краче ++  
Зрителен път ++  
Радиацио оптика +/-  

12 мес.  Прохожда,  
пуска предмети  

Казва 2-4 думи,  
дава „целувка”  

Медиален лемнискус +++  
Пирамиден път +++  
Форникс +++  
Corpus callosum +  
Асоциативни полета +/-  
Radiatio acustica ++  

5 г.  Подскача,  
връзва си връзките, 
рисува триъгълник  

Повтаря 4 цифри, 
назовава 4 цвята  

Неспецифични таламични 
пътища +++  
Ретикуларна формация ++  
Corpus callosum +++  
Асоциативни полета +++  

 

Установено е, че миелинизацията на нервните пътища започва от по-късите нев-

рони, което може да обясни последователността на поява на нови моторни функции от 

рострално към каудално (например кърмачето започва да контролира първо шийната 

мускулатура, след това проксималната мускулатура на горни крайници, аксиалната 

мускулатура, за да стигне до контрол на дисталните мускулни групи на долните край-

ници и около 1 годишна възраст да проходи).  
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Нозологичен спектър на нарушениява н НПР на 5-годишна възраст 

Възрастово-зависимата матурация на различните мозъчни структури определя 

различен спектър от нарушения в НПР в отделните възрастови периоди. Към 4-6 го-

дишна възраст се диагностицират нарушения в координацията на грубата и фината мо-

торика (т. нар. несръчност), нарушения в комуникацията и говорното развитие, нару-

шения от аутистичния спектър, поведенчески и обучителни нарушения.  

Ранното откриване на нарушенията в нервнопсихическото развитие е предпос-

тавка и за ранна интервенция. Установяването на различни нарушения в развитието на 

5 годишна възраст и навременната интервенция е изключително важно предпоставка за 

по-успешна сколоризация.  
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РЕТИНОПАТИЯ НА НЕДОНОСЕНИТЕ ПРИ ДЕЦА, РОДЕНИ С И БЕЗ 
ПРИЛОЖЕНА АСИСТИРАНА РЕПРОДУКЦИЯ 

Васил Маринов  
редовен докторант към катедра “Очни Болести”, МУ - Пловдив  

 

Въведение:  

Ретинопатия на недоносените (РН) представлява многофакторно, вазопролифе-

ративно заболяване, което засяга незрели и недоносени деца, деца, родени с ниско и 

екстремно ниско тегло и се явява в резултат на аберентна васкуларизация на незрялата 

ретина. Заболяването е сред водещите причини за предотвратима, но необратима дет-

ска слепота в страните със средно развити и развиващи се икономики, към които се 

отнася и България (1-5). Състоянието е описано за първи път от Terry, през 1942г (6). В 

исторически план досега са известни три „епидемии“ от РН с характерни особености, 

като третата продължава и в наши дни (7). 

Основна причина за възникване на РН е общата морфологична (не)зрялост на 

плода. Големият напредък в акушерството, гинекологията и неонатологията позволяват 

оцеляването на все по-незрели и недоносени деца. Счита се, че немалка роля в преж-

девременните раждания играят и различните техники на асистирана репродукция (АР), 

най-вече водейки до многоплодни бременности, предтерминно раждане и всички 

здравни и социално-икономически последствия от това (8 - 14). Данните за България 

сочат, че 10 – 14% от брачните двойки страдат от различни форми на безплодие, като 

проблемите са поравно поделени между съпрузите (15). В 15% от случаите, причините 

за безплодието остават неизяснени, а в 4% се касае за така нареченото „трудно обясни-

мо безплодие“ (15). Една от възможностите тези родители да се сдобият с дете е прила-

гането на различни форми на асистирана репродукция (АР).  

Цел: 

Да се изследва разликата в честотата на поява на Ретинопатия на Недоносените 

(РН) при деца, родени с и без приложена асистирана репродукция (АР). 

Пациенти и методи: 

За периода септември 2009 – февруари 2012 бяха скринирани 132 недоносени 

деца, съобразно приетата през юни 2009 г Национална стратегия за скрининг и лечение 

на ретинопатия на недоносените в нашата страна (16). Според тази стратегия, на за-

дължителен скрининг подлежат следните 3 групи недоносени деца:  
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1. Всички недоносени деца, родени под 1500гр и/или преди 32 навършена геста-

ционна седмица (гс). 

2. Всички недоносени деца с тегло при раждането (ТР) 2000 гр и по-ниско при: 

  Апаратна вентилация 

  Вътречерепни кръвоизливи 

  Обменни кръвопреливания 

  Тежка интрапартална асфиксия 

  Сепсис 

3. Недоносени деца извън горепосочените групи по преценка на неонатолога. 

Скринингът започваше не по-рано от 4 седмици след раждането на детето и се 

извършваше посредством бинокулярна индиректна офталмоскопия с 28 диоптрова лу-

па, най-малко от двама офталмолози, след максимална медикаментозна мидриаза и ло-

кална анестезия. За оглед на крайна ретинена периферия се прилагаше и склеропресия. 

От септември 2011 г проследяването вече се извършва с помощта на RetCam III – 

Shuttle (Clarity Medical Systems, Pleasanton, CA) (Фиг. 1).  

 
Фиг. 1. RetCam ІІІ Shuttle 

Това е широкоъгълна контактна система за получаване на висококачествено ди-

гитално изображение от очното дъно на дете при 130 градусово огледно поле. Камерата 

намалява значително травматизма при прегледа и позволява избягване на склеродепре-

сията. Находките в очното дъно се класифицираха съобразно ревизираната Междуна-

родна класификация за РН (17). След прегледа в конюнктивалния сак на пациентите се 

накапваше еднократно антибиотичен колир. За всяко дете беше отбелязан и начинът на 
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зачеване – с или без приложена асистирана репродукция, както и вида на бременността 

– едноплодна или многоплодна. 

Статистическата обработка се извърши с помощта на SPSS пакет за Windows 

версия 16. 

Резултати:  

Признаци на РН наблюдавахме при 40 (30.3%) от скринираните 132 недоносени 

деца (Фиг. 2). 27 (20.5%) деца от цялата група бяха родени след прилагане на асистира-

на репродукция (АР), а останалите 105 (79.5%) – след естествено настъпила бременност 

(Фиг. 3).  

 
Фиг. 2. Честота на РН в цялята скринираната група (n=132) 

 
Фиг. 3. Разпределение на скринираните 132 деца по начин на забременяване 

 

Признаци на заболяването наблюдавахме при 12 (44.4%) от 27-те деца, родени 

след прилагане на АР и при 28 (26.7%) от 105-тте деца, родени след естествено настъ-

пила бременност (Фиг 4 и 5). Въпреки впечатлението, че голям процент от децата, ро-

дени след прилагане на АР показват белези на РН, разликата между двете групи не дос-

тигна статистическа значимост (р=0.073).  
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Фиг. 4. Честота на РН сред деца, родени след прилагане на асистирана репродукция 

(АР) (n=27) 

 
Фиг. 5. Честота на РН сред деца, родени от естествено настъпила бременност 

(n=105) 

Широко застъпеното становище, че прилагането на АР води до повишен брой 

многоплодна бременности (8-14), последвано от по-голям процент преждевременни 

раждания, ни подтикна да разделим скринираните 132 недоносени деца на родени от 

едноплодни и многоплодни бременности (Фиг. 6). 41 (31.1%) от скринираните деца 

бяха родени от многоплодни (една триплодна, останалите – двуплодни), а 91 (68.9%) 

деца– от едноплодни бременности.  
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Фиг. 6. Разпределение на скринираните 132 деца по едноплодни и  

многоплодни бременности 

 
Фиг. 7. Разпределение на скринираните деца по начин на забременяване  

при многоплодните бременности (n=41) 

От 41 деца, родени от многоплодни бременности, АР бе приложена при 25 

(61%), докато 16 (39%) бяха родени след естествено настъпила бременност (Фиг. 7). 

При сравняване на честотата на поява на РН сред децата от многоплодни бременности 

родени след АР и след естествена бременност, се оказа, че признаци на РН се наблюда-

ваха при 12 (48%) от 25 деца, родени след АР и при 6 (37.5%) от 16 деца, родени след 

естествена бременност. Статистически значима разлика между тези две групи не се 

достигна (р=0.509) (Фиг. 8 и 9).  

 
Фиг. 8. Честота на РН при деца, родени от многоплодни бременности,  

след приложена АР (n=25) 
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Фиг. 9. Честота на РН при деца, родени от многоплодни бременности,  

след естествено настъпила бременност (n=16) 

Обсъждане:  

Ретинопатията на недоносените продължава да бъде сред водещите причини за 

предотвратима детска слепота в световен мащаб (1-5). В България не съществува наци-

онален регистър за страдащите от това заболяване. Различни авторски колективи съоб-

щават за честота от 1.7% до 32.8% (18-26), като проучванията са проведени в някои от 

Университетските болници и в училищата за деца с намалено зрение. Критериите за 

включване и признаците на изследване са различни, което обяснява и голямото разхож-

дение в цифрите. Данните от нашето проучване показват, че 30.3% от скринираните 

деца показват признаци на РН, което е една смущаващо висока честота. 

Тревожно високият процент на безплодие (15) и значителният напредък в аку-

шерството, гинекологията и неонатологията водят до нарастващ брой деца, родени след 

прилагане на АР, като не малко от тях са от многоплодни бременности. В литературата 

съществуват противоречиви мнения относно влиянието на АР върху появата на РН. 

При изследване на 399 недоносени деца в САЩ, Chan и кол. (8) намират същес-

твена и статистически значима асоциация между АР и РН, налагаща лечение. Тяхното 

проучване е ретроспективно и не разделя децата според различните техники на АР, но 

показва „петкратно увеличен риск от развитие на РН, налагаща лечение при децата, 

родени след АР“ (8).  

При проучване върху 179 недоносени деца, 21 от които родени след различни 

способи на АР, Watts и Adams (9) намират статистически значимо повишение на стадий 

3 на РН сред деца, родени след ин витро, но не и след други техники на АР (интрауте-

ринна инсеминация, хормонална стимулация). Тяхното обяснение за това е, че при ин 
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витро процедурите, гаметите са изложени на множество различни външни въздействия 

(лекарствени вещества, хранителни среди, механични манипулации).  

В противовес на тези данни, McKibbin и Dabbs (10) не намират статистически 

значима разлика в честотата на РН сред 267 недоносени деца родени след АР и след 

естествено настъпила бременност. Според тях различните начини на АР водят до по-

вишен брой многоплодни бременности, последвани от преждевременно раждане, което 

обяснява и по-големия брой деца, родени след АР, покриващи критериите за скрининг 

за РН. В продължение на проучването на McKibbin, 8 години по-късно Funnel и Dabbs 

(11) потвърждават, че повишената честота на РН сред децата, родени след АР се дължи 

основно на многоплодните бременности. Авторите установяват, че след промяната в 

политиката за прилагане на АР във Великобритания, която позволява трансфер на не 

повече от два ембриона при един опит за асистирана репродукция, честотата на мно-

гоплодните бременности, респективно и на недоносените деца, нуждаещи се от скри-

нинг за РН е намаляла значително (11). 

Становището, че АР води до повишен брой многоплодни бременности, които не 

са присъщи на човек, но са последвани от преждевременно раждане, е довело до мно-

жество проучвания, изследващи ефекта на многоплодната бременност върху заболева-

емостта и преживяемостта на новородените. Dos Santos и кол. (13) изследват 159 недо-

носени деца, 35% от които са близнаци и установяват повишена честота на РН сред 

децата от многоплодна бременност, но не и повишена честота на РН, налагаща лечение. 

Авторите обаче посочват, че групата деца от многоплодни бременности е сравнително 

малка и това може да окаже влияние върху техните резултати (13).  

Противно на тях, Qui е кол. (27) проучват 3 242 деца, родени преди 32 гестаци-

онна седмица и лекувани в 24 интензивни неонатологични отделения в Канада и уста-

новяват, че недоносените деца, родени от многоплодни и едноплодни бременности по-

казват сходен изход по отношение на заболеваемост, с изключение на повишена често-

та на респираторен дистрес синдром при децата от многоплодни бременности. Автори-

те дори откриват тенденция за по-малка вероятност децата, родени от многоплодни 

бременности да развият РН (27)! Тяхното обяснение е, че причините за преждевремен-

но раждане при многоплодни и едноплодни бременности вероятно са различни, като 

при вторите, те може да са основно пренатални заболявания, оказващи въздействие 

върху плода. 
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Shinwell и кол. (14) дори намират понижена честота на РН сред деца, родени от 

многоплодни бременности. Според тях, причините за това са повишеното внимание, с 

което се проследяват многоплодните бременности, когато те са резултат от АР, пови-

шената употреба на антенатални кортикостероиди, както и безспорният напредък в не-

онатологичните грижи. 

В достъпната ни специализирана българска офталмологична литература в пос-

ледните 10 години не открихме публикувани проучвания, които да изследват връзката 

между прилагането на асистирана репродукция и появата на РН сред недоносени деца. 

Представената група от 132 скринирани деца е сравнително малка и проследена на те-

риторията на две неонатологични отделения в град Пловдив. Децата, родени след при-

лагане на АР са 27 (20.5%), а родените след естествено настъпила бременност – 105 

(79.5%). Не открихме статистически значима разлика в честотата на поява на РН между 

двете групи (р=0.073). Възможно обяснение на този факт може да се търси в сравни-

телно малката ни група пациенти, родени след АР. Нашето проучване е съпоставимо по 

срок, скринирана група и показания за проследяване с проучването, проведено от Watts 

и Adams (9), но резултатите ни са противоположни на техните. За разлика от тях, ние не 

сме разделили децата, родени след АР на групи според вида на приложената техника 

първо, защото това ще доведе до още по-малки групи с последващи затруднения при 

статистическата обработка и второ, защото в някои от случаите нямахме данни относно 

точната техника на асистирана репродукция. 

Като разделихме децата на родени от едноплодни и многоплодни бременности и 

отбелязахме начина на зачеване при многоплодните бременности (АР/естествена бре-

менност), установихме, че по-висок процент от многоплодните бременности бяха ре-

зултат от прилагане на АР (61%). При изследване на честотата на РН при деца родени 

след прилагане на АР и естествена бременност, само от многоплодни бременности, ус-

тановихме, че тя бе съответно 48% и 37.5%, при липсваща статистическа значимост 

(p=0.509).  

Заключение:  

В представената относително малка група пациенти прилагането на асистирана 

репродукция не представлява самостоятелен рисков фактор за развитие на РН. Различ-

ните техники на АР водят до повишен брой многоплодни бременности, последвани от 

по-висока честота на преждевременно раждане. Необходими са по-мащабни и мулти-
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центрови проучвания, за да се установи съществува ли зависимост между прилагането 

на АР и появата на РН. Децата, родени след АР трябва да се проследяват с повишено 

внимание в неонатална и ранна детска възраст.  
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Въведение:  

Съвременният консенсус за диагноза на метаболитният синдром (МС) (1, 2, 3) по 

IDF (International Diabetes Federation), 2005 г. го характеризира като констелация от 

централно затлъстяване - обиколка на талията  94 см за мъже и  80 см за жени от Ев-

ропеидната раса и специфични стойности при други етнически групи в Китай, Япония 

и Южна Азия в съчетание с две от следните нарушения: повишени триглицериди  1.7 

mmol.L-1, понижен HDL-C < 1.04 mmol.L-1 за мъже и < 1.29 mmol.L-1 за жени, артериал-

но кръвно налягане (АКН)  130/80 mmHg или лечение на вече диагностицирана хи-

пертония и повишена плазмена глюкоза на гладно  5.6 mmol.L-1 или диагностициран 

диабет тип 2/НГТ (Нарушен Глюкозен Толеранс). От 2009 г.(IDF, AHA,WHA), МС се 

оформя при наличие на три от горе посочените фактори. Честотата на МС нараства с 

възрастта. Според обширно скандинавско проучване (Botnia Study), МС се среща при 

около 10% от лица с нормален глюкозен толеранс, при около 50% при лица с пре диа-

бетни състояния и при около 80% при диабетици тип2.  

Анализът на различни популационни проучвания показва, че честотата на пре-

хипертония (ПХ) при лица в зряла възраст надвишава 30%. Основен рисков фактор за 

развитието й е наднорменото тегло. Понятието ПХ (САН: 120-139 mmHg; ДАН: 80-89 

mmHg) е въведено през 2003 г. от JNC-7 (Joint National Committee) - ръководство за 

превенция, оценка и лечение на хипертонията в САЩ (4, 5, 6). Европейската кардиоло-

гична асоциация, Световната Здравна Организация и Британската лига по хипертония 

продължават да категоризират стойностите на АКН под 140/90 mmHg като нормално и 

високо нормално АН. ПХ не е заболяване, но е установено, че повишаването на АН с 

20mmHg/10mmHg съответно за систола и диастола удвоява сърдечно-съдовия риск. 

Адипокините и невротрофините, към които принадлежи и нервният растежен фактор 

(NGF), са група физиологично активни полипептиди, участващи в патогенезата на МС. 

Контролиращ растежа и диференциацията на прицелните клетки, в това число и тези на 
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висцералната мастната тъкан, NGF действа като регулаторен сигнал и така, играе роля-

та на детектор на тяхната активност.  

Целта на нашето проучване бе да проследим честотата на ПХ при жени с МС и експре-

сията на NGF в мастната тъкан и в серума - една възможност за обсъждане на механиз-

мите за развитие на инсулинова резистентност. 

Материал и методи:  

Проследени бяха 46 жени с доказан МС на възраст - 36.686.48 г. и 32 клинично 

здрави жени на възраст - 35.545.39 г.  

Определиха се показателите: BMI, артериално кръвно налягане (АКН), ниво на 

глюкозата (GLU) в кръвната плазма (RA 1000 Technicon, USA), инсулин, НОМА – ин-

декс (MEIA, АВВОТТ, USA, AxSYM), липиден профил (Optima KONE) – общ холесте-

рол (TC), холестерол с висока плътност (HDL-C) и триглицериди (TRY).  

Извършено бе и имунохистохимично изследване за NGF на биопсичен материал 

от подкожна мастна тъкан, взета от глутеалната област. Имунохистохимичната реакция 

бе отчетена върху парафинови срезове с дебелина 5 m чрез авидин-биотин пероксида-

зен метод (ABC) при използване на първични антитела (Santa Cruz, USA), в разреждане 

1:200 в PBS. В серума, NGF се изследва по ELISA метод - BioVendor Laboratory, 

Medicin, Inc., Czech Republic. Intra-assay CV≤ 7.5%; Intra-assay CV ≤ 9.2% 

Резултати:  

За оценка на затлъстяването бе използуван BMI, степенуван според критериите 

на СЗО. При жените с доказан МС този показател бе 35.433.18 kg.m2, а при клинично 

здравите - 23.435.11 kg.m2 (Р<0.05).  

При измерването на артериалното кръвно налягане се установи, че при 37% от 

жените с доказан МС, то е със стойности ≥135/80 mmHg, а при клинично здравите жени 

- ПХ се отчете при 20%.  

Данните от липидния профил: общ холестерол (TC) - 4,10,9 mmol.L-1 при МС и 

6,30,28 (Р <0,001) mmol.L-1 при клинично здравите жени, TRY: 1,50,3 mmol.L-1 при 

клинично здравите и 2,10,73 mmol.L-1 (p<0,05) при тези с МС, GLU: 6,511,04 mmol.L-

1 (Р <0,05) спрямо 4,461,53 mmol.L-1 при клинично здравите жени. HOMA-индексът 

при жените с доказан МС бе 4.151.10, а при клинично здравите жени - 1.150.80  

(Р <0.05). 
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Имунохистохичните реакции бяха позитивирани у всички изследвани жени с до-

казан МС. Експресията на NGF при тях е с висока интензивност (+++), т.е. много по-

силна в сравнение с тази при контролните клинично здрави жени - (±). Серумното ниво 

на NGF при жените с МС е 42.13±15.52 mg.mcg. 

Обсъждане и изводи:  

Високото разпространение на МС при 35-40% от възрастното население през 

последните две декади е основание той да се счита за болест на цивилизацията. МС 

увеличава риска от захарен диабет пет пъти, а от сърдечно съдови заболявания за след-

ващите 5 – 10 години – два пъти (7, 8, 9). Натрупването на мастна тъкан около корем-

ните органи е основен фактор за развитието на МС. Висцералното затлъстяване се 

свързва с инсулинова резистентност и компенсаторна хиперинсулинемия, съпътствува-

ни от прохипертрофични ефекти, повишена симпатикова активност и задръжка на нат-

рий и вода, отключващи хипертония. При една трета от 181 изследвани хипертоника, 

японски автори регистрират МС, като корелацията между сутрешната хипертония и 

МС е сигнификантна. Хипертонията засяга около 26% от общата популация на света. 

Тя е независим предиктор на сърдечно-съдови и мозъчно-съдови инциденти. Според 

Националната Програма за Обучение по Холестерола - Трети панел за лечение на  лица 

в зряла възраст 10% от мъжете и 7% от жените са с МС (10, 11). Много висока честота 

на МС се отчита при хипертоници в Бразилско проучване – 71.6% и 82.4% (по критерии 

на IDF). Намалената инсулинова чувствителност се свързва обикновено с нарушения в 

липидния профил. Наличието на високи TRY и нисък HDL-холестерол, влизащи в ди-

агностичната констелация на МС се асоциира с четири кратно повишен риск от сърдеч-

но-съдови заболявания, а съчетанието с хиперинсулинемия, повишен апо-В липопроте-

ин и наличие на малки, плътни LDL-частици – до 5 кратното му нарастване. Едно от 

физиологично секретираните от висцералната мастна тъкан вещества, NGF участва ди-

ректно в отключване на инсулинова резистентност. Хроничната хипергликемия води до 

гликолизация и преждевременно стареене на колагена и ригидност на съдовата стена. 

В нашето проучване, честотата на прехипертонията е два пъти по-висока при 

жените с доказан МС. При тях и експресията  на NGF, както в серума, така и имунохис-

тологично е по-силно изразена. NGF експресията корелира и на установената, при 45% 

от МС жените, инсулиновата резистентност.  
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Фиг. 1. NGF – MS 

 
Fig 2. NGF – клинично здрави 
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Въведение 

Честотата на бронхоплевралните фистули зависи от типа на пулмоналната ре-

зекция и е в най-висок процент след пулмонектомия (след лобектомия 1 - 5 %, след 

пулмонектомия 5-10 %) и смъртност между 18 и 50 % [1]. Поставянето на гръден дрен 

и ранното затваряне на бронхиалния чукан са от значение на избягване на аспирацион-

на пневмония, която е свързана с висока смъртност [2]. Наличието на много терапев-

тични опции, показва, че нито една от тях не е достатъчно ефективна при тези услож-

нения и избора трябва да бъде индивидуален [3].  

Представяме оперативния подход при 31 годишна пациентка с данни за брон-

хоплеврална фистула, установена 6 години след дясностранна пулмонектомия, лекува-

на в Клиниката по гръдно-коремна хирургия на УМБАЛ „Св. Георги” Пловдив. 

Case report 

Касае се за жена на 31 години постъпваща в нашия департамент през месец март 

2010 година, с данни за кашлица и експекторация, субфебрилет до 37,8 0С, с давност от 

няколко години. Болната е оперирана преди 12 години, когато по повод хемоптое са 

установени двустранни бронхиектазии и извършена горна лобектомия в дясно. След 6 

години отново по повод на масивно хемоптое болната е реторакотомирана и извършена 

дясностранна пулмонектомия. Поради факта, че идва от малък град, след дехоспитали-

зацията пациентката е проследявана в районни здравни заведения с малък опит в об-

ластта на гръдната патология. По данни от анамнезата, в първите няколко години след 

операцията е имала кашлица със слузно-гнойна експекторация, субферилитет и астено-

адинамичен синдром, отдадени на компютър-томографски установени лявостранни 

бронхиектазии. Поради липсата на образни изследвания от ранния постоперативен пе-
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риод нямаме информация за динамиката на хидро-аеричното ниво в дясната гръдна 

половина. Жената е хоспитализирана в нашия департамент поради засилване на оплак-

ванията през последния един месец, най-вече свързани със задължителното ортопноич-

но положение в леглото. От направените рентгенографии данни за малко ниво течност 

в основата на дясна гръдна половина, която в по-голямата си част е изпълнена с въздух 

и бронхитни промени в лява белодробна половина. При сваляне на анамнезата болната 

съобщи за засилване на експекторацията при завъртане на ляво. Това ни накара да нап-

равим фибробронхоскопия, като при нея установихме наличие на 4 бронхиални отвърс-

тия след разделянето на десния главен бронх, суспектни за фистули, като проникването 

в самата плеврална кухина бе невъзможно. С оглед неясната бронхоскопска находка, 

извършихме бронхография с цел да установим дали контрастна материя (50 ml) попада 

в дясната плеврална кухина. При нея ясно се визуализира ниво на контраст. (Фиг. 1) За 

по-точна оценка на плевралната кухина извършихме и компютър-аксиална томография, 

представена на фиг. 1.  

 

 
Фиг.1. КТ и рентгенография на пациентката след бронхография 

 

След направените диагностични процедури на 2-ия ден след хоспитализацията 

извършихме видео-асистирана торакоскопия на дясна гръдна половина, в областта на 4-

то междуребрие по задна аксиларна линия в условията на венозна седация без интуба-

ция, с оглед поставяне на дрен в плевралната за евакуиране на евентуална резидуална 

течна колекция. При оглед установихме много малка по размери кухина и плътна и за-

дебелена париетална плевра с множество септи, които разградихме. След почистване на 
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кухината и нейното дрениране, болната бе реанимирана, покрита с антибиотици по ан-

тибиограма, а самия гръден дрен бе оставен без аспирация и без да бъде вкарван анти-

септик в него. След 14 дни извършихме и торакопластика по метода на Аlexandеr. Изб-

рахме този метод поради астено-адинамичния хабитус на болната, което предполагаше 

липса на адекватен на кухината оментум. Оперативния разрез започна по хода на ста-

рия цикатрикс и продължи паравертебрално. При ревизията на бронхиалния чукан, ус-

тановихме плътни фиброзни повлекла, разделящи бронха на четири половини, което 

обясни и бронхоскопската находка. Самият главен бронх бе покрит от мобилизиран и 

със съхранена трофика мускул сератус антериор. По време на самата торакопластика се 

резецираха общо 5 ребра, от хрущялната им част до залавното им място за гръбначния 

стълб. Поради наличието на кифосколиоза, върха на скаулата на пациентката попадна 

на ръба на най-долното запазено ребро, което и създаде известен дискомфорт преодо-

лян с физиотерапия.(Фиг. 2)  

 

   
 

Фиг. 2. Постоперативния резултат 
 

На направените постоперативни рентгенографии, се визуализира малко хидро-аерично 

ниво в областта на върха на плевралната кухина, което бе причина за субфебрилитет. С 

помощта на антибиотична терапия, последния бе преодолян и болната бе дехоспитали-

зирана.   
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Дискусия   

Лечението на бронхоплевралните фистули и постпулмонектомичните емпиеми 

продължават да бъдат сериозно предизвикателство за гръдните хирурзи. Високата 

смъртност на тези болни прави тяхното лечение така жизнено важно. Съществуват раз-

лични начини за лечение на бронхоплевралните фистули, като в основата на всички е 

саниране на кухината и затваряне на бронхиалния чукан. При по-малки по размери 

фистули, Andreetti et al. [1] предлагат локално инжектиране с помощта на бронхоскоп 

на сребърен нитрат и човешки хуманалбумин, който предизвиква грануломатозна реак-

ция на мястото на поставянето му. При повечето от техните пациенти фистулите са с 

размери < 5 мм.  

При пациент след горна лобектомия в дясно по повод карцином и последваща 

аспергилозна инфекция и бронхиална инсуфициенция, Koh et al. [4] поставят стент в 

горнодяловия бронх, което води до образуване на фиброза около него, като запълването 

на кухината постигат с оментопластика.   

При пациенти с придружаващ диабет, Rocco et al. [5] използват костен протезен 

материал за затваряне на бронхиалния чукан и на втори етап възстановяване на цялост-

та на гръдната клетка, след запълването и с антибиотичен разтвор.  

Chichevatov et al. [6] използват стратегия за ранно запълване на постпулмонек-

томичната кухина с оментум (до 16-ия ден след операцията), което обаче води до реци-

диви на фистулата при 42 %. Повторното затваряне на дефекта с ресутуриране на омен-

тум, решава проблема при половината от тях, но съобщената 8,3 % болнична смърт-

ност, при малкия брой изследвани пациенти (16 болни) прави този метод не така на-

дежден. 

Oishi et al. [7] използват m. trapezius за затваряне на инсуфициентния бронх, като 

използват бронхоскопски водачи за точното му фиксиране върху чукана. Плътното зат-

варяне на бронха им дава възможност да поставят и дрен на активна аспирация в пул-

монкетомираната кухина, след щателна аеростаза, което позволява нейното адекватно 

саниране от емпиемни материи.   

Друга алтернатива за бронихално затваряне е предложена от Clemson et al. [8], 

който описват в своето проучване случай на постпулмонектомичен емпием и фистула, 

4 месеца след оперативната интервенция. Въвеждайки под КТ контрол на дренове за 

евакуиране на гнойния ексудат, те поставят и нежни лепенки върху самия чукан, като 



- 163 - 
 

едновременно с това и вкарват бронхоскопски лепило. Тази процедура е повтарят трик-

ратно поради наличие на рецидиви при един от двамата им описани пациенти. 

Okuda et al. [9] предлагат алтернатива на всички оперативни техники за пломбаж или 

торакопластика на кухината и предлагат само използването на плеврален прозорец, 

през който въвеждат фибробластен растежен фактор, което е с отличен ефект, както за 

кухината, така и за бронха.   
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Въведение 

Бронхоплеврлните фистули и постпулмонектомичния емпием са най-тежките 

усложнения след пулмонектомия при пациенти с онкологични и неонкологични забо-

лявания. Честотата на бронхоплевралните фистули след пълно отстраняване на белия 

дроб е от порядъка на 5-15 % в различните центрове, а смъртността от 18-50 % [1]. 

Адекватното и навременно лечение на тези усложнения предпазва от последващо раз-

витие на аспирационна пневмония, която в повечето случаи е с фатален изход. 

Тежкото общо състояние на пациентите прави бронхоскопията и торакоскопия-

та, като миниинвазивни методи, основни терапевтични опции, при малки по размер 

фистули [2,3].  

Целта на настоящото съобщение е да демонстрираме опита ни с бронхоскопско трети-

ране със сребърно-албуминов комплекс на малки бронхоплеврални фистули, торакос-

копски дебридман и антибиотична облитерация на остатъчната кухина. 

Клиничен случай 

Касае се за пациент на 55 год. постъпващ в клиниката по Гръдно-коремна хирур-

гия на УМБАЛ „Св. Георги” с бронхоскопски и образни данни за плоскоклетъчен кар-

цином на десния бял дроб. На базата на предоперативните изследвания пациентът е 

стадиран сТ2b сN0 cM1-stage IIA. Извършена бе дясна предно-странична мускулосъх-

раняваща торакотомия в областта на 5-то м.р. Интраоперативно се установи туморна 

формация в горния лоб с размери 6/6 см с ангажиране на междудяловата бразда и а. 

pulmonalis dex. на мястото на отделянето на truncus apicoanterior и интермедиерния 

клон. Поради разположението на тумора се извърши дясна пулмонектомия с чиста ре-

зекционна линия на бронха и артерията. Бронхиалният чукан се затвори с единични 

конци по Sweet. Последният се плевретизира с перикардиална мастна тъкан. От извър-

шената системна лимфна дисекция данни за туморни метастази в хилусен лимфен въ-
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зел, без данни за медиастинални такива. Патологичната класификация по TNM бе pT2b 

pN1 pM0-stage II B. Плевралната кухина се дренира с един дрен по Билау, поставен в 7-

мо м.р. по средна аксиларна линия. Пациентът пролежа първите 48 часа в клиника по 

анестезиология, реанимация и интензивно лечение. Дренът бе свален на 1-ия постопе-

ративен дрен при серозно-хеморагична секреция от него. Първите 7 постоперативни 

дни пациента бе трайно афебрилен, профилактиран с II-ро поколение цефалоспорин. На 

21-ия постоперативен ден, болния постъпи в отделението с данни за фебрилитет до 

38,80С на базата на петдневен курс с перорален широкоспектърен антибиотик и без 

клинични данни за бронхоплеврална фистула. От извършената контролна рентгеногра-

фия данни за хидро-аерично ниво до 3-то м.р. в дясна плеврална половина и без данни 

за пневмонични изменения в левия бял дроб. От извършената компютър-томография 

данни за септиране на излива в пулмонектомираната плевралната кухина (Фиг. 1). 

 
Фиг. 1. КАТ данни за септиран излив и задебелена плевра в остатъчната кухина 

На пациента бе извършен торакоскопски дебридман на плевралната кухина с 

помощта на два порта в областта на 4-то м.р. и 6-то м.р., съответно по средна и задна 

аксиларна линия. При инспекцията на бронхиалния чукан с пробата на Валсава не се 

установи инсуфициенция на последния. От излива бе взет материал за микробиологич-

но изследване, а кухината бе дренира с дрен 30 F, поставен в 6-то м.р. Първите четири 

следоперативни дни плевралната кухина се обработваше с трансдренажно с разтвор на 

йодповидон и широкоспектърни антибиотици-гентамицин и амоксицилин/клавулонова 

киселина, като дрена се защипваше за два часа, съчетани с парентерален антибактериа-

лен курс. От първоначалния микробилогичен анализ на плевралната течност се изолира 

Serratia marcescens, чувствителна на ципрофлоксацин и амикацин. На четвъртия посто-
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перативен ден след аплициране на разтвора в плевралната кухина, болния бе с клиника 

за фистула на бронха. От извършената бронхоскопия данни за две малки фистули (< 5 

мм.) в каудалния и краниалния участък на бронхиалния чукан. В рамките на 6 последо-

вателни дни те бяха третирани с комплекс от 1 % сребърен нитрат и 10 % хуман албу-

мин, разтворени ex tempore в обем от 3 мл. и аплицирани бронхоскопски субмукозно по 

целия остатък. Макроскопски се оформи първоначално белезникава пелена, превърнала 

се на 10-ия ден след началото на третирането в компактна маса. Клинически и бронхос-

копски без данни за фистулни ходове по бронхиалния чукан на 12-ия постоперативен 

ден. Поради преминаването на секрецията от дрена от серозно-хеморагична в гнойна, 

последния се извади и се извърши повторен торакоскопски дебридман на всеки два 

дни, със запълване на кухината с компреси напоени с йодповидон и антибиотик по ан-

тибиограма. На 10-ия ден от началото на процедурата се получи стерилна посявка от 

плевралната кухина. Последната се обработи за последно торакоскопски и се запълни с 

1000 мл. водно-солеви развор на 1,0 г. амикин, 4,8 г. тазоцин и 2,2 г. аугментин. Паци-

ентът бе трайно афебрилен през следващите 7 дни, като параметрите на възпаление 

(WBC, CRP, СУЕ) бяха в норма в момента на дехоспитализацията. На контролен прег-

лед след 10 дни болният е афебрилен със зараснала оперативна рана. 

Дискусия 

В световен мащаб са известни множество бронхоскопски методи за третиране на 

бронхоплеврални фистули след пулмонектомия. Идентична на нашата техника са из-

ползвали Andreetti et al. [1] и Stratakos et al. [4]. Първите автори съобщават за успех при 

всичките 10 лекувани болни, докато вторите са с ефективност от 81,1 %, което се дължи 

най-вероятно на по-малкия апликации на сребърния нитрат.  

Tao et al. [2] изготвят експериментален модел на кучета с бронхоплеврални фис-

тули, третирани със специално моделирани колагенови запушалки. Инжектирането на 

прясна тромбоцитна маса в нея води до 90 % успешна оклузия на фистулите. Методът е 

с висока ефективност, но и с висока себестойност и може да доведе до допълнителни 

усложнения, свързани с миграция на запушалката.  

Zhang et al. [4] предлагат като метод за третиране на бронхоплеврални фистули 

при онкологични и неонкологично оперирани пациенти, поставяне бронхоскопски на 

чадърче под формата на пясъчен часовник. Последното не изисква допълнително тре-
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тиране и не се описват случай на миграцията му. Пролиферацията на бронхиалната ли-

гавицата във времето води до пълното заздравяване на чукана. 

Идентична е технологията на Gulkarov et al. [6], които поставят т.нар. Амлпатцер 

стент в незаздравяващ 3 мм. бронхиален дефект. За разлика от Zhang et al. авторите 

подсилват стента и ускоряват лигавичната пролиферация с помощта на тъканно лепило. 

Clemson et al. [7] описват торакоспоска техника за затваряне на бронхиалния чу-

кан с помощта на имплантирани в него на три метални серпентини и подсилени с циа-

накрилатно лепило. Методиката съчетава в себе си не само третиране на самата фисту-

ла, но и последвалия емпием, но крие рискове от нараняване на големите съдове поради 

сляпото поставяне на самите метални нишки. 

Venissac et al. [8] описват два случая на лявостранно разположени фистули на 

бронха, затворени след ререзекция на последния със съшивател, въведен чрез видеоме-

диастиноскопска техника. Методът е трудно осъществим рутинно поради наличието на 

сраствания от диагностичната предходна медиастинископия, а също и крие опасност от 

нараняване на съседни структури и неуспех, поради трудно мобилизиране на бронхи-

алния остатък. 

В системен анализ на всички налични статии за периода 1950-2007 год., касаещи 

бронхоскопското третиране на бронхоплевралните фистули след белодробни резекции, 

West et al. [9] не попадат на рандомизирани проучвания, но на базата на събраните дан-

ни, установяват, че оптималния размер на фистулите, подходящи за подобен тип лече-

ние е < 5 мм. 

Заключение 

Използването на бронхоскопията и различни химически агенти при лечението на 

малки по размери бронхоплеврални фистули след белодробни резекции са ефикасни 

при малки по размери дефекти, безопасни, евтини и лесно достъпни, понасящи се добре 

от пациентите и предотвратяващи по-големи по обем оперативни интервенции. 
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ЛЕВОСТРАННА ПУЛМОНЕКТОМИЯ ПО ПОВОД УСЛОЖНЕНА 
ПЛЕВРОПНЕВМОНИЯ ПРИ ЕДНОГОДИШНО ДЕТЕ 

(клиничен случай ) 

Б. Иванов, М. Симеонов, Д. Дачев, М. Ненов 
Клиника по Детска хирургия – УМБАЛ „Св. Георги” гр. Пловдив 

 

Увод: 

Възпалителните процеси в белия дроб, при децата имат тенденция към бързо 

прогресиращи деструктивни усложнения, от които следват плеврални и паренхимни 

такива. (1). Плевропневмонята, при деца е животозастрашаващо състояние, особено, 

когато е съпроводена с паренхимни увреждания на белия дроб, като: некротизираща 

пневмония, белодробен абсцес, гъбична инфекция или гангрена на белия дроб. (1, 2) 

Хирургичното лечението се състои в извършването на торакоцентеза, торакотомия с 

декортикация, атипични резекции, сегментектомии, когато е засегнат целият лоб - ле-

бектомия, а при нефункциониращ бял дроб се пристъпва към пулмонектомия. (2)    

Извършването на пулмонектомия, в детската възраст по повод на възпалителни 

заболявания на белите дробове се счита за процедура с висок риск, поради сложността 

на оперативната техника и следоперативните усложнения. (5) В няколко публикации 

авторите им са на мнение, че процедурата трябва да се избягва, когато това е възможно. 

(6) Въпреки това, съществуват ситуации, при които пулмонектомията и плевропулмо-

нектомията продължават да бъдат единственото лечение на възпалителните деструк-

тивни заболявания на белите дробове. (1, 6)  

Децата претърпели пулмонектомия, като оперативна интервенция, имат по-

малко функционални нарушения сравнение с възрастните. (7)  

Клиничен случай:  

Момче на една годишна възраст е приведено в Клиниката по Детска хирургия на 

УМБАЛ - “Св. Георги”, с диагноза: усложнена левостранна плевропневмония с прояви 

на тежка дихателна недостатъчност. На рентгенографията тотален левостранен пневмо-

торакс –  
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Фиг. 1. Тотален левостранен пневмоторакс 

Извърши се торакоцентеза в 6-то междуребрие, при което се отдели 100 ml гно-

ен ексудат и се постави гръден дрен отведен по Бюлау - фиг.2. Състоянието на момчето 

остана тежко, поради което се наложи извършването на повторна торакоцентеза - фиг.3 

 
Фиг. 2. Лявата белодробна половина е почти изцяло засенчена. Наличие на 

 възпалителни изменения в ляво в белодробния паренхим с ангажиране на плеврата 

 
Фиг. 3. Не се установяват екстраалвеоларни въздушни колекции в ляво. Същата  

гръдна половина е хомогенно засенчена. Съчетание от плаврален излив и аталектаза. 

Състоянието на детето остана без промяна, при което се направи КАТ на бял 

дроб - фиг.4  
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Фиг. 4. Целият ляв бял дроб е с нарушена аерация, като се представя с хомогенна 
структура с плътност около 45 ХЕ и липсваща въздушна бронхограма - находката 
съответства на ателектаза. Малък излив базално 

Детето остана в тежко състояние. Клиничният ход на заболяването и данните от 

компютър-томографското изследване, наложиха вземане на решение за торакотомия. 

Със странична торакотомия в 6-то междуребрие се проникна в гръдната кухина. Отдели 

се плътно срасналата висцералната към париетална плевра, както и към диафрагмата и 

перикарда. Белодробната тъкан бе ателектична в стадии на хепатизация. Опитът за раз-

гъване на белия дроб остана без резултат. Интраоперативно се прецени, да се извърши 

лява пулмонектомия. Постави се торакален дрен в 7-мо междуребрие. От хистопатоло-

гичното изследване – ателектатичин белодробен паренхим с хиперемия и субплеврални 

кръвоизливи и интерстициална фиброза. 

След интензивните грижи и антибиотичната терапия, състоянието на детето зна-

чително се подобри, то постепенно се възстанови, и се дехоспитализира. След 4 месеца, 

се направи контролна рентгенография и физикален преглед - фиг.5 и фиг.6. 

   
      Фиг. 5.        Фиг. 6. 
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Обсъждане: 

Деструктивните заболявания на белия дроб, придружени с некроза на белодроб-

ния паренхим са краен стадии на затегнато протичащите пневмонии, водещи до сери-

озни усложнения и необратими промени в паренхима, които рядко се наблюдават при 

децата. (1) При възпалителните заболявания на белия дроб като: бронхектазии, тубер-

кулоза, некротизираща пневмония, белодробни абсцеси, гъбични инфекции, белодроб-

на гангрена, бронхиална стриктура и вродени малформации, засегнатият бял дроб, не 

функционира адекватно, с явна липса на перфузия и вентилация (1, 2) По литературни 

данни бронхектазиите остават най-честата причина за хронично гнойни деструктивни 

заболявания на белия дроб в детската възраст, следвани на второ място от туберкулоза-

та. (1, 3, 4, 5, 13) В нашият случай, детето няма предшестваща вродена или придобита 

патология на белия дроб, а деструктивния процес се развива на базата на усложнена 

плевропневмония, неповлияваща се от приложената стандартната консервативна и опе-

ративна терапия. 

Nissen през (1931 год.) в Европа и Haight през (1932 год.) в Северна Америка, 

извършват първите успешни пулмонектомии при деца. (3) През (1956 год.) F. J. 

Sambrook Gower, докладва за пулмонектомия при новородено по повод вродена кисто-

зана малформация на десния бял дроб. (10) От тогава до сега в достъпната литература, 

публикациите относно пулмонектомия при деца са малко на брой, и то при деца под 

една годишна възраст. (1, 9, 12) Според някои автори пулмонектомията, като избор на 

лечение се оказва най-бързото и ефективно средство предпазващо организмът от нас-

тъпването на сериозни усложнения като: масивно хемоптое, вторични гъбични инфек-

ции, вторична амилоидоза, гнойни инфекции, септицемия, пулмонална хипертония и 

хронична дихателна недостатъчност. (1, 8)  

Извършването на пулмонектомия при деца, по повод на възпалителни заболява-

ния на белия дроб, е процедура свързана с висок риск от усложнения както в интра, така 

и в следоперативния период. (1, 2, 3, 8, 9, 11, 12) При тях оперативната интервенция е 

много по-сложна сравнение с възрастните. (1, 3, 4, 8, 9, 11, 12) При оперираното от нас 

дете, трудността се изразява главно от възрастта на пациента, малките размерите на 

гръдния кош, плътно обхванатият бял дроб и от приложената ендотрахиална анестезия.   

След тотална пулмонектомия най-често срещаните усложнения са постпневмо-

нектомичният емпием, бронхиална, бронхо-плеврална фистула или постпневмонекто-

мичения синдром (1, 3, 11, 12). В някой от случаите, след отстраняване на единия бял 
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дроб, останалият е предразположен към оток, при което се наблюдава 100% смъртност. 

(1, 11, 13) В нашия случай, такива както и други усложнения не са наблюдавани. Пре-

доперативно приложение на антибиотична терапия, антитуберколозни препарати при 

доказан случай на туберкулоза и многократния лаваж на гръдната кухина след пулмо-

нектомията, допринасят за намаляване процента на заболеваемост и смъртност при де-

цата (1, 8, 9), алгоритъм, към който се придържаме и ние. 

Въпреки голямата опасност, която крие пулмонектомията, при обширни дест-

рукции на белия дроб, не би следвало да се избягва, като метод на лечение, когато 

всички други средства са изчерпани. (1, 8, 9, 12) Редица автори с опит споделят, че де-

цата претърпели пулмонектомия, като оперативна интервенция имат добро физическо 

развитие. (7, 8, 10, 11, 12 ) Децата, претърпели подобна операция растат и се развиват 

нормално, а според Stiles и кол. разполагат с по-голям потенциал на растеж, толерират 

по-добре своевременната пулмонектомия, вследствие на което имат по-малко функци-

онални нарушения сравнение с възрастните (7), каквито ги установихме при контрол-

ния преглед, при нашия случай не показа отклонение от нормата. 
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ПСЕВДОАРТОЗА НА МЕДИАЛНИЯ МАЛЕОЛ 

П. Димитриев, В. Ставрев, А. Атанасов, К. Токмакова, К. Иванов 
Катедра по ортопедия и травматология, Медицински университет – Пловдив 

 

Псевоартрозата се интерпретира като несрастване на малеоларната фрактура по-

не 6 месеца след травмата. Оперативното лечение на псевдоартозата, засягаща малео-

лите не е предприето по-рано от 19 век (Hueter [1877г.], Loart [1986г.], Nasse and 

Borchardt [1971г.]).  

FDA (Агенция за контрол на храните и лекарствата) дава определение че псев-

доартоза съществува когато най-малко 9 месеца са минали от получаването на фракту-

ра без видими признаци на постепенно изцеление за 3 месеца. Moreden А. [2006г.] из-

нася случаи на псевдоартоза на различни кости на горния и долния крайник и казва че 

забавено срастване на една фрактура има когато не се получи същото за период от 3-6 

месеца в зависимост от анатомичния субстрат.  

Watson-Jones [1980г.] определя факторите предразполагащи формиране на псев-

доартоза на медиалния малеол: интерпозиумът от периостеум, мускул или хрущял, 

прекомерна сепарация на фрактурните фрагменти, недостатъчното или нарушеното 

кръвоснабдяване на тази анатомична област, откритите фрактури, диабет, недохранва-

нето, възрастта на пациента и недостатъчната продължителност на имобилизацията. 

Тези фактори причиняват запълване на фрактурните краища след склерозиране на ме-

дуаларния канал. 

Може да се обобщи, че факторите определящи развитието на псевдоартозата са: 

- локални- инфектирани, открити или раздробени фрактури, недостатъчно обез-

движване или нестабила метална остеосинтеза, дистракция на фрактурните фрагменти 

или дистракция предизвикана ятрогено поради тракцията от металните имплантанти, 

удължено време до натоварването повече от 6 седмици, повреда на меките тъкани и; 

- системни- общ здравен статус, метаболитни, недохранване и т.н. 

 

Shibata T. et al.[1990г.], Chaudhary S.B. et al.[2008г.] изтъкват че пациентите с за-

харен диабет са с повишен риак от развитие на инфекции, артопатия на Charcot и псев-

доартоза.  

Wenjay S. et al.[2001г.] докладват случай с диабетна невропатия и фрактура на 

медиалния малеол лекувана неоперативно която прогресира в дислоцирана нестабилна 
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трималеоларна фрактура с развитие на артопатия на Charcot. Egol K.A. et al.[2004г.] 

смятат че придружаващата меко тъканна повреда по-късно може да причини сублукса-

ция на глезенната става. 

Съществуват два типа псевдоартоза:  

1.Хиперваскуларна или хипертрофична - излишно образуване на калус или 

„Elephant foot”, бедна на калус или „Horse foot” и олиготрофична без хипертрофия и без 

калус; 

2.Аваскуларна получаваща се при наличие на интермедиерен фрагмент при тор-

зионни фрактури, дефект на костен фрагмент, раздробени фрактури с некротичен ин-

термедиерен фрагмент и атрофична с образуване на съединителна тъкан без остеогенен 

потенциал. 

Псевдоартозата може да бъде: 

А) тип А - по-малко от 1см загуба 

на кост. Подтипове: 

- A1, „небрежна” (мобилна); 

- A2, „схванат” (не мобилна);  

- A2-1, недеформирана; 

- A2-2,фиксирана деформация. 

Б) тип В - повече от 1см загуба на 

кост. Подтипове: 

- B1, костен дефект, без скъсяване; 

- B2, скъсяване, без костни дефекти; 

- B3, костни дефекти и скъсяване. 

Лечението на псевдоартозата може да бъде: 

1. Неоперативно - обездвижване за определен период (Moreden А. [2006г.] пред-

лага обездвижване за 4-12 седмици), електростимулация и електромагнит, ултразвук; 

2. Оперативно (когато при неоперативното лечение не се получи срастване се 

прибягва към оперативно лечение): 

а) външна фиксация при деформации, инфекция или загуба на кост; 

б) хирургично с декортикация и отстраняване на интерпозиума, ексцизия на 

фиброзаната тъкан и опресняване на фрактурните повърхности с цел подобряване на 

васкуларизацията, приближаване на фрактурните фрагменти, стабилна фиксация на 

фрагментите, трансплантация на автогена, алогена или синтетичен костен присадък 
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(внедрен костен клин или скоба, костни стружки и т.н.), метална остеосинтеза с плака, 

винтове или интрамедуалрен пирон изключващ ползването на трансплантант, перфора-

ция. При тип А е нужна компресия и остеотомия с или без трансплантация при тип В. 

Като алтерантивен метод на лечение е ексцизията на много малки фрагменти. 

Оперативните методи могат да се класифицират в различни категории според 

това дали се поставят костни шпанове или псевдоартозата се ексицира. Резултати и в 

двата случаи са окуражаващи. Weigl [1949г.], Lange [1967г.], Walter [1964г.] фиксират 

малеоларния фрагмент с метална скоба изработена от Zuelzer [1948,1951г.] докато 

Kuntscher [1953,1962г.] изработва еластичен спонгиозен клин. Fargon and Berrenyil  

[1958г.] фиксират фрагмента с извита К.И. прекарана нагоре в медиалния малеол. Тя 

преминава в обратна посока на тибиалната кост през прикрепено еластично приспособ-

ление, което осигурява теглена на иглата и оттам копресия на мястото на фрактурата.  

Според Rostock [1938г.] може да се използва метода на перфорация на Beck при 

ранните стадии на фиброзно срастване. Stotz [1943г.] избягва този метод поради това че 

има наблюдения на случаи с несполучливо срастване. Когато малеоларния фрагмент е 

много малък, според Stotz [1943г.] е оправдано да се екстирпира. Weber [1966г.] подк-

репя този метод само ако проксималната част е достатъчно голяма за да се запази це-

лостта на глезенната вилка. 

Индикациите за оперативно лечение - варират паралелно с вариациите при оцен-

ката, засягаща прогностичните аспекти на малеоларната псевдоартроза. Специално 

псевдоартозата на медиалния малеол най-често е била аспект на дискусия. Weigl 

[1949г.], Bedogni and Bergami [1962г.]смятат че прогнозата на този тип псевдоартозата е 

тежка и оперативното лечение е наложително. Plane [1967г.] казва, че оперативното 

лечение трябва да бъде извършено само в случаите при млади пациенти, като се има в 

предвид опасността от артоза. 

Молиовсви И. [1969г.] лекува пациенти с псевдоартоза на медиалния малеол. С 

помощта на метода на разхлабвано на lig.deltoideumи постига доближаване на фрагмен-

тите с последващо консолидиране. Отвеждайки задната част на ходилото в супинация 

чрез използване на стелка - супинатор, доближава фрагментите. 

Според Schmlt еt. Peelenich, подвижните псевдоартрози на медиалния малеол се 

оперират при млади пациенти. Голяма част от авторите смятат че псевдоартрозите са 

показни за оперативна интервенция само когато имат клинична изява. Такива са Tager, 

Harley, Finchetti et Savoini [цит. по Sneppen 1971, Катранджиев Р. 1982]. 
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Schmidt [1929г.], Felsenreich [1937г.], Lange [1967г.] са на мнението, че опера-

тивните мерки трябва да се приложат при доста необичайната „mobile pseudoarthrosis”, 

докато другите видове на това усложнение би трябвало да се лекува само ако симпто-

мите са явни или се проявяват при специфични условия. 

Според Tager [1960г.], Harvey [1965г.], Fiscetti and Savoini [1965г.], Solonen and 

Lauttamus [1968г.], факторът „мобилност” не е адекватен критерий, по който да се съди 

дали да се предприеме оперативно лечение. Тези автори предпочитат оперативното 

лечение при случаи с много тежки оплаквания от страна на пациента. 

Otto Sneppen [1971г.] говори за предоперативния период на наблюдение в месе-

ци (от 6месеца до 24 години) преди да се предприеме оперативно лечение. 75 % от слу-

чаите са били оперирани в ранния период. Освен че главният симптом е бил болковия 

при натоварване и ходене, са описани и случаи със следоперативно разместване на ста-

вата, изискващо повторно наместване на разместените малеоларни фрагменти. Пациен-

тите са проследени средно 10години и 2месеца. От всички оперирани случай само при 

50% се е получило костно срастване. Този автор намира лоши резултати при прилага-

нето на аволожни и хетероложни костни шпанове както и при метода на перфорация на 

Beck. Otto Sneppen [1971г.] смята, че по-скоро разместването на ставната повърхност, 

отколкото малеоларната псевдоартоза предразполага към артоза.  

Получените рентгенографски резултати определят степента на следоперативната 

артоза като:  

а) Задоволителни- когато няма видимо разместване; 

б) Незадоволителни - задно или предно разместване на медиалния малеол, не 

превишаващо 2мм. Дорзално или задно разместване не превишаващо 2мм на задния 

тибиален фрагмент. 

в) Лоши - разместване по-голямо от 2мм. 

 

Критерий за класификация на артозата: 

а) Липсва артоза- нормална ставна цепка, липса на ръбцови остеофити; 

б) Лека артоза- леко стеснение на ставната цепка и/или умерено или значително 

образуване на остеофити; 

в) Тежка артоза- изменения по-тежки от горепосочените (значително стеснение 

на ставната цепка, значително големи маргинални остеофити, субхондрална склероза 

или деформация на ставата). 
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Критерий за класификация на клиничните признаци: 

а) Субективно задоволителни- липсват оплаквания или има леки оплаквания 

провокирани от пренатоварване; 

б) Субективно незадоволителни- по-тежки оплаквания провокирани от значи-

телни натоварвания и/или редовни оплаквания, въпреки че тежестта им не пречи на 

ежедневната активност на пациента; 

в) Субективно тежко състояние- оплаквания от по-сериозен характер. 

г) Обективно задоволително състояние - нормално състояние; 

д) Обективно незадоволително състояние - движението в една от ставите на хо-

дилото или глезена е редуцирано до около 1/3или 2/3 от нормалното и/или е налице 

мускула хипотрофия (около 1см) на подбедрицата или бедрото. Ходилото или глезен-

ната става не са деформирани и находката е нормална; 

е) Обективно тежко състояния - движенията са ограничени в по-голяма степен 

и/или е налице по-тежка степен на мускулна атрофия, може да е налице и забележител-

на деформация на ходилото и глезенната става с нарушение в походката. 

Otto Sneppen [1969, 1971г.] смята че трябва да се има в предвид че осификацио-

ната консолодация на псевдоартозата не води до по-значително облекчение на оплаква-

нията т.е. прогнозата на глезенните фрактури не се влияе от малеоларната псевдоарто-

за. Ефективният оперативен метод има за цел да са постигне костно срастване. Опера-

тивното лечение трябва да се извърши в ранния период (до една година и не по-късно 

от две години след травмата) и при силно проявени оплаквания от страна на пациента, 

които не се дължат на други усложнения освен на псевдоартозата. Когато се получи 

следоперативно разместване на ставната повърхност, с оперативното лечение се цели 

коригиране на дислокацията в самата псевдоартоза. Тогава оперативно лечение се 

предприема само ако има разместване на малеоларния фрагмент. На базата на преглед 

на 34 случаи на оперативно лекувани псевдоартози на медиалния малеол, Otto Sneppen 

[1971г.] смята че оперативното лечение е показано в ранните фази на усложненията и 

при изявени оплакванията от страна на пациента. 

Wilson FC[1984г.] смята че псевдоартозата на глезенната става, която се получа-

ва след оперативното лечение не е често срещана, въпреки че се среща в 10-15% при 

фрактури на медиалния малеол лекувани неопертивно поради интерпозиума на периост 

или сухожилие. Когато псевдоартозата е под нивото на таларната горна ставна повърх-
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ност често пъти липсва симптоматика и не се изисква лечение. Когато псевдоартозата е 

на или над нивото на таларната горна ставна повърхност се получава медио-латерална 

таларна нестабилност и има нужда от оперативно лечение най-често с винтова остео-

синтеза. 

Не са малко авторите, които смятат, че псевдоартозата на медиалния малеол е 

едно много рядко усложнение на глезенните фрактури. Rodrigues-Marti [1991г.] изчис-

лява, че псевдоартозата на тибиалния малеол е много по-рядка от тази на олекранона. 

Псевдоартозата на медиалния малеол е по-често срещана от тази на латералния. 

Banks A.S. et al.[2001г.] казват че единствено псевдоартозата която е подвижна 

може да даде симптоматика и клинична изява. Симптоматиката се появява в първите 

две години след повредата и когато псевдоартозата е по-проксимално тогава може да се 

появи по-силна симптоматика, постепенно изчезваща във времето.  

Banks S.W. [1949г.] описва използването на костен трансплантант при случаи 

със симптоматично изявена псевдоартоза на медиалния малеол. Когато не е нарушена 

функцията на глезенната става, оперативното лечение не е показано. Болката и оточ-

ността придружени от задно-тибиален тендосиновит или нестабилност на глезенна, са 

апсолютни показания за оперативно лечение според този автор. Оперативната техника 

на Banks S.W. е с автоприсадък от проксималния край на тибията на същата страна, 

слагане на компенсивен винт, позволяващ по-голяма степен на импактиране и по-ранно 

натоварване. Зарастване е постигнато от 8 до10 седмици след операцията. 

Reider В.et al.[1993г.] за първи път описват случай на псевдоартоза след стрес 

фрактура на медиалния малеол при фудболист. Shelbourne et al. [1988г.] описват стрес 

фрактурите на медиалния малеол и определят критерии по които може да се разпознае 

една стрес фрактура като те са: чуствителност и оточност над медиалния малеол, болка 

при активност преди острата травма и вертикална фрактурна линия от тибиалния пла-

фон като често пъти рентгенологичната находка е отрицателна и е уместно извършване 

на КТ за уточняване. Пациентът е диагностициран две години след като е получил 

травма на глезенната става. За този период е имал болка и оточност на ставата, били са 

направени рентгенографии без да се визуализира фрактурна линия. Нестероидни про-

тивовъзпалителни и локално приложение на бетаметазон е правено няколкократно. 

Оперативното постигнатата анатомична редукция на тази псевдоартоза е получена с 

два компресивни винтове и костен трансплантант сложен по дължината на фрактурната 

линия, а не във фрактурата. Следоперативно е приложена ботушна гипсова шина без на 
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натоварва за 3 месеца. 4.5. месеца след оперативното лечение пациентът е без симпто-

матика като на 7-ми месец рентгенографията показва пълно зарастване. 

Friedenberg Z.B.et al. [1971г.] описват случай на бималеоларна глезенна фрактура 

на 51-годишна жена третирана с закрита редукция и имобилизация за 13 седмица със 

започващо натоварване на 15-тата седмица. Персистиращата болка с постепенно увели-

чаване и оточността от медиалната страна насочва пациента към болничното заведение. 

Умерената оточност и установения на палпация фрактурен дефект 2см над върха на 

медиалния малеол са били поткрепени од направената рентгенография доказваща псев-

доартроза на медиалния малеол. Тези автори прилагат електролечението като метод на 

избор за лечение на псевдоартозата на медиалния малеол. Костно срастване се получава 

при слагане на катодата директно в псевдоартозата изградена от плътна, фиброзна и 

аваскуларна съединителна тъкан. Подходът за лечение при този пациент е с 2см инци-

зия под местна анестезиа на местото на псевдоартозата. Намират подвижен дистален 

фрагмент като не депериостират а слагат катодата вътре в псевдоартозата докато ано-

дата е сложена медиано на ходилото върху кожата. Сложена е гипсова имобизация с 

„прозоръчни отвори” за електродите. Ежедневно авторите пускат 10 микроампера ток. 

Не е било разрешено натоварване за 9 седмици като след 2 седмици е позволено пълно 

натоварване и стъпване, без да има симптоматика. Friedenberg Z.B.et al. [1970г.] нами-

рат че оптималното косто формиране се получава при прилагане на ток от 5 до 20 мик-

роампера на местото с негативната електрода т.е. катодата докато на анодната страна е 

възможно костна деструкция.  

В Клиниката по ортопедия и травматология на МУ-Пловдив за периода от януа-

ри 2005г. до януари 2011г. бе диагностициран един случай на псевдоартоза на медиал-

ния малеол. Мъж на 28-годишна възраст идва по собствена инициатива в спешно-

приемния кабинет, оплаквайки се от болезнени движения в левия си глезен. Пациентът 

съобщава за травма преди половин година, след като „стъпил встрани" и усукал левият 

си глезен. Той е претърпял бималеоларна фрактура и е лекуван консервативно в друга 

болница, направена е била репозиция и гипсова имобилизация за 60 дни. След премах-

ване на имобилизацията, наличието на остатъчен умерена болка в нивото на медиалния 

малеол остава. Поради социални причини пациента не е потърсил консултация с орто-

пед-травматолог. Приет е в Клиниката по ортопедия и травматология, МУ-Пловдив 7 

месеца след травма. Пациентът е без тежки нарушения в ежедневната активност. На-

шия преглед установи: оток над медиалния малеол, болка при палпация на медиалния 
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малеол и при движение в глезената става от дорзифлексия в плантарнафлексия. Нару-

шението на дорзалната флексия е по-малко от 1/3 и хипотрофия на мускулите (около 

0,8 см) на нивото на подбедрицата. Не се установи деформация на ниво на глезен и хо-

дило. Рентгенографията (фас, профил и „mortise” прожекция) показа състояние след 

бималеоларна фрактура.  

Бималоларната фрактура бе класифицирано като:  

-Lange Hausen- супинационно- аддукция тип;  

- Weber-тип С. 

  Диагностична Ro-графия 

Счупване на медиалния малеол, според класификацията на Herscovici се вписва в 

тип D или медиална малеоларна фрактура над нивото на дисталния плафон на тибията.  

Показания за оперативното лечение в този случай са: болковите симптоми по 

време на ходене и работа, оток над медиалния малеол, възрастта на пациента, критерия 

за „мобилна псевдоартоза”. Като фактор за развитието на псевдоартозата в конкретния 

случай, определихме: недостатъчна продължителност на обездвижването и придружа-

ващите меко-тъканни повреди щети. Wilson F.C. [1984г.] смята че, когато псевдоарто-

зата е над горната ставна повърхността на талуса, се получава медиално-латерална та-

ларна нестабилност и е необходимо оперативно лечение с метална остеосинтеза. 

Съгласно диференцираният подход в нашата клиниката за лечение на псевдоар-

тозата на медиалния малеол, пациентът се прие за оперативно лечение.  

Оперативното лечение бе извършено сравнително рано на 7-ия месец след трав-

ма и включи: 

 - автографт от проксималния край на тибията от същата страна т.е. използване 

на оперативната техника описана от Banks S.W. с автоприсадък от проксималния край 

на тибията на същата страна;  
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- остеосинтеза с компресивни винтове, позволяващи по-голяма степен на импак-

тиране и ранно натоварване; 

- декортикация, отстраняване на интерпонеума, изрязване на фиброзната тъкан с 

цел подобряване на васкуларизация и сближаване на фрактура повръхности със ста-

билна фиксация. В този случай оперативно постигнатата анатомична редукция е полу-

чена с един компресивен винт и автогенен костен трансплантант сложен перпендику-

лярно по дължината на фрактурната линия, а не във фрактурата. В този случай псевдо-

артозата е от тип А с образуване на съединителна тъкан, без остеогенен потенциал, или 

по-малко от 2cm загуба на костна тъкан изискваща винтова остеосинтеза. 

 
Оперативно лечение 

  Следоперативен резултат 

Следоперативно гипсова ботушна шина е направена, без да натоварва за 8 сед-

мици и е позволено стъпване след 2 седмици. На 6-ия месец рентгенографията показа 

пълни зарастване. Степента на постоперативна артроза е оценена като задоволителна, 

без следоперативни дислокация. 
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Клинично възстановяване след 7 месеца 

Тази фрактури причинява лонгитудинална нестабилност и изисква незабавна ре-

дукция на фрактурата с възстановяване на плафона. Много пъти се налага и трансплан-

тация. Различни автори получават различни резултати при изследването на кадавери по 

отношение на получилата се стабилност с металната остеосинтеза. Toolan [1984г.] смя-

та, че надеждна редукция може да се постигне с поставянето на компенсивен винт пер-

пендикулярно на фрактурната линия като анти-плъзгащите плаки дават по-малка ста-

билност. Dumigan [2006г.] препоръчва неутрализираща плака. 
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TIGHTROPЕ, НОВ МЕТОД НА СТАБИЛИЗАЦИЯ ПРИ ГЛЕЗЕННИ 
ФРАКТУРИ - ДВА КЛИНИЧНИ СЛУЧАЯ 

Панче Димитриев, А. Атанасов, В. Ставрев, К. Токмакова 
Катедра по ортопедия и травматология, Медицински университет – Пловдив 

 

Глезенните фрактури често се придружени от разкъсване на дисталната синдес-

моза. Хирургическата редукция и стабилизация е показана при наличие на нестабилна 

синдезмоза с цел стабилизиране на глезенната става и последващо намаляване на риска 

от пост-травматичен артрит. TightRope – „Опънато въже” е нов метод за фиксация в 

сравнение с фиксацията с винтове. Проблемите, свързани с фиксацията с винтове могат 

да бъдат избегнати с помощта на една нова алтернативна техника, при която здрав „ко-

нец” се поставя напречно на синдезмозата. Прави се примка и се стяга чрез cortical 

button anchors от двете страни на глезена (два метални бутона поставени на медиалния 

кортекс на тибията и латералния кортекс на фибулата, което осигурява физиологична 

стабилизация на глезена). 

В нашите два случаи поставихме по един TightRope-титан, но в случай на мно-

жествена фрактура или при необходимост от допълнителна стабилизация, могат да се 

използват и два. На базата на нашия малък опит и данните от литературата установих-

ме следните предимства на TightRope системата в сравнение с традиционната фиксация 

с винт: избягва се повторната хирургична намеса за отстраняване на импланта, позво-

лява се нормалното дистално тибио-фибуларно движение, няма опасност от чупене на 

винта, липсва чувствителност, болка и неприятно усещане на металните средства под 

кожата, позволява се семи-ригидна стабилизация до възстановяването на лигаментите 

за разлика от фиксацията с винтовете, където има пълна ригидност. 

На вашето внимание представяме два случая на глезенни фрактури третирани по 

принципите на АО системата. Фрактурите са класификации на Lange-Hounce и Weber. 

Диагностицирането на синесмолизата е доказано с физикален преглед, рентгенография-

фас, профил и „mortise view”. Постоперативно е направена имобилизация с ненатовар-

ваща гипсова превръзка за 10 дена. След това за средно за 10 седмици е сложен поста-

вен гипсов ботуш с последващо постепенно натоварване и стъпване. Правени са конт-

ролни Ro-графични анализи за местоположението на „Опнато въже”, медиалното сво-

бодно пространство, тибио-фибуларното препокриване и определяне дали постопера-
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тивно има отзяване на тибио-фибуларната синесмоза. Използвахме AOFAS системата 

за постоперативна оценка. Проследяването е средно 5 месеца след операцията. 

Ключови думи: глезенни фрактури, синдесмолиза, TightRope 

Пълнотекстов материал: 

Глезенните фрактури често са придружени от разкъсване на дисталната тибио-

фибуларна синдесмоза. Откритата репозиция и стабилизация са показани при наличие 

на нестабилна синдесмолиза с цел стабилизиране на глезената става и намаляване на 

риска от пост-травматичен артрит. Честотата на повреда на синдесмозата при глезенни-

те фрактури според Ebraheim N.A et al.[1997г.] е 8% от глезенните фрактури. Burns 

W.C. et al.[1993г.] казват че комплетната повреда на синесмозата предизвиква 39% на-

маляване на тибио-таларната контактна повърхност и 42 % увеличение на тибио-

таларното налягане. 

Tightrope е нов метод на стабилизация в сравнение с винтовата фиксация. Проб-

лемите, свързани с винтовата стабилизация могат да бъдат избегнати с помощта на нова 

алтернативна техника, с която „тънко въже” се поставя на местото на синдесмолизата. 

Тази техника на „endobutton“ е ползват при реконструкция на акромио-

клавикуларната става от страна на Cotton J.M. et al.[2008г.]. Lim Y.W. [2008г.] я ползва 

при възстановяване на луксацията на Lisfrancна ходилото. 

 

 
 

Cottom J.M. et al.[2008г.] третират разкъсването на дисталната тибио-фибуларна 

синесмоза с Tightrope при 25 случаи. Фрактурите са третирани по принципите на АО. 

Проследяването е средно 10,8 месеци. Постоперативно е направена имобилизация с 

ненатоварваща гипсова превръзка за 10 дена. След това за 3 седмици е сложена сменя-

ема ботушна ортеза за постепенно натоварване и стъпване. След 6-та седмица е започ-

ната физиотерапия. Получените добри резултати от приложението на Tightrope, опре-

делят тази техника като мининвазивна, постигаща екзактна редукация на синдесмозата. 
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Pelc H.J.S. et al.[2009г.] докладват за много рядък случай на пациент пострадал 

при ПТП, с едновременна повреда на проксималната и дисталната тибио-фибуларна 

синдесмоза. Стабилизацията на проксималната тибио-фибуларна синдесмоза е постиг-

нато с един Tightrope. Дисталната тибио-фибуларна синдесмоза е фиксирана с два 

Tightrope защото е била придружена с предна луксация на талуса.  

McMurray D. et al.[2007г.] проследяват 16 оперативно лекувани пациента с гле-

зенни фрактури и синдесмолиза. Редукацията на синдесмозата е постигната с Tightrope. 

Средната оценка по AOFAS системата е 87. Два пациенти са били с инфекция, което 

наложило отстраняване на имплантанта. Тези автори казват, че за разлика от традицио-

налните винтови фиксации, тази нова „endobutton“ техника позволява на пациентите 

пълно натоварване. 

Coetzee J.C. et al.[2008г.] обстойно описват анатомията и функционалните въз-

можности и биомеханиката на тибио-фибуларната синдесмоза. Тези автори изтъкват 

големите предимства на Tightrope пред фиксацията с винтове. Tightrope поддържа ре-

дукцията на синесмозата докато позволява известна ротация, проксимално-дистално и 

предно-задно движение на фибулата в инцисурата на тибията. В тяхното проучване са 

проследени две групи: едната с фиксация с винт, а другата с Tightrope. В групата с 

Tightrope е установено по-добър обем на движение и субективно липсата на болка, чув-

ствителност и дискомфорт. Дори и при използването на две или три Tightrope-а, не се 

губят определени движения в синдесмозата т.е. семи-ригидността се запазва за разлика 

при винтовете където има пълна ригидност. 

 

За периода февруари 2011-януари 2012г. в нашата клиника успяхме да поставим 

канюлиран Tightrope-титаниум при 2 пациента. Използвахме по един Tightrope при па-

циентите. В случай на множествени фрактури или необходимостта за допълнително 

стабилизиране, могат да бъдат използвани два TightRope-а.  

Фрактурите на глезената става бяха класификацирана по Lange-Hancen и Danis-

Weber. Оперативно третирана бе по принципите на AO системата.  

Диагнозата на синдесмолиза бе поставена от физически преглед и рентгеногра-

фията (фас, профил и „mortise” проекция). Нараняванията на дисталната тибио-

фибуларната синдесмоза са трудни за лечение. Harper M.C. et Keller T.S.[1989г.], Muller 

M.E.[1991г.], Bozic K.J. et al.[1999г.], Ebraheim N.A. et al.[2003г.] съобщават че оценката 

на синдесмозата без да има диастаза трябва да включва: тибио-фибуларно свободно 
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пространство не по-малко от 6mm и тибио-фибуларно припокриване нe по-голяма от 

6mm на фасова рентгенография, медиално свободно пространство не по-малко от 5mm 

на фасова рентгенография и припокриване на тибията и фибулата по-голяма от 1mm на 

“mortise” проекцията. 

Интраоперативно се проверява за здравината на синдесмозата с помощта на „ку-

ка“, след като е фиксирана фибуларната фрактура или с помощта на флуороскопия. 

Оставя се свободна дупка в фибуларната плака или ако няма такава, Tightrope-а се слага 

близо до плаката. Tightrope се слага приблизително 2 см (средно 1.5-3.5) от глезенната 

става или ако не е използвана плака се прави малка инцизия по задния ръб на фибулата, 

през която се промъква Keith-игла. При пробиването от латерално към медиално се па-

зи v.saphena и n.saphenus. Ако се ползва още един Tightrope, същия се поставя 1 см 

проксимално и дивергентно от първото. Препоръчително е това да става при 

Maisonneuve фрактурите и Weber тип B, както и при пациенти с наднормено тегло и 

пилонни фрактури със синдесмолиза. 

Следоперативно гипсовата шина е направено за 10 дни и допълнително 10 сед-

мици с ботушна гипсова имибилизация. Следоперативното проследяване бе осъщест-

вено с рентгенов анализ на разстоянието между тибиалния плафон и местоположението 

на Tightrope, медиалния свободно пространство и тибиално-фибуларно припокриване. 

Целта бе определяне на това дали се е получили следоперативна диастаза на тибио-

фибуларната синдесмоза. За следоперативните резултати използвахме Olerud C. and 

Molander H. точкова система. Времето на следоперативно проследяване е кратко - 

средно 6,5 месеца (5-8месеца). 

Close J.R. et al.[1956г.] доказва че синдесмозата има флексибилност благодарение 

на еластичността на отделните й лигаменти. Поради тази причина интермалеоларното 

разстояние е в състояние да флуктуира и да позволява ротация на тибията и фубулата 

при движението на глезенната става. Това се цели и с имплантирането на Tightrope. До-

пустимите микродвижения са необходими за възстановяване на синдесмозата. 

Постигнатата стабилизация е повече от достатъчна, за да се даде възможност за 

подходящо лечение на синдесмолизата (цитат по Coetzee C. [2007г.]). 

Tightrope е нов метод на стабилизация на синдесмолизата. Проблемите, свързани 

с фиксацията с винтове могат да бъдат избегнати с помощта на нови алтернативни тех-

ника, в който се прилага Tightrope. Техниката на имплантиране всъщност е поставяне 

на примка и затягане чрез бутони - кортикална котви от двете страни на глезена. Тези 
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два метални бутони са поставени по медиалния кортикалис на тибията и латералния 

кортекс на фибулата. Това осигурява физиологични стабилизиране на глезената става. 

Като недостатък и особено внимание трябва да се обърне към медиалното „коп-

че” на Tightrope да не се слага в метафизарният кортекс защото може да се вреже и да 

се наруши редукциятя на синесмозата. Това е причината че трябва да се слага по-

проксимално или ако има поставени 2 Tightrope, едното от двете да е проксимално.  

Thornes B et al.[2003г.] правят опити с кадавери сравняващи компресията която 

се получава при фиксация с 4,5 мм винтове и с Tightrope. Диастаза на синдесмозат е 

постигната с приспособление за захващане и прилагане на външна ротация. Те конста-

тират, че фиксацията с винтове е по-ригидна и може да предизвика чупене на винта за 

разлика от Tightropе. 

Първия клиничен случай е 46 година пациентка, която „стъпила встрани” и усука-

ни десния си глезен. В спешния приемен кабинет е диагностицирана бималеоларна фрак-

тура и дислокация. Пациентката е отказала оперативно лечение въпреки показанията за 

същото. Разместените фрактури на глезена са предмет на незабавна открита репозиция и 

вътрешна фиксация. Направена е редукция по обща анестезия и гипсова ботушна имоби-

лизация. След 30 дни на контролната рентгенография се установява дислоцирана бима-

леоларна фрактура, след което пациентката е приета за оперативно лечение. 

Бималоларната фрактура е класифицирана като: 

- по Lange Hausen- супинационно-еверсионен тип; 

- по Weber тип В; 

- пълно разкъсване на lig.deltoideum. 

 

 
Предоперативно след премахване на гипсовата имибилизация 
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Диагностична и следоперативна Ro-графия 

В случая е предприето забавеното оперативно лечение на глезената фрактура: 

анатомично възстановяване на глезенната фрактура и вътрешна фиксация. Оценката на 

синдесмолизата е извършена с помощта на „кука тест”. Синдесмозата е възстановена с 

помощта на Tightrope Syndesmosis Repair Kit. За фрактурата на латералния малеол е 

използвана плака с 5 винта и е постигнато възстановяване на lig.deltoideum.  

Следоперативно пациентката бе в състояние да започне пълно натоварване по-

рано и не бе необходимо оперативно премахване на импланта. С Tightrope система бе 

постигната адекватно и стабилно възстановяване на симдесмолизата.  

Оперативното лечение постигна анатомично позициониране. Следоперативните 

данни са събрани от: клиничния преглед, рентгенографиите и използването на модифи-

цираната точкова система на Olerud C. and Molander H- изчислиха се 92 точки което 

означава отличен резултат. 

Втория клиничен случай е 62 годишен пациент стъпил „накриво“ на десния си 

глезен след алкохолно пиянство. Фрактурата е диагностициран е на 3-тия ден след 

травмата и постъпва за оперативно лечение. 

Бималоларната фрактура е класифицирана като по: 

- Lange Hausen- супинационно-еверсионен тип; 

- по Weber -тип Б и; 

- с пълно разкъсване на lig.deltoideum. 

           Деформация 
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Диагностична и следоперативна Ro-графия 

Оперативно лечение постигна анатомично възстановяване на глезенната фракту-

ра и вътрешна фиксация. Оценката на синдесмолизата е извършена с помощта на „кука 

тест”. Синдесмозата е възстановена с помощта на Tightrope Syndesmosis Repair Kit. За 

фрактурата на латералния малеол е използвана плака с 4 винта и е постигнато възста-

новяване на lig.deltoideum. В този случай, следоперативно пациента също бе в състоя-

ние да започне пълно натоварване по-рано и не бе необходимо оперативно премахване 

на импланта.  

Точкова система на Olerud C. and Molander H- изчислиха се 93 точки което озна-

чава отличен резултат. 

На базата на ограничения ни опит с двата клинични случая и данните от литера-

турата, установихме следните предимства на Tightrope система в сравнение с традици-

онната винтова фиксия: 

- избягва се повторната операция за отстраняване на импланта; 

- позволява се нормално дистално тибио-фибуларно движение; 

- няма опасност от счупване на винта; 

- липса на чувствителност, болка и дискомфорт на метални инструменти под 

кожата; 

- осигурява се семи-ригидна стабилизация за възстановяването на връзките в 

сравнение ригидната фиксия с винтове. 
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ENDOSCOPIC CARPAL TUNNEL RELEASE - AN ON-LINE TRAINING 
COURSE 

Petar Molchovski, Keti Tokmakova, Angel Stanchev, Panche Dimitriev  
Department of Orthopaedics and Traumatology,  

Medical University – Plovdiv, Bulgaria 

Introduction 

Several key objectives of carrying out pilot tests within the context of the 

OnLineOrtho program were considered. Efforts were aimed at examination of  the 

functionality and usability of the IPSS and e-learning materials developed and expanded 

within the program; understanding the attitudes of users and exploring the  satisfaction of the 

organizations involved; identifying relevant information from existing and new resources that 

can provide further feedback to developers in order to  improve the system to fit users’ needs 

Material and Methods 

Pilot tests took place in the Department of Orthopaedics and Traumatology at the 

University Hospital of Medical University, Plovdiv, Bulgaria. Two groups of users took the 

tests – 7 orthopaedic surgeons, and 7 residents in orthopaedic surgery.There were several 

queries, debates and questions to be answered regarding the system, its special merits, utility 

and characteristics, as well as the e-learning approach in general. However, actual practicing 

and using all specific components and features of the system in the online environment was 

considered more important in determining the overall usability of the system, as well as the 

contents of the course and the way these were given within the specific context. 

After taking the pilot test, users were asked to contribute in evaluating the following 

elements of the developed learning procedures: 

1. performance support and its aspects 

2. usability of the system 

3. attitudes of the users regarding the online learning environment 

4. organization of the learning tasks 

5. the overall performance support environment considering the individual learning 

and practicing process 

For this reason, a consistent and inclusive questionnaire was first developed and 

elaborated by the Irish partners (Cork University Hospital, Ireland) in collaboration with the 

coordinators of the program (University of Thessalia, Greece, BIOMED, Greece, DIPSEIL 
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group, Bulgaria). All users that took the pilot tests were asked to fill in the questionnaires and 

provide their feedback with clear answers.  

All the users that took the tests are practicing in a teaching hospital (University 

Hospital of Medical University Plovdiv) in Bulgaria. All of the respondents to the survey (14) 

took the “Endoscopic Carpal Tunnel Release” course, which was the one developed by 

Medical University Plovdiv (partner P1) and intended to serve as the basis (indicative course) 

for the subsequent evaluation considering the Bulgarian users.  

The survey outcomes are summarized and analyzed in an attempt to point out 

highlights and tendencies regarding the perceptions of the users towards the usability and 

functionality of the system itself, as well as the specific learning approach to be applied in the 

medical sector. This approach is examined in order to determine its efficiency in training 

certain user groups within the OnLineOrtho program. 

Results 

The measurement instruments that were used for the evaluation of the system and 

learning materials were the one designated as appropriate for the specific course and adopted 

from the corresponding measurement instruments elaborated by Cork University Hospital. 

With regards to the PSS validity scale, where 1 is the lowest and 5 the highest grade 

on the Likert scale, there was no 1, 2, and 3 assigned to any of the questions. All questions 

were assigned a score of 3 or higher, as shown in Figure 3. 

The ‘Computer system usability questionnaire’ has been divided into three sections. 

The first two sought agreement or disagreement levels using the scale from 1 = strongly 

disagree to 7= strongly agree. Both charts are top-weighted, indicating overall agreement. The 

third section of the ‘computer system usability questionnaire’ consisted of free text boxes 

seeking positives and negatives. Nine subjects listed three positives, three listed two and two 

provided at least one.  

“Attitude to learning by computer’ was tested in two sections. The reflective 

questionnaire was aimed at getting the candidates’ impression on the instructional design of 

the course. The following domains were explored: the way of presenting the information, 

learning support and personal help, assessment and evaluation, platform characteristics, and 

general course evaluation. Each of these was explored by a number of questions and ‘further 

comments’ in the form of free text. 
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Answers to questions referring to the instructional design of the courses show minimal 

disagreement. Response to all questions can be explored on the figures attached. 

Conclusions 

The tests aimed to examine the functionality and usability of the system and e-learning 

materials worked out and developed through actions of the program, as well as the attitudes of 

the users and satisfaction of the organizations involved. 

Generally, users were satisfied with the simplicity, efficiency and usability of the 

system, and stated that they had enjoyed and benefited from the particular learning 

experience, which was well-organized, substantially supportive and well-defined in its 

contents and procedures. Incorporating different aspects in the process of exploring and 

studying the particular subject matter with inclusive and easy to find information provided 

was highly acknowledged. It is worth pointing out that almost all respondents seemed to 

favor the internet-based learning approach as opposed to the traditional methods and 

consider this type of learning as a rewarding and valuable experience that makes a positive 

use of what technology can offer to contemporary training. Users were also satisfied with how 

information and images are presented on screen, as well as the whole configuration of the 

system’s environment.  
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АТИПИЧНИ СЛУЧАИ НА УНИКОНДИЛНО КОЛЯННО 
ЕНДОПРОТЕЗИРАНЕ ПРИ НАПРЕДНАЛА АРТРОЗА НА КОЛЯННАТА 

СТАВА 

Стaнислав Карамитев, Владимир Ставрев, Алберт Чифлигаров  
Катедра по ортопедия и травматология, Медицински Факултет,  

Медицински университет - Пловдив 

Въведение: 

Частичното колянно ендопротезиране започва през 70-те години. Първоначални-

ят ентусиазъм е последван от отлив от тази процедура, поради ранно разхлабване на 

компонентите. След години на разработка, промени в дизайна и оперативната техника 

правят тази оперативна процедура по-сигурна и с добри далечни резултати, които не 

отстъпват на тези при тоталното ендопротезиране. Особено популярно е уникондилно-

то ендопротезиране на коляното в Швеция (1,2,3). Там годишно се поставят 800 – 900 

частични коленни протези, представляващи 10% от колянните ендопротези. В Норвегия 

от 107 до 288 годишно за последните 10 г. или 9%.(2). В Канада 7-8% от 33000 коленни 

ендопротези за 2006 г. В България няма подобна статистика. За последните 10 г. делът 

на частичните представляват 52% от поставените от нас коленни ендопротези (4, 5). 

Цел:  

Целта на настоящото изследване е да се представят няколко случаи на атипично 

частично коленно протезиране, както и да се посочат трудностите при самата опера-

тивна интервенция настъпили в процеса на протезиране при напреднала артроза на ко-

лянната става. 

Материал и методи:  

За период от 4 год. (2008-2011) сме оперирали 48 пациента (28 жени и 20 мъже), 

на средна възраст 65 год. Десет от тези пациенти представляват атипични случаи, при 

които извършихме частична колянна артропластика. Използвахме класификацията на 

Ahlbäck и тази на Kellgren и Lawrence за определяне степента на остеоартрозата на ко-

лянната става (6, 7). Съгласно класификацията на Ahlbäck – четири от нашите случаи 

попадат в 2-ра група; четири от клиничните случаи в 3-та група; един в 4-та група; един 

в 5-та група. Според класификацията на Kellgren и Lawrence и десетте клинични случая 

попадат в 4-та група. В клиниката прибягваме към уникондилно протезиране при зася-

гане само на единия от отделите на колянната става (само медиалния или само латерал-
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ния компартмент), но при десет от пациентите имаше засягане и на останалите два 

компартмента, включително и тежка фемуро-пателарна артроза. При тези пациенти 

износването на единия компартмент бе значително напреднал, за разлика от останалите 

два отдела на колянната става. Именно това ни накара да протезираме само този ком-

партмент, който бе най-тежко увреден.  

При десетте клинични случая, използвахме разширен парапателарен достъп по 

Langenbeck за достигане до ставата. Този оперативен достъп позволява не само корек-

ция на осите на натоварване и ресърфeйсинг, но и дава възможност за пълен дебридман 

на всички вътреставни структури, включващ: денервация на капачката, отстраняване на 

остеофитите от нея, парциална или тотална ексцизия на Хофата, мекотъканен рилийс и 

баланс на ставата (8, 9, 10, 11). Тези процедури са задължителни при тежки атипични 

случаи на напреднала артроза на колянната става. 

При два от случаите, който попаднаха според класификацията на Ahlbäck в 4-та 

и 5-та група (фиг. 8), се наложи поставянето на тибиална компонента с максимална де-

белина, за да компенсираме наличния костен дефект на тибиалния кондил. При всички 

разгледани случаи използвахме “fixed-bеaring“ модел частична колянна ендопротеза, 

като тибилната част на протезата е изцяло от полиетиленов материал. Стремежа ни бе 

да поставяме тибиален инплант с по-голяма дебелина (минимум 8мм). Това осигурява 

по голяма „преживяемост“ на този компонент (12, 13, 14). Важно условие при значите-

лен деформитет на коляното е ротацията при позиционирането на тибиалната компо-

нента, с което се постига корекция на наличния предоперативно варусен или валгусен 

деформитет на колянната става. 

Резултати: 

За оценка резултатите от оперативното лечение ние използваме основно Knee 

Society Score (KSS) (15). По отношение на KSS нашите резултати са отлични при 5 па-

циенти (50%), добри при 3 (30%), задоволителни при 1 (10%) и лоши при 1 пациент 

(10%). След извършената оперативна интервенция болката в засегнатия компартмент 

постепенно отзвуча. Необходимостта от прилагането на аналгетици изчезна на 3-4 сле-

доперативен ден. При една пациентка извършихме протезиране на медиалния отдел и 

на двете коленни стави, през интервал от четири месеца (фиг. 5, 6, 7). При осем от па-

циентите се постигна корекция на варусния деформитет на колянната става, при оста-

налите двама остана 5˚ и съответно7˚ варусна ангулация при начална 15˚ такава. И при 



- 203 - 
 

десетте пациента постигнахме максимална екстензия в протезираната колянна става. 

Нито един от пациентите не бе с по-малък обем на движение в сравнение с предопера-

тивните измервания. Един пациент, двадесет и пет дни след дехоспитализацията, полу-

чи флексионна контрактура на коляното, което наложи повторна рехоспитализация. 

Извършихме редресация на колянната става под обща анестезия с последващо продъл-

жително пасивно раздвижване на апарат. Нямаме инфекциозни усложнения. За сравни-

телно краткия период на проследяване не бяха регистрирани случаи на разхлабване на 

компонентите на ендопротезата. 

Обсъждане: 

Като цяло частичното колянно протезиране прилагано при напреднала артроза е 

една минимално инвазивна и сравнително сигурна процедура с дълготраен резултат. 

Освен обезболяващият ефект на операцията други предимства са, че процедурата е ща-

дяща, запазва се връзковият апарат на коляното, кръвозагубата е по-малка, по-бързо е 

възстановяването и наблюдаваните усложнения са сравнително по-малко в сравнение с 

тоталното ендопротезиране, което се прилага при ангажиране на повече от един ком-

партмент на колянната става. За постигането на добри постоперативни резултати, освен 

прецизно извършената оперативна интервенция голямо значение ние отдаваме и на 

ранната следоперативна рехабилитация. Тя включва ранна мобилизация на оперираната 

става (16). Пациентите излизайки от анестезия, започват постепенно изометрични и 

изотонични упражнения за глутеалната мускулатура и четириглавия мускул на бедрото, 

упражнения за глезенните стави и горните крайници. Задължително поставяме опери-

раната колянна става на апарат за продължително пасивно раздвижване (ППР) от вто-

рия следоперативен ден, като постепенно увеличаваме степента на градусите. По този 

начин постигаме максимално функционално възстановяване (подвижност, сила, обем 

на движение), повлияване на отока и болката, предотвратяване на DVT и други услож-

нения и връщане на пациента към нормалната ежедневна активност. 

Заключение: 

Частичното коленно протезиране, извършено при пациенти с тежка и значително 

напреднала артроза на колянната става, представлява едно голямо предизвикателство 

пред ортопед-травматолозите. Получените резултати в повечето от случаите са гаран-

ция за висока степен на задоволство от страна на пациентите. 

 



- 204 - 
 

Клинични случаи: 

 
Фиг. 1. Жена 62 год. 2-ра степен по Ahlbäck 

 
Фиг. 2. Постоперативен резултат 

 
Фиг. 3. Жена 60 год. 3-та степен по Ahlbäck 

 
Фиг. 4. Постоперативен резултат 
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Фиг. 5. Жена 64 год. 3-та степен по Ahlbäck Gonarthrosis bill 

 
Фиг. 6. Постоперативен резултат - протезирана дясна колянна става 

 
Фиг. 7. Същата пациентка 4мес. по-късно – протезирана лявата колянна става 

 
Фиг. 8. Жена 58год. 5-та степен по Ahlbäck 
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Фиг. 9. Постоперативен резултат 
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ДЛАННИ ДЕРМАТОГЛИФИЧНИ ИЗОБРАЖЕНИЯ ПРИ ШИЗОФРЕНИЯ 
И ЗДРАВИ КОНТРОЛИ 

Ферихан Ахмед-Попова1, Стефан Сивков1, Валентин Акабалиев2 

1 Катедра по анатомия, хистология и ембриология, МФ на МУ – Пловдив 
2 Катедра по психиатрия и медицинска психология, МФ на МУ – Пловдив 

 

Въведение 

Изследванията на дерматоглифичните изображения по кожата на пръстите, дла-

ните и ходилата датират още от ХVІІ в., когато Grew, Bidlо и Malpighi описват морфо-

логията на кожата върху различни участъци на дланите (1), но съществено място в ме-

дицината дерматоглифите заемат с последвалите открития по отношение на хромозом-

ните аберации. Постиженията в областта на генетиката разкриват диагностичната стой-

ност на дерматоглифичните отклонения при болестта на Langdon Down, синдрома на 

Klinefelter, Turner, тризомия 17 и 18 (2). Например, при синдрома на Langdon Down по-

соката на хребетите на дланта показва тенденция към напречен ход, което намира израз 

в завършване в по-високи дланни полета (3). При фенилкетонурията умственото изос-

таване се съпътства със специфична дерматоглифична характеристика, която включва 

понижена честота на папиларни изображения в интердигиталните полета и хипотенара, 

и редукция или липса на главна линия C на дланта. Отклонения в нормалния дерматог-

лифичен рисунък са описани и при други заболявания, сред които вродени сърдечно-

съдови заболявания, псориазис, lupus erythematodes, епилепсия, туморни образувания. 

Дерматоглифичните изследвания при психиатричните заболявания определят 

ролята на дерматоглифите като биологични маркери, носещи информация за времето 

на евентуална увреда на мозъчните структури (4, 5). Общият ектодермален ембриона-

лен произход на папиларните рисунъци и нервната система, както и особеностите в 

периодите на нормална морфогенеза определят ІІІ ембрионален месец като критичен 

период в диференциацията на дерматоглифите (6, 7, 8). Ако в периода на формиране на 

хребетите се намесят артефакти от различно естество, те ще нарушат нормалното им 

развитие. Очевидно, нарушенията в хребетите и отклоненията от нормалната конфигу-

рация може да се дължат на генетични или пренатално действащи екзогенни фактори. 

За това указват и редица изследвания на дерматоглифични отклонения при шизофрения 

и афективни разстройства (9, 10, 11, 12, 13, 14). 
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Цел на проучването е да се определи честотата на дланни изображения и длан-

ния хребетен брой при шизофренно болни пациенти в сравнение със здрави контроли. 

Материал и методи 

Проучвани лица 

В проучването са включени 68 хоспитализирани шизофренно болни (38 мъже, 30 

жени) на средна възраст 32.01±9.69 г., последователно постъпили за болнично или ам-

булаторно лечение в Клиниката по психиатрия и медицинска психология при УМБАЛ 

„Свети Георги” - Пловдив и Окръжния психиатричен диспансер в град Пловдив. Паци-

ентите покриват критериите на DSM-IV за диагноза шизофрения (15) поставена въз 

основата на болничната документация, полуструктурирано интервю (от В.А., психиа-

търа в проучването) базирано на набор симптоми от ДСМ-IV и информация от близки-

те на болния с цел да се осигури максимално валидността на диагнозата. Потенциални 

болни за проучването са изключвани при анамнеза за злоупотреба с алкохол или други 

психоактивни вещества, неврологично заболяване (епилепсия, черепно-мозъчна травма, 

мултиплена склероза и др.), белези на интелектуално-мнестична недостатъчност или 

соматично заболяване с неврологично засягане, диагнози от “шизофренния спектър” - 

шизофрениформено и шизоафективно разстройство, шизотипно, шизоидно и парано-

идно личностно разстройство. Потенциални болни са изключвани и при наличие на 

данни за патологични състояния, които се характеризират с абнормен дерматоглифски 

статус: псориазис, конгенитални аномалии като полидактилия, спина бифида, вродени 

сърдечни заболявания, диабет, хромозомни аберации и др. По форма на болестта бол-

ните се разпределят както следва: параноидна форма - 56, дезорганизирана форма - 1, 

кататонна форма - 2, проста форма - 3, недиференцирана форма - 6.  

Контролната група включва 68 клинично здрави психично индивида (36 мъже и 

32 жени) на средна възраст 39.12 ± 9.88 г. Към контролните лица са приложени същите 

критерии за изключване като при пациентите. За да се разграничат още по-добре пси-

хично здравите контроли от шизофренно болните, потенциални контролни лица са изк-

лючвани при наличие на първородственик с анамнеза за психотично разстройство, го-

лямо афективно разстройство или самоубийство. 

Пациентите и контролите са само от български произход, за да се избегне евенту-

ално разсейване в резултатите поради липса на етнически и расови норми за МФА. От 

извадката са изключвани и лица с небългарска етническата принадлежност на роди-

тел/прародител. 
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Проучването е одобрено от Комисията по научна етика при УМБАЛ „Свети Геор-

ги”. Всички участници в извадката са дали писмено информирано съгласие за участие. 

Оценка на дерматоглифичните характеристики 

Изследван е набор от дерматоглифски признаци с ниска вътрерасова изменчивост 

и висока диагностична стойност (16). Отпечатъците са снемани по типографския метод 

и изследвани с помощта на леко увеличение (6D). Снемането на отпечатъците става по 

пасивен начин, като се използва ротиращия способ. За по-добро отпечатване на цент-

ралната част на дланта листът се поставя върху изпъкнала повърхност. 

За по-голяма достоверност оценката на дланните изображения и хребетния брой е 

извършван независимо от двама души по правилата посочени в Memorandum on 

dermatoglyphic nomenclature (17). 

Дланните папиларни изображения са изследвани в областта на хипотенара (Hy) и 

тенара заедно с І интердигитално поле (Th/I). Хипотенарните изображения са опреде-

ляни по схемата на Cummins, Midlo (1) като дъгови изображения - улнарни (Au), ради-

ални (Ar) и карпални (Ac); Т-образни изображения - улнарни (Тu), радиални (Тr) и кар-

пални (Тc); примковидни - улнарни (Lu), радиални (Lr) и карпални (Lc); кръгови (W) и 

спирални (Ws) изображения. 

Изображенията в тенара и І интердигитално поле (ИП) се отбелязват заедно. За 

означаването им са използвани символи аналогични на тези за хипотенарните изобра-

жения. Следите от изображения са означавани с V, а липсата на изображение, т.е. нали-

чието на дъга отворена към І пръст, със символа О. Двойните изображения са означава-

ни с наклонена линия (/) помежду им, като първо се отбелязва изображението в Th. 

Отчитани са изображенията и върху ІІ, ІІІ и ІV интердигитални полета, означава-

ни по класификацията на Cummins, Midlo (1) като отворена дъга (О), следи от изобра-

жения (V), примки (L) и кръгове (W). 

Хребетният брой във ІІ, ІІІ и ІV интердигитални полета (a-b, b-c и c-d) е изчисля-

ван общо за двете ръце. Определен е и тоталния a-d хребетен брой (TPRC) общо на две-

те ръце. При наличие на допълнителен трирадиус се използва истинският - а или d три-

радиус. 

Като критерий за способността на организма да неутрализира вредни въздейст-

вия по време на пренаталния период е използвана степента на флуктуираща асиметрия 

(18, 19). За количествени признаци се определя по формулата 1-r2, където r  е коефици-

ент на корелация, а 1-r2  коефициент на акорелация. При качествените признаци степен-
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та на флуктуираща асиметрия се определя според процента на несъвпадение в рисунъка 

на хомоложните структури. 

Статистически анализ 

Материалът е обработен статистически с компютърна програма SPSS 17.0. 

(Statistical Package for the Social Sciences 17.0), като са използвани следните анализи: 

дескриптивна статистика, непараметрични анализи: 2тест, Fisher’s Exact Test, парамет-

рични анализи: t -test на Стюдънт (двустранен).  

Наличие на статистическа значимост се приема при двустранното ниво на веро-

ятност P<0.05. 

Степента на флуктуираща асиметрия в дланния хребетния брой при шизофренно 

болните и контролните лица е изследвана с помощта на repeated measures ANOVA ана-

лиз. Repeated measures ANOVA анализът представлява статистически подход, който 

позволява да се определи степента на индивидуалните различия в изследваните показа-

тели като елемент на вътрегруповата вариация. Контролирането на тази вътрегрупова 

вариация повишава силата на теста и позволява да се открият междугрупови разлики 

дори при по-малък обем на извадката.  

Резултати и обсъждане 

Честотата на истинските дланни изображения при шизофренно болните и конт-

ролните групи на мъжете и жените е представена на Таблица. 

Таблица 1. Сравнение на честотата на истински дланни изображения 
при шизофренно болните и контролната група лица 

 Мъже    Жени    
 Шизофрения  

(n= 38) 
 Контроли 

(n=36) 
 Статистическа 

значимост 
 Шизофрения  

(n= 30) 
 Контроли 

(n=32) 
 Статистическа 

значимост 
Поле Брой %  Брой %  2 Р  Брой %  Брой %  2 Р 
                  Дясна ръка                  
Хипотенар 11 28.9  8 23.5  0.064 .800  9 30.0  11 34.4  0.009 .923 
Тенар/І 1 2.6  3 9.1  0.437 .508  1 3.3  - -  0.001 .974 
ІІ 5 13.2  1 2.9  1.297 .255  1 3.3  - -  0.001 .974 
ІІІ 17 44.7  16 47.1  0.000 1.000  16 53.3  12 37.5  0.993 .319 
ІV 11 28.9  12 35.3  0.105 .746  12 40.0  11 34.4  0.038 .845 
Лява ръка                  
Хипотенар 14 36.8  8 23.5  0.937 .333  12 40.0  12 37.5  0.000 1.000 
Тенар/І 5 13.2  2 6.1  0.362 .548  1 3.3  - -  0.000 .987 
ІІ 2 5.3  - -  0.408 .523  1 3.3  - -  0.001 .974 
ІІІ 7 18.4  8 23.5  0.059 .809  11 36.7  10 31.3  0.033 .856 
ІV 9 23.7  14 41.2  1.785 .182  12 40.0  12 37.5  0.000 1.000 
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Шизофренно болните мъже показват промяна в модела на разпределение на 

дланните изображения спрямо контролната група. Най-чести са изображенията в ІІІ 

ИП, а с най-ниска честота са изображенията в Th/I. На дясната ръка най-чести са изоб-

раженията в ІІІ ИП, следвани от изображенията в Hy и ІV ИП. Малко по-ниска е често-

тата на изображенията в ІІ ИП, а най-ниска на тези в Th/I. На лявата ръка най-висока е 

честотата на изображенията в Hy, следвана от ІV и ІІІ ИП. Най-ниска отново е честота-

та в Th/I. Билатералното сравнение показва преобладаване на изображенията в ІІІ и ІV 

ИП на дясната ръка и в Hy и IV ИП на лявата.  

При жените на дясната ръка водещи са изображенията в ІІІ ИП, следвани, с ед-

наква честота, от изображенията в ІV ИП и Hy, а най-ниска е честотата на изображени-

ята във ІІ и Th/I. На лявата ръка преобладават изображенията в Hy и ІV ИП и с малко 

по-ниска честота са изображенията в ІІІ ИП. Изображенията в областта на ІІ ИП и Th/I 

показват ниска и еднаква честота. Билатералните различия са слабо проявени като ця-

ло. По-изразени са различията в ІІІ ИП.  

Междуполовото сравнение показва различия в честотата на изображенията в ІІ, 

ІІІ, ІV ИП и Th/I. Различията във ІІ ИП са по-големи поради повишената честота на 

изображенията при мъжете, което е по-изразено на десните ръце. В областта на ІІІ и ІV 

ИП мъжете показват по-ниска честота на изображенията и на двете ръце в сравнение с 

жените. В ІІІ ИП на дясната ръка и ІV ИП на двете ръце е променено съотношението в 

честотата на изображенията между шизофренно болните мъже и жени. В областта на 

Th/I жените показват по-висока честота на изображенията от мъжете на дясната ръка, 

като съотношението между половете е променено спрямо контролната група. Жените 

показват малко по-висока честота на изображения в областта на Hy, но междуполовите 

различия са по-слабо проявени, отколкото в контролната група. 

На Таблица са представени средните стойности на хребетния брой в дланните 

полета a-b, b-c и c-d и тоталният a-d хребетен брой общо на двете ръце при шизофренно 

болните и контролните лица.  

Шизофренно болните мъже имат по-ниски средни стойности на a-b хребетния 

брой от контролите. Хребетният брой в b-c дланно поле показва леко повишени стой-

ности спрямо контролната група. Шизофренно болните имат повишени стойности в c-d 

и a-d хребетния брой. Като цяло различията между шизофренно болните и контролите 

са по-изразени по отношение на тоталния хребетен брой, но не достигат статистическа 

значимост за нито един от показателите (P>0.05).  
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Таблица 2. Дланен хребетен брой при шизофренно болните и контролната група лица 

 Мъже   Жени  
 Шизофрения 

(n=38) 
 Контроли 

(n=36) 
 Статистическа 

значимост 
 Шизофрения 

(n=30) 
 Контроли 

(n=32) 
 Статистическа

значимост 
Хребетен 
брой 

Средна SD  Средна SD  t Р  Средна SD  Средна SD  t Р 

Дясна и 
лява ръка 

                 

a-b 78.74 13.55  82.76 10.91  1.378 .172  79.08 7.69  82.44 9.52  1.432 .157 
b-c 53.59 11.07  51.90 10.50  -0.619 .538  49.90 10.65 54.21 9.50  1.754 .085 
c-d 78.00 10.97  73.69 11.86  -1.497 .139  71.95 12.02 72.93 10.89  0.083 .934 
a-d 212.44 28.95  207.59 25.94  -0.696 .489  202.84 22.51 209.43 19.30  1.139 .260 

Отбелязаните промени обуславят по-малки различия в средния хребетен брой на 

отделните полета при шизофренно болните мъже в сравнение с контролите. При жени-

те средният хребетен брой на трите интердигитални полета е по-нисък, отколкото в 

контролната група жени, като най-голямо, но без да достига статистическа значимост е 

различието в b-c хребетния брой. Междугруповите различия са по-големи в тоталния 

хребетен брой на всяко поле и тоталния a-d хребетен брой (TPRC) общо на двете ръце. 

Билатералните различия в хребетния брой на отделните полета и в тоталния a-d хребе-

тен брой са значително по-слабо проявени отколкото в контролната група.  

Сравнението между половете показва по-изразени различия в хребетния брой на 

интердигиталните полета и тоталния хребетен брой общо на двете ръце в сравнение с 

контролната група (p0.05). 

Данните за степента на флуктуираща асиметрия по отношение на c-d хребетния 

брой са представени на Таблица.  

Таблица 3. Repeated measures ANOVA на c-d хребетен брой  
при шизофренно болни и контролни лица 

Източник на вариация Сума на квадрати 
( SS ) 

сс Средна на квадрати 
( MS ) 

F  
Отношение 

F Вероятност 
( p ) 

      В един индивид      
Главни фактори 17.154 1 17.154 1.576 0.212 
   Диагностична група 3.790 1 3.790 0.348 0.556 
   Пол 4.909 1 4.909 0.451 0.503 
   Диагностична група х пол 19.452 1 19.452 1.788 0.184 
   Резидуална вариация 1343.5 130 10.334   
Между отделните индивиди      
Главни фактори 312787.153 1 312787.153 4866.271 0.000 
   Диагностична група 58.007 1 58.007 0.902 0.344 
   Пол 131.452 1 131.452 2.045 0.156 
   Диагностична група  х пол 73.988 1 73.988 1.151 0.286 
   Резидуална вариация 7134.699 111 64.277   
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Анализът не установява статистически значим ефект за факторите диагностична 

група (шизофренно болен vs. контрола) и пол (мъж vs. жена) както и статистически 

значима интеракция между тях по отношение на a-b, b-c и c-d хребетния брой. Въпреки 

че не достига статистическа значимост, хребетният брой c-d показва най-голяма група х 

пол интеракция (индивидуална и междугрупова - съответно, F=1.788, p=0.184 и 

F=1.151, p=0.286), която се дължи на по-големия хребетен брой на левите ръце на ши-

зофренно болните отколкото на левите ръце на контролната група мъже (t= -1.948, 

p=0.056).  

Изводи 

При повечето показатели са налице билатерални и половосвързани характерис-

тики, различни от тези при здравите лица. Данните насочват вниманието към пренатал-

но действащи екзогенни фактори, които повлияват нормалната морфогенеза на екто-

дермалните производни, включително мозъчните структури. Общият ектодермален 

произход на кожните хребети и нервната система може да обясни връзката между изс-

ледваните дерматоглифични показатели и морфологичната находка при пациенти с ши-

зофрения. В контекста на невроонтогенетичната хипотеза за развитие на шизофренията, 

дерматоглифичните признаци могат да се окажат надеждни биомаркери за определяне 

времето на пренатална увреда и етиопатогенетичните механизми в развитието на бо-

лестта. 
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Въведение 

Ролята на стероидните хормони в модулирането на съдовата функция при мъжете 

е от голямо значение, тъй като андрогенният дефицит се съпътства от заболявания като: 

метаболитен синдром, затлъстяване, диабет, хипертония и атеросклероза (1). Мъжкият 

хипогонадизъм често е причина за метаболитен синдром (2). Мъжете с метаболитен син-

дром имат ниски плазмени нива на тестостерон (3). Дефицит на тестостерон се открива в 

около 30% от мъжете на възраст 40 - 79 години (4). Проучванията при животни и хора 

показват, че андрогенният дефицит се свързва с повишени нива на триглицеридите 

(TGS), общия холестерол (TC) и липопротеините с ниска плътност (1). Шест рандомизи-

рани контролирани проучвания сочат, че заместителна терапия с тестостерон може зна-

чително да подобри стойностите на кръвната захар на гладно, общия холестерол и инсу-

линовата резистентност при мъже с хипогонадизъм (5). Субституираща терапия може да 

доведе до намаляване на LDL, HDL и триглицеридите. Понижава се систоличното кръв-

но налягане, макар и с незначима разлика от контролните групи (6). 

Тестостеронът има благоприятен ефект върху развитието на исхемична болест 

на сърцето. При заместителна терапия може да се очаква подобрение на липидния про-

фил, намаляване на затлъстяването и инсулиновата резистентност, т.е. редуциране на 

рисковите фактори за развитие на атеросклероза (7). Заместителната терапия намалява 

подкожната мастна тъкан по корема и долните крайници, докато висцералната почти не 

се променя (8). Цитираните данни са особено интересни и могат да обяснят по-високия 

риск от сърдечно - съдов инцидент при мъже с ниски нива на тестостерон (9, 10). Връз-

ката между андрогенния дефицит и “съдовото здраве” на мъжете е изключително важна 
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и актуална (11, 12, 13, 14). Тази зависимост не трябва да бъде пренебрегвана, тъй като 

определянето на терапевтичния потенциал на андрогените при мъже с диабет, затлъс-

тяване, атеросклероза, метаболитен синдром и др. е сериозно предизвикателство за ев-

ропейската и световната наука (15, 16). 

Цел 

Целта на настоящото проучване е да се установят рано /15 ден/ и късно /15 сед-

мица/ настъпилите промени в стойностите на тоталния тестостерон (ТТ), холестерола 

(ТС) и триглицеридите (TGS) след заместителна терапия с тестостерон пропионат на 24 

месечни мъжки плъхове.  

Материал и метод 

Използвани бяха 24 месечни мъжки плъхове порода Wistar със средно тегло 358 

г. Животните бяха поставени при стандартни лабораторни условия: стайна температура 

– 26,5о ± 1о С; тъмно- светъл цикъл – 12: 12 часа; относителна влажност на въздуха – 

45%; храна и вода – ad libitum. Мъжките плъхове бяха разделени по групи и третирани 

както следва (табл.1):  

Табл. 1. Дизайн на експеримента 

Групи Брой животни Третиране (седмична доза) Продължителност 

Controlac 10 0,5 ml Oleum Helianthi (Sopharma) 15 дни 

Control 10 0,5 ml Oleum Helianthi (Sopharma) 15 седмици 

Oldac8 10 
8 mg/ kg Testosterone propionate 

(Sopharma) 
15 дни 

Oldac4 10 
4 mg/ kg Testosterone propionate 

(Sopharma) 
15 дни 

Oldchr8 10 
8 mg/ kg Testosterone propionate 

(Sopharma) 
15 седмици 

Oldchr4 10 
4 mg/ kg Testosterone propionate 

(Sopharma) 
15 седмици 

Кръвна колекция – декапитация под етерна наркоза.  

Клинично-химични изследвания – Колориметричен метод на клинично хими-

чен анализатор Konelab 60i, Thermo electron Co. (USA) по оригинални програми в Цен-

трална клинична лаборатория на МУ- Пловдив. Проследени показатели: ТТ, ТC, TGS.  
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Статистика: Непараметричният тест на Кломогоров – Смирнов показа нормал-

но разпределение на проследените величини. За всеки показател се определиха средна 

аритметична стойност (Mean) и стандартно отклонение (SD). Сравнението им между 

групите се извърши с помощта на “Independent samples t-test” на софтуерен продукт 

IBM SPSS Statistics 19.1. За достоверни се приеха резултатите при интервал на довери-

телност 95%. 

Резултати 

Статистически достоверно понижение в стойностите на ТС се регистрира при 

всички третирани животни, сравнени с контролните групи (фиг. 1). Заместителна тера-

пия с тестостерон показва тенденция към понижение в нивата на триглицеридите при 

остро и хронично третираните животни спрямо контролните групи (фиг. 2). Замести-

телна терапия с тестостерон води до сигнификантно повишение в нивата на ТТ при ос-

тро и хронично третираните животни спрямо контролните групи (фиг. 3). 

 
Фиг. 1. Промени в стойностите на ТС. * p= 0,05 при сравнение с control; p= 0,01 при 
сравнение с controlac; † p= 0.03 при сравнение с control; p= 0,01 при сравнение с 
controlac; Ŧ p= 0.02 при сравнение с control; p= 0,01 при сравнение с controlac; ‡ p= 0,01 
при сравнение с control; p< 0,001 при сравнение с controlac.  
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Фиг. 2. Промени в стойностите на ТGS 

 
Фиг. 3. Промени в стойностите на ТТ. √  p= 0,05 при сравнение с control; p= 0,01 при 
сравнение с controlac; ∆  p= 0.001 при сравнение с control; p= 0,01 при сравнение с 
controlac; ×  p< 0,05 при сравнение с controlac; ◊ p= 0.036 при сравнение с control; p= 
0,01 при сравнение с controlac. 

Обсъждане 

Тестостеронът е анаболен хормон с предполагаем позитивен ефект за здравето 

на мъжа. Възстановяването на нормалните тестостеронови нива при мъже с андрогенен 

дефицит играе важна роля за подобряване качеството и продължителността на живота 
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(13). Предишни проучвания потвърждават влиянието на тоталния серумен тестостерон 

върху липидния метаболизъм. Намаленото му ниво се асоциира с неблагоприятен ли-

пиден профил и увеличена честота на кардиоваскуларните заболявания (6). Съобщени-

ята за ефектите на тестостерона върху признаци и симптоми на стенокардия и коронал-

на артериална болест (Coronal Arterial Disease - CAD) като цяло са положителни (17). 

Данните за редукция в нивата на тоталния холестерол и LDL холестерола без сигнифи-

кантни промени в HDL холестерола предполагат участието на тестостерона в метабо-

лизма, акумулацията и разпределението на мастната тъкан (2). Вече е известно, че в 

мастната тъкан съществуват естрогенни, прогестеронови и андрогенни рецептори – 

пряк ефект на тестостерона върху мастната обмяна. Тестостеронът инхибира обратното 

поемане на триглицеридите и липопротеинлипазната активност по рецепторен механи-

зъм. Това води до ускорен обмен на триглицеридите в подкожната и абдоминалната 

мастна тъкан (18). Получените от нас сигнификантни промени в стойностите на тотал-

ния холестерол при хронично третираните животни вероятно е свързано с директен 

ефект върху рецептора. Тестостеронът има геномен механизъм на действие, което 

предполага бавен и продължителен ефект. Известно е, че дефицитът на тестостерон се 

свързва с редуцирани инсулинови нива и резистентност при мъже със затлъстяване 

(19). Сигнификантните промени в нивото на тоталния холестерол при остро третирани-

те животни може да се обясни с индиректното влияние на тестостерона върху липидна-

та обмяна. 

Изводи: 

1. Заместителна терапия с тестостерон води до сигнификантна редукция в нивата 

на тоталния холестерол при остро и хронично третираните животни спрямо кон-

тролните групи. 

2. Заместителна терапия с тестостерон показва тенденция към понижение в нивата 

на триглицеридите при остро и хронично третираните животни спрямо контрол-

ните групи. 

3. Заместителна терапия с тестостерон води до сигнификантно повишение в нивата 

на ТТ при остро и хронично третираните животни спрямо контролните групи. 
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EНДОТЕЛИНИ И АРТЕРИАЛНА ХИПЕРТЕНЗИЯ 

Красимир Костов, Армине Григорян, Анелия Димитрова 
Катедра „Физиология и патофизиология“, 

Факултет по медицина, Медицински университет - Плевен 
 
I. Ендотелини и технитe патофизиологични ефекти върху различните органи и 
системи. 
 

1. Ендотелини. 
     През 1985 г. Hikey и сътр. публикуват доклад, който описва съществуването на ен-

дотелен контрактилен фактор. Впоследствие Masashi Yanagisawa и Hiroki Kurihara, за-

едно със Sadao Kimura и Katsutoshi Goto, започват работа по изолирането на това ве-

щество. През1988 г. този фактор е успешно пречистен и идентифициран, като нов пеп-

тид означен с наименованието - ЕНДОТЕЛИН, поради ендотелния си произход.(1, 2) 

 
 

Фиг. 1. Структура на ЕТ-1 
ET-1 съдържа 21 АК и 2 дисулфидни връзки Cys1-Cys15 и Cys3-Cys11,  

както и хидрофобен С-терминал Trp 21. 
  
      Семейството на ендотелините включва три изоформи, които се означават като 

ЕТ-1, ЕТ-2, ЕТ-3, състоят се от 21 аминокиселини и съдържат по две дисулфидни 

връзки в молекулата си.(фиг.1) ЕТ-1 e с молекулно тегло 2492 D и се кодира от ген, 

който се намира в хромозома 6. Кодиращият ген на ET-2 се намира в хромозома 1. ET-2 

съдържа две замествания на АК и има 90% хомоложни последователности с ЕТ-1. Ко-

диращият ген на ET-3 се намира в хромозома 20. ЕT-3 съдържа шест замествания на 

АК и има 71% хомоложни последователности с ЕТ-1 и ЕТ-2. 

Най-важно значение от трите ендотелни пептида има ЕТ-1. (3, 4)    

Ендотелин-1 е най-мощният вазоконстриктор открит досега. Неговото действие е от 30 

до 50 пъти по-силно от това на норадреналина и ангиотензин II (ATII) (5). Генерира се 
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основно от ендотелните клетки, което корелира с високите нива на експресия на mRNA 

за пре-проендотелин-1 и тези на вътреклетъчния конвертиращ ензим, отговорен за про-

изводството му. (6) Плазмените нива на ЕТ-1 отразяват локалното му освобождаване. 

Въпреки това ЕТ-1, който достига циркулацията се отстранява бързо, с плазмен полу-

живот <1,5-2 min. Той се изчиства от кръвообращението предимно чрез бъбреците и 

белия дроб посредством някои ЕТ-1 разграждащи протеази, като неутрални ендопепти-

дази (NEPs), deamidase. Белият дроб участва по уникален начин в клирънса на ендоте-

лините.Извличането на ЕТ-1 от белодробното кръвообращение става с помощта на ETB-

клирънсови рецептори по клетъчната повърхност, последвано от интернализиране и 

деградация вероятно в рамките на лизозомите. Левкоцитите също могат да инактивират 

ендотелините чрез ензими, като cathepsin G , по време на възпалителни процеси зася-

гащи съдовия ендотел.Освен в ендотела, ЕТ-1 се произвежда в сърцето, бъбреците, 

надбъбречната жлеза, задния дял на хипофизата и ЦНС, макар и в изключително ниски 

концентрации. (7) ЕТ-2 е локализиран и осъществява своите ефекти основно в бъбреци-

те и стомашно-чревния тракт, а ЕТ-3 се намира във високи концентрации в мозъка, къ-

дето повлиява растежните процеси на невроните и астроцитите. 

   2.  Известни са три типа ендотелинови рецептори: ETA, ETB и ETC. Те представля-

ват G-protein свързани трансмембранни белтъци с различни функционални и фармако-

логични характеристики на базата на тяхното местоположение.ETA-рецепторите са 

предимно изразени в съдовите гладкомускулни клетки и кардиомиоцитите. Взаимо-

действието им с ЕТ-1 води до вазоконстрикция и пролиферация. (7) ETB-рецепторите са 

изразени предимно върху съдовите ендотелни клетки и са свързани с инхибиторен Gi-

protein. Неговата активация води до NO-индуцирана вазодилатация и освобождаване на 

простациклин (PGI2). Въз основа на своите in vivo фармакологични ефекти, ETB-

рецепториторите се класифицират в два подтипа – ETB1 и ETB2 ,но все още липсва мо-

лекулната основа за тяхното обособяване. Информацията за ETC-рецепторите засега е 

оскъдна и са необходими по-нататъшни изследвания за характеризиране на този рецеп-

торен подтип. (8) Съвместно ETA и ETB - рецепторите са широко застъпени в съдовата 

тъкан, централната и симпатиковата НС, както и в някои региони на бъбреците, като 

артериоли, гломерулни капиляри и интрамедуларните събирателни канали. Чрез иму-

нохистохимични анализи са идентифицирани ETA и ETB-рецептори в сарколемата и 

цитозола на много клетъчни типове. ETB- рецептори са били открити също в ядрената 

мембрана и нуклеоплазмата. 
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Тъканно разпределение на ендотелиновите рецептори. 
▪ETA- рецепторите се намират в: гладкомускулните клетки на кръвоносните съдове, 

гладката мускулатура на дихателните пътища, кардиомиоцитите, хепатоцитите, невро-

ни, остеобласти, меланоцити, кератиноцити, адипоцити и различни клетки на репро-

дуктивната система. 

▪ETB- рецепторите се намират в: ендотелните клетки, гладкомускулните клетки на 

някои съдове, аортата, коронарните артерии, мезентериалните артери и вените на раз-

лични животински видове, мозъчните неврони, които са ангажирани с централния кон-

трол на сърдечно-съдовата регулация, предсърдния и камерния миокард, и атрио-

вентрикуларната проводна тъкан, епителните клетки на бъбречните тубули и събира-

телните каналчета, 

гладката мускулатура на дихателните пътища, чернодробните хепатоцити, остеобласти, 

централни и периферни неврони, в много ендокринни тъкани, в различни клетки на 

репродуктивния апарат. 

   При отсъствие на заболяване ЕТ-1 изпълнява комплексна модулаторна функция по 

отношение на съдовия тонус, тъканната диференциация и клетъчната пролиферация, 

определени от взаимодействието му с ETA и ETB рецепторите. Експериментални данни 

показват, че при патологични състояния експресията на ендотелиновите рецептори се 

регулира по различен начин, което допринася за дисбалансиране на ефектите с тенден-

ция към вазоконстрикция и пролиферация. (9)  

3. Сигнална трансдукция. 
     Активирането на ендотелиновите рецептори води до различни клетъчни отговори, 

чрез взаимодействие със специфични G-proteini. 

▪ETA-рецепторите са функционално свързани с Gq/11-protein, който може да активира 

фoсфолипаза C-β (PLC-β), както и да инхибира аденилатциклазата чрез Gi- protein. 

    ∙ETA-рецепторно-медиираното активиране на Gq/11 и PLC-β води до разграждането на 

фосфатидилинозитол 4,5-бифосфат, както и генериране на инозитол 1,4,5-трифосфат 

(IP3) и диацилглицерол. IP3 действа върху специфични рецептори на интрацелуларните 

Ca2+ депа и стимулира Ca2+ освобождаване. 

    ∙ET активират също Ca2+ канали на плазмената мембрана и стимулират навлизането 

на Ca2+ от извънклетъчното пространство. 

    ∙ET-индуцираното увеличение на диацилглицерол, стимулира активността на проте-

инкиназа C (PKC). 
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    ∙ETA-рецепторната стимулация може също да активира фосфолипаза D с генериране 

на диацилглицерол и фосфолипаза А2  с освобождаване на арахидонова киселина. 

Ефектите свързани с ЕТА-рецептора водят до засилена Ca2+ мобилизация в гладкомус-

кулните клетки на съдовете и вазоконстрикция. 

▪ETB-рецепторната стимулация и по специално тази на ETB1-рецептора, активира 

сигнални пътища, които водят до освобождаване на релаксиращи фактори като NO, 

простациклин (PGI2) и EDHFs (endothelium-derived hyperpolarizing factors). ETB2-

свързаният отговор е вазоконстрикция, подобно на действието на ETA рецептора. (5,8). 

4. Ефекти на ET-1 върху органите и системите. 
 
4.1 Ефекти на ЕТ-1 върху съдовете: участва в регулацията на съдовия тонус и в пато-

генезата на хипертензията, съдовото ремоделиране, ендотелната дисфункция, възпали-

телния отговор на съдовата стена, патогенезата на атеросклерозата, болестта на 

Рейнo(10), стимулира агрегацията на тромбоцитите.  

4.2  Ефекти на ЕТ-1 върху сърцето: 

▪Вазоконстрикция на коронарните артерии- установено е, че ЕТ-1 потенцира ефек-

тите на серотонин (5-HT) и норадреналин (NА) в изолирани човешки артерии. Предпо-

лага се, че участва в патогенезата на вариантната ангина на Prinzmetal. 

▪Исхемична болест на сърцето - плазмените нива на ендотелините се повишават при 

нестабилна стенокардия и остър миокарден инфаркт, и са лош прогностичен белег. 

▪Сърдечна недостатъчност - повишените плазмени нива на ендотелините при пациен-

ти със СН, корелират тясно със степента на хемодинамичното и функционалното ув-

реждане и са също лош прогностичен белег, налагащ необходимостта от по-скорошна 

сърдечна трансплантация. (11) 

▪ЕТ-1 директно увеличава тромбоцитната агрегация и благоприятства тромбообра-

зуването в коронарните артерии, като води до остра миокардна исхемия. ЕТ-1 има по-

зитивен инотропен ефект върху кардиомиоцитите и изпълнява ролята на митогенен 

фактор свързан с ремоделирането и хипертрофията на миокарда. 

▪Аритмогенен ефект - директното въвеждане на ЕТ-1 в коронарните съдове на 

eкспериментални животни предизвиква аритмия и вентрикуларни фибрилации, и води 

до удължаване на акционния потенциал (АП), и развитие на постдеполяризационни 

осцилации. (5)     

▪Повишава отделянето на атриален натриуретичен пептид (ANP). 
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4.3 Eфекти на ЕТ-1 в бъбреците. Човешките бъбреци не само произвеждат ЕТ, но съ-

що така съдържат висока концентрация на рецептори за тях. В действителност бъбре-

ците съдържат най-висока концентрация на рецептори от тип ETB  в организма, като 

70% от тях се намират в кортекса и медулата.Тези рецептори са разположени в съдова-

та мрежа, бъбречните тубули, мезангиалните клетки и медуларния интерстициум. По 

този начин ЕТ играят основна роля в регулирането на: бъбречната хемодинамика, ту-

булната реабсорбция на вода и електролити, киселино-алкалното равновесие, пролифе-

рацията и митогенезата на мезангиалните, и гладкомускулните съдови клетки, гломе-

рулосклерозата, тубулоинтерстициалната фиброза, патогенезата на протеинурията.(7) 

4.4 Ефектите на ЕТ-1 в белия дроб са - белодробна вазоконстрикция, белодробна хи-

пертензия, повишен тонус на бронхиалната мускулатура, белодробна фиброза. 

4.5 Ефектите на ЕТ-1 в черния дроб са свързани с участието му във фибросклеротич-

ните процеси, патогенезата на чернодробната цироза, патогенезата на порталната хи-

пертензия. 

4.6 Ефектите на ЕТ-1 в мозъка са свързани с невротрансмисията, освобождаването на 

невропептиди, ноцицепцията, исхемичните и хеморагичните мозъчно-съдови инциден-

ти, патогенезата на мигрената.(10) 

II. Участие и роля на ендотелините в патогенезата на артериалната хипертензия 
 
Съществуват 5 нива на регулация, която ЕТ-те осъществяват върху контрола на артери-
алното налягане: 
 1.  Влияние върху ендотелната медиаторна динамика и регулацията на съдовия тонус. 

 2.  Участие в бъбречната регулация на кръвното налягане и ефекти върху надбъбречна-

та жлеза. 

 3.  Ефекти на ендотелините върху сърцето. 

 4.  Участие на ендотелините в централната и барорецепторната регулация на кръвното 

налягане. 

 5.  Роля на ендотелините в оксидативния стрес на съдовата стена и връзката му с пато-

генезата  на артериалната хипертензия. 

      В регулацията на артериалното налягане участват редица нервни, бъбречни, хормо-

нални и съдови механизми, като най-важната регулация се осъществява на нивото на 

ендотела, чрез отделяне на вазодилататорни (NO, PGI2, EDHFs) и вазоконстрикторни 

вещества, като: ET-1, TxA2, AT II. 
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1. Влиянието на ЕТ върху ендотелната медиаторна динамика и регулацията на 

съдовия тонус се осъществява чрез нарушаване на баланса между вазоконстрикторни 

и вазодилататорни медиатори.Те участват също в генезата на ендотелната дисфункция 

и имат пряко участие във възпалителния отговор на съдовата стена, атеросклерозата и 

съдовото ремоделиране. 

2. Участието на ЕТ в бъбречната регулация на артериалното налягане и ефектите 

им върху надбъбречната жлеза се осъществяват чрез повлияване на бъбречната хемо-

динамика и тубулната реабсорбция на вода и електролити. ЕТ-1модулира секрецията на 

ренин посредством инхибиране на цАМФ-стимулираното му освобождаване. Предпо-

лага се, че това е механизъм на обратна връзка, който все още се проучва. ЕТ-те участ-

ват в пролиферацията и митогенезата на мезангиалните клетки, гломерулосклерозата и 

тубуло- интерстициалната фиброза. (12) 

  Ефекти на ендотелините върху надбъбречната жлеза. Ендотелините са ключов ре-

гулатор на алдостероновата продукция при  нормални условия.Те могат да се продуци-

рат и от самата надбъбречна жлеза, където ЕТ-1 и ЕТ-3 стимулират производството на 

алдостерон от zona glomerulosa.Ендотелините регулират и медуларната   

надбъбречна катехоламинова секреция, като могат да повишат базалните нива на кате-

холамините.Тези ефекти се медиират както от ETA, така и от ETB-рецепторите. (12) 

3. Ефекти на ендотелините върху сърцето. Като цяло ендотелините имат положите-

лен инотропен ефект, който е свързан основно с ЕТ-1 и ЕТ-3. ЕТ-1 е значително по-

мощен от ЕТ-3 в стимулиране на сърдечния контрактилитет. ЕТА-рецепторите са ос-

новния посредник на положителния инотропен ефект. ЕТВ-рецепторите могат да пов-

лияват положително или отрицателно инотропния ефект. Локалният сърдечен ЕТ-1 

стимулира секрецията на атриалния натриуретичен пептид (ANP), а той от своя страна 

осъществява понижаваща регулация върху сърдечния и съдовия ЕТ-1. (12) 

4. Участие на ендотелините в централната и барорецепторната регулация на арте-

риалното налягане.  

▪Ендотелините в ЦНС могат да регулират системната хемодинамика, чрез повлияване 

на сърдечно-съдовия център. Механизмите на тази регулация са твърде сложни и все-

още са в процес на проучване. 

▪Ендотелините регулират дейността на барорецепторите в аортната дъга и каротидните 

синуси. ЕТ-1 може пряко да потиска барорецепторната дейност. Този инхибиторен 

ефект се медиира от ЕТА-рецепторна активация на АТФ-чувствителни К+-канали.Така 
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вероятно ЕТ-те потискат барорецепторната активност при високи стойности на артери-

алното налягане. 

▪Ендотелините играят ключова роля в контрола на вазопресиновата секреция (AVP, 

АДХ) посредством ЕТА и ЕТВ-рецепторите.Така ЕТ в цереброспиналната течност и 

плазмата по време на физиологични и патологични състояния модулират AVP-отговора 

при осмотичен и/или хиповолемичен стрес.По този начин те повлияват Na+-евата и 

водната хомеостаза. 

▪Ендотелините регулират секрецията и на мозъчния натриуретичен пептид (BNP) (12).  

5. Роля на ендотелините в оксидативния стрес на съдовата стена и връзката му с 

патогенезата на артериалната хипертензия. 

В съдовата стена реактивните форми на кислорода (ROS), играят физиологична роля в 

контрола на ендотелната функция и съдовия тонус, и патофизиологична роля при въз-

паление, хипертрофия, пролиферация, апоптоза, миграцията, фиброзата, ангиогенезата- 

процеси участващи в съдовото ремоделиране и ендотелната дисфункция.Те от своя 

страна могат да доведат до развитие на хипертония, атеросклероза и захарен диабет. 

(13) 

Сред основните източници на ROS в съдовата стена e NADPH-оксидазата (Nox). 

NADPH-оксидазите са семейство ензими изградени от множество субединици, като 

всеки член се отличава със специфична Nox каталитична субединица. Към днешна дата 

са идентифицирани 7 изоформи на Nox при бозайниците (Nox1-Nox7), много от които 

са в съдовата стена. Предполага се, че основният механизъм за засилената продукция 

на ROS при артериалната хипертония е повишената експресия на съдовата NADPH-

оксидаза. 

Основна роля за производството на ROS в съдовата стена играят ЕТ-1 и АТ II. (14) 

▪Доказано е, че ROS могат да увеличат производството на ЕТ-1 в ендотелните и глад-

комускулните съдови клетки. 

▪От друга страна има доказателства, че ЕТ-1 може самостоятелно да стимулира супе-

роксидната продукция, чрез активиране на NADPH-оксидазата. Това става посредством 

повишаваща регулация на цитоплазмената p47phox субединица. ET-1 и АТII може да 

индуцират ROS и чрез Nox5 активиране. ЕТ-1 участва в продукцията на ROS чрез вза-

имодействие с ETA и ETB-рецепторите. (15,16) 
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▪ЕТ-1 допринася също и за ендотелната дисфункция,чрез повишената продукция на 

ROS в съдовата стена, което от своя страна води до освобождаване на проинфламатор-

ни цитокини (IL-1,IL-6) и развитие на възпалителен отговор. (17) 

▪ROS участват в модулацията на ЕТ-1 и в ЕТ-1 индуцираната активация на различни 

сигнални пътища. Изследвания in vitro са показали, че ROS могат да бъдат генерирани 

в отговор на ЕТ-1 чрез малък G-protein p21ras (Ras)-зависим механизъм. Ras е фактор с 

мощен ефект върху миогенния клетъчен растеж и диференциация. Други изследвания 

показват, че ЕТ-1 активира MAPK, която включва p38 MAP киназа, NF-B, PKC/ERK и 

JNK/c-Jun, които са отговорни за клетъчния растеж, пролиферацита възпалението. (18) 

III. Фармакологично повлиява не на ЕТ система.Ендотелин рецепторни антаго-

нисти.  

Разработени са много антагонисти на ЕТ-рецептори, които имат различен афинитет към 

ЕТА и ЕТВ-рецепторите.Разрешени за лечение са само някои от тях:  

    ▪ Bosentan - е първият неселективен антагонист на ЕТА и ЕТВ-рецепторите, одобрен 

през 2001 г. 

    ▪ Sitaxsentan - е селективен блокер на ЕТА- рацептора и е одобрен през 2006 г. 

    ▪ Ambrisentan - е също селективен блокер на ЕТА-рецептора  

Пероралната употреба на Bosentan понижава систоличното и диастоличното артериал-

но налягане. Той понижава и белодробната артериална хипертензия и се използва в 

практиката за лечението и. Метаболизира се от цитохром P450 изоензимите CYP3A4 и 

CYP2C9. Bosentan e индуктор на тези ензими, което е свързано с редица лекарствени 

взаимодействия.(19)Тези медикаменти засега са в процес на клинични проучвания за 

лечение на резистентни форми на артериална хипертензия и не се прилагат рутинно в 

практиката.Това е така, тъй като все още има неизяснени въпроси относно контрола, 

който ЕТ система осъществява върху физиологичната регулация на артериалното наля-

гане и натриевата хомеостаза. (12) 
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ВЛИЯНИЕ НА MMPS ВЪРХУ СЪДОВАТА СТЕНА 
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Матриксните металопротеинази (MMPs) са увеличаваща се фамилия от Zn- и Ca-

съдържащи ендопептидази със сходни функционални домейни и механизъм на дейст-

вие свързан с разграждане компонентите на екстрацелуларния матрикс (ЕЦМ). 
Свръхекспресията и повишената активност на MMPs, както и дисбаланса между 

MMPs и тъканните им инхибитори (TIMPs) се наблюдава при много физиологични и 

патологични промени, като органно развитие, зарастване на рани, възпаление, онколо-

гични заболявания и атеросклероза (1). 

Понастоящем са известни около 28 различни вида MMPs, класифицирани в гру-

пи според вида на протеолитичния субстрат, който те разграждат. Семейството на 

MMPs включва: колагенази (MMP-1,-8 и -13), желатинази (MMP-2 и -9), стромелизини 

(MMP-3,-10,-11), матрилизини (MMP-7 и -26), тип-мембранни ММPs (MMP-14,-15,-16,-

17 и MMP-23,-24,-25), енамелизини (MMP-20), металоеластази (MMP-12) и други 

ММPs (MMP-19,-21,-27,-28) (2). 

Всички MMPs имат сходна структура: про-пептид, каталитичен домейн и 

haemopexin като C-терминален домейн, който от своя страна е свързан с каталитичния 

домейн чрез гъвкава връзка. MMPs се секретират в латентни проформи, изискващи ак-

тивация за превръщането им в активни ензими (3). 

Регулацията на MMPs e изключително важна в здравата тъкан, тъй като след ак-

тивирането им, могат напълно да разградят всички екстрацелуларни компоненти. По-

ради тази причина, дейността на тези ензими се намира под строг контрол, който се 

осъществява на три нива: транскрипция, активация и секреция на латентни проензими, 

и протеолитично инхибиране. 

Транскрипция  

Иницииращи стимули за транскрипция се явяват различни цитокини и растежни 

фактори като: IL-1, PDGF (тромбоцитен растежен фактор) и TNF-α, докато други, като 

напр.TGF-ß (трансформиращ растежен фактор-ß), хепарин и кортикостероиди имат ин-

хибиторен ефект. Много от тези цитокини и растежни фактори са важни медиатори, 
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потенциращи развитието на атеросклеротичния процес и съдовата рестеноза след опе-

ративни интервенции и инвазивни процедури. 

Проензимна активация 

Второто ниво за контрол на MMPs е активиране на латентни проензими. Плаз-

минът е мощен активатор на повечето MMPs и води чрез разграждане на латентните 

пропептиди до формиране на активни молекули. Доказано е, че инхибирането на тъ-

канния плазминогенен активатор (t-PA) води до намаляване на матриксната деградация. 

Има прилики между тази протеолитична система, коагулационната каскада и 

фибринолитичната каскада по механизмите им на активиране. Напр. докато плазминът 

разцепва и следователно активира стромелизина, образуваният активен ензим може от 

своя страна, да активира други проензими. По този начин се формира положителна об-

ратна връзка между компонентите на тези каскади. Когато колагеназите се активизират 

от стромелизин, тогава тяхната протеолитична активност се увеличава от 5 до 7 пъти.  

Инхибитори на MMPs 

MMPs се инхибират от естествено срещащи се специфични инхибитори, т.н. тъ-

канни инхибитори на металопротеиназите (TIMPs) и по-малко специфични, като α2-

макроглобулин и екзогенен хепарин. Приносът, обаче, на α2-макроглобулина е ограни-

чен поради големия размер на молекулата му. Известни са TIMP-1, TIMP-2, TIMP-3 и 

TIMP-4, които имат голямо значение за регулацията и метаболизма на съединителната 

тъкан. Интересен е фактът, че TNF-α се явява като фактор, който стимулира транск-

рипцията на металопротеиназите, но и сам се активира от активирани MMPs. Следова-

телно TIMPs могат да инхибират проинфламаторното действие на цитокините.  

Ремоделиране на съдовата стена 

Съдовата стена е динамичен функционален компонент на кръвоносната система, 

който непрекъснато се променя в отговор на различни хемодинамични въздействия и 

патологични процеси. 

Ендотелът има важна роля в съдовата хомеостаза. Той продуцира редица медиа-

тори като азотен оксид (NO), простациклин (PGI2), ендотелин (ET-1) и др., които регу-

лират съдовия тонус, активността на тромбоцитите, коагулационните фактори, трофи-

ката на гладкомускулните клетки (ГМК), като в същото време повлияват съдовите въз-

палителни процеси и клетъчната миграция. ГМК синтезират основните компоненти на 

съдовата стена: колаген тип -I, -III, -IV, -V, еластин, протеогликани и гликопротеини. 

Растежните фактори, продуцирани от клетъчните компоненти и тези, секретирани от 
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MMPs и ГМК взаимодействат помежду си и осигуряват съдовата еластичност. ЕЦМ е 

динамична среда която участва в процесите на съдовото ремоделиране. Той постоянно 

се обновява и в този процес участват различни протеази и техните инхибитори. Изслед-

ванията показват, че съществуват две системи, които активно регулират баланса в съ-

довата стена. Това са системите на плазминогенен активатор/плазмин и системата на 

MMPs (4). Основна проява на ендотелната дисфункция е нарушеният баланс в осво-

бождаването на вазоконстрикторни и вазодилататорни медиатори. Вследствие от тази 

дисфункция превалира действието на ангиотензин II (AT-II) и ЕТ-1. Те предизвикват 

вазоконстрикция, гладкомускулна пролиферация и миграция на клетки. ET-1, напри-

мер, може да се свързва с ендотелин-А (ETA) рецептор, което от своя страна води до 

активиране на MMPs (5).  

Влияние на MMP-2 и MMP-9 върху съдовата стена 

ММР-2 и ММР-9 са представители на групата на желатиназите и имат сходно 

действие, изразяващо се в разграждане на колаген тип IV и денатуриран колаген. 

MMP-2 (желатиназа А) се експресира в мезенхималните клетки (основно във 

фибробластите) в периода на развитието и регенерацията на тъканитеСинтезира се от 

неутрофили, макрофаги и моноцити. Заедно с MMP-9 тя участва в деградацията на ко-

лаген тип IV, който е главен компонент на базалната мембрана и желатина, представля-

ващ денатуриран колаген. MMP-2 може също да разруши колаген тип V, VII, X, 

eластин и фибронектин. Тя модулира и функцията на много други молекули. Например, 

разгражда моноцитния хемотаксичен протеин-3, което потиска възпалителната реакция 

и води до вазоконстрикция.ММР-9 (желатиназа В) участва в деградация на денатури-

ран колаген тип I (желатин), колагени тип IV, V, VII, X и XI, фибронектин, витронек-

тин, IL-1 и ентактин, който свързва ламинин и колаген тип IV. Регулира синтезата и 

деградацията на миокардните екстрацелуларни матриксни протеини. Участва в проце-

сите на възпаление, ремоделиране и репарация. Увеличена експресия на ММР-9 се ус-

тановява и в уязвимите зони на атеросклеротичните плаки, особено при тяхната рупту-

ра вследствие на изявен хемодинамичен стрес. 

Активирането на MMP-2 започва на повърхността на клетката чрез въздействие-

то на MMP-14 върху комплекса ProMMP-2-TIMP-2. Активната MMP-2 може да се за-

държа на повърхността на клетката чрез свързване с αvβ3 интегрини. Pro-MMP-9 е 

свързана с α2 интегрини в клетката и може да се активира от плазмин и от активна 

MMP-2 (6). 
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MMPs и атеросклероза 

Атеросклерозата е мултифакторно заболяване засягащо дифузно големите и 

средни по големина артерии, което се изразява в локално отлагане на липиди в артери-

алната стена и формиране на плаки, прояви на исхемия и тъканна некроза в областта на 

засегнатите артерии (7). Eдна от основните причини за развитие на атеросклерозата е 

ендотелната дисфункция, която заедно с възпалението съпътства всички фази на ате-

росклеротичния процес (8). Възпалителните процеси в съдовата стена имат ключова 

роля не само за възникването и прогресията на атеросклерозата, но също тъка са отго-

ворни и за стабилността на вече възникнали атеросклеротични плаки. Редица инвазив-

ни и неинвазивни изследвания показват, че при пациенти с повишен сърдечно-съдов 

риск или коронарна болест е налице изявена ендотелна дисфункция.  

Увреждането на съдовия ендотел от различни етиологични фактори води до 

инициирането и развитието на атеросклеротичния процес. Металопротеиназите, анга-

жирани в патогенезата на атеросклерозата улесняват процесите на миграция на гладко-

мускулните клетки през вътрешния еластичен слой към интимата на съда, където се 

осъществява пролиферацията и участието им във формирането на атеросклеротичните 

плаки. Активирането на MMPs, обаче, може да допринесе за намаляване на обема на 

плаката, чрез участието им в процесите на разграждане на екстрацелуларния матрикс. 

Металопротеиназите притежават свойството да се прикрепват към компоненти на екст-

рацелуларния матрикс и в частност към колагена и еластина. Те се секретират от акти-

вираните макрофаги в стената на артериалните съдове и могат да се активират от тром-

бина в плаките. При хората най-често се експресират MMP-2 и MMP-9 (9). Дисфункци-

ята или загубата на ендотелни клетки, заедно с увреждането на ГМК предизвиква осво-

бождаването на растежни фактори и цитокини, които стимулират секрецията на MMPs. 

Автокринният и паракринният ефект на MMPs води до нарушаване на клетъчно-

мембранните взаимодействия, вследствие на което ГМК мигрират към интимата на съ-

да, където пролиферират и започват да синтезират нови компоненти на матрикса, 

включително колаген (10). Така се образува стабилната атеросклеротична плака. 

Възпалителните клетки, инфилтриращи плаката (макрофаги, Т-лимфоцити, мас-

тоцити и др.) с помощта на фагоцитоза и секреция на протеолитичнити ферменти (ак-

тиватори на плазминогена и металопротеинази) участват в деградацията на екстрацелу-

ларният матрикс. Доказано е, че Т-лимфоцитите чрез секрецията на гама- интерферон 

потискат синтезата на колагена от гладкомускулните клетки и активират синтезата на 



- 236 - 
 

металопротеинази от макрофагите. Важно е, че някои цитокини, като TNF-α, също така 

увеличават продукцията на колагенази и стромелинази от ГМК и това води до активи-

ране на протеолитичната каскада, деградация на всички компоненти на ЕЦМ и предиз-

викване апоптозата на ГМК. Тези фактори се явяват и като причина за разкъсване на 

атероматозната плака (11, 12). Разграждането на базална мембрана на ендотела може да 

доведе до ендотелна ерозия, която е предпоставка за образуването на тромб, водещ до 

съдова оклузия и възникване на остра исхемия или тъканна некроза, вкл. инфаркт на 

миокарда (10). 

MMPs и рестеноза 

Един от съвременните и модерни методи за лечение на исхемичната болест на 

сърцето (ИБС) е перкутанната коронарна интервенция (ПКИ). ПКИ включва балонна 

ангиопластика и ангиопластика с имплантиране на стент. Рестенозите, които изискват 

реваскуларизация, се наблюдават при 20-30% от пациентите след балонна ангиопласти-

ка и представляват съществен проблем. Това се дължи на репаративна артериална кон-

струкция, известна още като “отрицателно ремоделиране”. Рестенозите се развиват 

обикновено между шестия и деветия, a според някои изследователи до дванадесетия 

месец след имплантирането на стента (13). Това се дължи на комбинацията от процеси-

те на миграция и пролиферация на ГМК, което води до характерни увреждания. Проуч-

ванията върху животински модели, главно плъхове, показват, че факторите на растежа, 

регулират този процес. Ин витро е демонстрирана генна експресия и индукцията на 

колагенази и стромелизини, в отговор на механично нараняване на съда. При друг екс-

перимент в сънната артерия на плъх се наблюдава индукция на желатинази след анги-

опластика. Авторите предполагат, че активната желатиназа Б може да контролира миг-

рацията на ГМК. Проучвания на системата плазминогенен активатор/плазмин след ба-

лонна ангиопластика показва повишаване на активността й, а тя от своя страна води до 

активиране на MMPs (4). 

MMPs и венозна стена 

Рисковите фактори за появата на разширени вени могат да бъдат: процесът на 

стареене, женски пол, бременност, затлъстяване, семейна предиспозиция. Те са познати 

отдавна, но молекулните механизми, които са в основата на патогенезата и прогресията 

на заболяването остават неясни. Във варикозната стена, винаги се наблюдава намалено 

количество на еластин, а това на колагена може да бъде променливо (да нарасне, да 

намалее или да бъде непроменено). Съдържанието на колаген във венозната стена зави-
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си от баланса между неговата биосинтеза и разграждането му от специфични MMPs 

(като колагенази, желатинази и стромелизине). Наблюдават се повишени нива на MMP-

1, -2, -3, -9 и -13 в съдовата стена на разширените вени, което предполага тяхното учас-

тие в патогенезата на заболяването. MMPs са били открити във всички хистологични 

слоеве на венозната стена, но наличието на MMPs в разширените вени не e единствен и 

основен компонент на хроничния възпалителен процес. Изследванията показват, че 

продължителната индукция на MMP-2 може да доведе до прогресивна венозна дилата-

ция, респективно хронична венозна недостатъчност (13). 

При имунохистохимично изследване на участъци с и без варикозно разширение 

на съдовата стена се наблюдава дисбаланс в експресията на MMPs и TIMP (14). MMPs 

действат върху йонните канали на ендотела и гладката мускулатура на съдовете, като 

по този начин нарушават динамичното равновесие между вазоконстрикция и вазодила-

тация. Този процес е ключов за патогенезата на съдовите заболявания, като разширени 

вени, аневризма на коремната аорта, хипертония, прееклампсия и др. (13). 

MMPs, аневризми и дисекации на аортата 

Голям интерес за медицината представляват формирането на аневризми и дисе-

кации на аортната стена. Чрез имунохистохимични методи на изследване се установява 

увеличена експресия на MMPs в местата на аневризмалните разширения, но не е ясно, 

дали това е следствие или причина в отговор на местно увреждане довело до дисека-

ция. Едни от авторите смятат, че първоначалното увреждане на съдовата тъкан по вре-

ме на остра аортна дисекация води до възпаление и свръхпроизводство на MMPs, което 

постепенно уврежда и разслоява аортната стена (3). Други пък предполагат, че причи-

ната е първоначалното свръхпроизводство на MMPs от ГМК в медията, което води до 

загуба на еластин и съдова деструкция. Компенсаторното фиброзиране повишава съ-

държанието на колаген в съдовата стена и води до съдова рестрикция. Изявата на лока-

лен възпалителен отговор води до активиране и миграция на макрофаги в огнището, 

които започват да произвеждат големи количества различни MMPs. Крайният резултат 

от този процес е разграждането на екстрацелуларния матрикс, което води до бързо 

разширение и създава условия за евентуална руптура на артериалната стена (10). 

Редица публикации през последните години отразяват нарасналия научен инте-

рес за ролята и влиянието на MMPs върху съдовата стена, както и търсенето на ефек-

тивни медикаменти за повлияване на тяхната активност. Ролята на MMPs обикновено 

се оценява чрез измерване на генната експресия с помощта на гел зимография. Липсата 
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на специфични стимули за активация на MMP, налага определянето на тяхната актив-

ност индиректно, поради което се измерват техните инхибитори. Те включват: ендо-

генни тъкани инхибитори (TIMPs) и фармакологични инхибитори (цинкови хелатори, 

доксициклин, маримастат и др.). MMP инхибитори се използват като диагностични и 

прогностични показатели при онкологични, сърдечно-съдови заболявания и редици 

автоимунни процеси. Въпреки че няколко инхибитори на MMP са тествани експери-

ментално и клинично, само един от тях доксициклин, в момента е одобрен от агенцията 

за храните и лекарствата (FDA) в САЩ. Това се дължи главно на нежеланите странич-

ни ефекти на MMP инхибитори, особено върху опорно-двигателния апарат. Търсят се и 

нови генетични, и фармакологични средства (специфични за дадена болест инхибитори 

на MMPs), с по-малко нежелани странични ефекти, които могат да бъдат полезни при 

лечението на различни  заболявания (1). 
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Въведение 

Напрегнатото ежедневие, все повече, оказва влияние върху човешкия организъм. 

Това рефлектира върху нервната система, а чрез нея индиректно и на останалите орга-

ни и системи. Голяма част от заболяванията са свързани с хроничния стрес - т.нар. дис-

трес, който нарушавайки нормалната регулаторна функция на нервната система, е в 

основата на генезата на голям брой заболявания. Всекидневните отрицателни емоции и 

чувства, влияейки върху нервната система на човека, често освен за нервни и психични 

проблеми, са причина и за редица вегетативни смущения. Едно от най-честите психич-

ни заболявания, на съвремието ни, е депресията. Общоприето е, че тя е резултат от хи-

мичен дисбаланс на основни невротрансмитери в ЦНС (1). Все още главната биохи-

мична теория за обяснение на причините за депресия е моноаминната теория.(4) Съг-

ласно нея, депресията се дължи на функционален дефицит на моноаминергични транс-

митери – норадреналин, допамин в определени зони на мозъка и особено от ниски нива 

на невротрансмитера серотонин, наричан основателно или не - „хормон на щастието”. 

Факт е, че дефицитът му може да се получи от проблем, независимо къде по веригата 

на образуването му се намира той – от липса на неговия прекурсор – до невъзможност 

серотонинергичните неврони да го синтезират (2).  

Серотонина играе важна роля в психичните процеси в мозъка, регулирайки емо-

циите и настроенията на индивида. Според учените, настроението е обвързано с нивата 

му в мозъка и намалението им е причина за развитието на депресивни състояния. Тази 

връзка е изказана в средата на ХХ век, когато е предложена теорията за химичен дисба-

ланс, като причина за депресия. Скоро след формулирането на теорията изследователи-

те посочват серотонина като основния отговорен трансмитер (1-2). Според тях възник-

налия дисбаланс, затрудняващ мозъчната трансмисия, може да се коригира с медика-

менти, което е довело до въвеждането в практиката на най-съвременната група анти-

депресанти, имащи за цел повишаването на серотонина в мозъчните синапси - селек-

тивни инхибитори на обратното поемане на серотонина - т.нар SSRIs. Те компенсират 
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химичния дисбаланс, като спомагат за увеличаването на серотонина. С появата си SSRI 

поставят революция в областа на психичното и душевно здраве. Ето защо днес те са 

най-предписваните и употребявани антидепресанти. 

Годишно в света хората употребяват АД за милиарди долари и над 80% от тази 

сума се пада SSRIs, които са едни от „бест-селърите” в медицината (1).  

Въпреки че, е най-широко предписваната и употребявана група антидепресанти, 

SSRIs имат и голям брой противници. 

Цели и задачи: 

1. Да се разясни съвременното лечение на депресия. 

2. Представяне на най-съвременната група антидепресанти. 

3. Излагане на противоречията относно употребата им. 

Материали и методи: приложени са - анализ на литературни данни и интернет източ-

ници. 

Изложение 

Антидепресантите, както показва тяхното име, се използват основно за лечение 

на депресия, но и при редица тревожни състояния, фобии, посттравматични стресови 

състояния и др. Антидепресантите (АД) включват няколко групи лекарствени вещест-

ва, които повлияват медиаторите в нервната система. Всяка една група повлиява разли-

чен медиатор или група от медиатори. Най-съвременната група АД са селективни ин-

хибитори на обратното поемане на серотонина - SSRIs.  

Серотонина регулира изключително много функции и процеси в човешкия орга-

низъм. Серотонина, наричан още 5 хидрокси триптамин, е биологично активно вещест-

во в човешкия организъм от групата на биогенните амини, към която спада норадрена-

лин, адреналин, допамин. 5 хидрокси триптамина е широко разпространен в природата 

- установен е в растения, животни и др. Той представлява индолетиламин. Серотонинът 

се образува в биологичните системи от незаменимата аминокиселина триптофан. Син-

тезирания амин се депонира или бързо инактивира чрез окисление, катализирано от 

моноаминооксидаза – МАО.  

По отношение на тъканното разпределение е установено, че при бозайниците 

(вкл. човека) серотонина се съдържа над 90% в ентерохромафинните клетки на ГИТ. 

Функцията на серотонина в ентерохромафинните клетки не е ясна. Тези клетки го син-

тезират, депонират в комплекс с АТФ и други вещества, в секреторни везикули, и осво-
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бождават в отговор на механични или невронални стимули. Освободеният серотонин 

попада в кръвта. Една част от него се каптира от тромбоцитите, чрез активен транспор-

тен механизъм, и участва в процесите на кръвосъсирване (3).  

В ЦНС серотонинът е локализиран  в определени области на средния мозък, къ-

дето са разположени клетъчните тела на серотонинергичните неврони, който го синте-

зират, съхраняват и освобождават като невротрансмитер, който участва в регулацията 

на голям брой физиологични функции. Места на неговото синтезиране дават основание 

той да се разглежда едновременно и като хормон и като медиатор. Като хормон се разг-

лежда, когато се отделя от ентерохромафинните клетки на ГИТ, които го отделят не 

само в кръвта, но и в съседство, като по този начин осъществяват паракринна регула-

ция върху съседните клетки. Отделения 5 хидрокси триптамин оказва и автокринно 

действие върху синтезиралите го клетки. 

Разглеждан като невротрансмитер серотонина се отделя от серотонергичните 

неврони на ЦНС. Отделения медиатор води до генерирането на възбудни или задръжни 

постсинаптични потенциали в невроните в ЦНС. 

5 хидрокси триптамин се метаболизира по 2 основни начина.  

 
Фиг. 1. Реъптейкинг на сератонина в синапса 

Първият начин е чрез ензима моноамино оксидаза - като междинния продукт по-

нататък се окислява от алдехид дехидрогеназа до 5 хидрокси индолоцетна к-на. Екск-

рецията на киселината е критерий за синтеза на серотонин в организма.  
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Вторият начин за метаболизиране, характерен само за серотонинергичните нев-

рони, е чрез обратно захващане от пресинаптичната мембрана (фиг.1). Същността на 

процеса се състои в следното: съхранения в секреторни везикули на аксоплазмата на 

пресинаптичния неврон серотонин се отделя в синаптичната цепка под действието на 

невронален стимул. Отделения медиатор дифундира в синапса и се свързва с постси-

наптичните рецептори. След като е оказал своя биологичен ефект, голяма част от 5ХТ 

се подлага на реъптейкинг - обратно захващане от пресинаптични транспортни систе-

ми, които го връщат в аксоплазмата на пресинаптичния неврон, където той се рецикли-

ра и използва отново. Повлияването на обратното захващане чрез лекарствени вещества 

може да увеличи количеството му в мозъка, което да улесни трансмисията, затруднена 

от намалението му, и да окаже терапевтичен ефект. 

 
 

 

Фиг. 2. Метаболизъм на серотонина и механизъм на действие на SSRI 

SSRI се свързва с преносителите за обратно захващане на серотонина, като ги 

блокират. По този начин серотонинът не се поема от пресинаптичното окончание, оста-

ва в синаптичната цепка, където по-дълго време оказва своя ефект и улеснява трансми-

сията в синапса (фиг.2). 

Въпреки широкото им предписване, съществуват хора, които изразяват съмне-

ние в ефикасността на употребата им. Един от доводите на противниците на SSRI се 

основава на факта, че има и немалко данни, които не подкрепят, съществуващата моно-
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аминната теория. Например: съществува несъответствие между биохимичното и тера-

певтичното действие на АД – биохимичния ефект сигнализира бързо, докато техния 

клиничен ефект се проявява след седмици (време характерно по скоро за инхибиция, 

отколкото за улеснена трансмисията). Биохимичните изследвания върху депресивни 

пациенти също не подкрепят изцяло моноаминенергичната теория.  

Едно възможно обяснение за това несъответствие на биохимичен и терапевтичен 

ефект е установената “down regulation” (намаляване гъстотата на рецепторите и отгово-

рите към агонисти) на някои рецептори, наблюдавана след хронично третиране с АД, 

което е резултат от ексцесивната сигнализация. Този процес отнема няколко седмици и 

е отговорен за намаляване на депресивните симптоми. Повредената вторично от “down 

regulation” пресинаптична инхибиция може да улеснява моноаминното освобождаване 

и така да се повиши трансмисията, което да доведе до антидепресивен ефект. Друга 

възможна хипотеза е, че бавното начало в терапевтичния ефект на АД се дължи на пов-

лияване на неврогенезата в хипокампа, установено при опити с мишки. Експерименти 

дават основание да се допуска, че антидепресантите могат да въздействат върху експ-

ресията на гени в мозъчните клетки, чрез повлияване на т.нар. “clock genes”.  

Според други автори, забавеното начало в ефекта на АД се дължи на адаптивни 

промени, включващи ъп регулация на цАМФ, регулиране активността на хипоталамо-

хипофизо-надбъбречната ос, която е свръхактивирана при депресивно болни (4).  

Теорията за химичен дисбаланс се атакува и в друг аспект от противниците й. За 

тях въпреки че, според учените дефицитът на серотонин е обвързан с появата на депре-

сивно състояние, няма как да се измерят нивата му в мозъка. Нивата, които се измерват 

при кръвно изследване (чрез измерване на крайните метаболити) не отговарят на тези в 

мозъка, тъй като значителни количества серотонин се отделят в кръвта от ентерохро-

мафинните клетки на ГИТ. Следователно няма изследване, което да показва реална за-

висимост между нивата на този трансмитер в кръвта и появата на депресивно състоя-

ние. Засега е ясно само, че хората с ниски стойности на серотонин в кръвта са предраз-

положени към депресия, но не е ясно дали ниските му стойности са причина за депре-

сия или в резултат на нея (нарушавайки се нормалната регулаторна функция на нервна-

та система) се понижава синтеза му. Липсата на достатъчно данни за тази теория не се 

подпомага и от факта, че не се знае как изобщо се очаква да изглежда идеалното ниво 

на серотонина, а да не говорим за профила на болестния дисбаланс (1). 
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Смущаващо за пациенти и противници на SSRIs е, че в листовките на някои 

продукти от групата се използват фрази изразяващи съмнение като например: „не е 

изяснено как действа Х.; „но те може да спомагат за повишаване на серотонина в мозъ-

ка; „учените вярват, че тя (депресията) може да е свързана с дисбаланс на химично ве-

щество в мозъка, наречено серотонин” и т.н. 

Антидепресантите проявяват характерни ефекти върху експериментали модели 

на животни. Чрез тях се разкрива потенциалната възможност изпитваните съединения 

да притежават антидепресивно действие. Огромно несъгласие се изказва спрямо експе-

рименталните данни, получени при т.нар.”Тест на Porsolt”, наречен още поведенчески 

тест на отчаянието или принудителен плувен тест. Поведенческият тест на отчаянието е 

тест, който се използва за измерване на ефекта на антидепресанти върху поведението 

на лабораторни животни – плъхове и мишки. Тестът представлява опит с мишки, който 

се извършва в следната последователност: животните са подложени на 2 проучвания, 

през които те са принудени да плуват в стъклен цилиндър, пълен с вода, от който те не 

могат да избягат. Първият тест продължава 15 мин. След известен опит да плува миш-

ката се отпуска и изпада в състояние на акинезия. След 24 часа се провежда втори тест, 

който трае 5 мин. Отново след известен опит за плуване мишката се отпуска, което се 

тълкува от учените един вид като безнадежност, отчаяние, депресия т.е. приема се ,че 

това поведение е израз на депресия.  

Във втория опит се измерва времето, в което животните, подложени на изслед-

ване, прекарват без да се движат. Това време на неподвижност (кореспондиращо с деп-

ресираност) се намалява след третиране с антидепресанти и повтаряне на опита. Анти-

депресантите - АД удължават латентния период до настъпването на акинезия при плу-

ващи плъхове. Посочените експериментални данни са единствените, които корелират с 

наблюдавано при човека андидепресивно действие.  

Аспектите на несъгласие с този опит са следните – първо: не е ясно дали нама-

леното време на акинезия е ясен признак за терапевтичен ефект на АД; второ изказва се 

мнението, че настъпването на акинезия не е правилно да се тълкува като форма на без-

надежност – депресия, а е просто израз на положителна поведенческа реакция. Третият 

довод е, че не е правилно да се свежда и приравнява поведението на мишка с това на 

човек – два вида, които са много различни (6-7). 
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Заключение 

Противниците на SSRI смятат, че те се основават на една хипотеза, която остава 

недоказана и че всеки положителен ефект при употребата им с голяма вероятност се 

поражда от самия пациент – ефект плацебо. Психиката оказва огромно влияние върху 

целия организъм. Повлиявайки НС, която контролира нормалните човешки функции и 

хомеостазата, тя се явява средство за лечението на редица заболявания. Възможно е 

най-големият принос за лечението на депресивни състояния да се окаже този - за раз-

биране на силата и значимостта на нашия собствен дух за постигане на добро здраве. 
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Въведение 

Възпалението е сложен процес, развиващ се при нарушена хомеостаза, предиз-

викана от различни външни или вътрешни фактори. Може да се индуцира от всеки ув-

реждащ агент, който по сила и продължителност превъзхожда адаптационните възмож-

ности на организма. То е елемент на естествената резистентност и e един от първите 

механизми на защита срещу чужда инвазия. Основните медиатори на острото възпале-

ние се клетъчни и плазмени фактори (1). При изследване на възпалителните процеси 

особено внимание се отделя на простагландините, участници в множество физиологич-

ни и патологични процеси, с изразено авто- и паракринно действие. Получаването им е 

в резултат на активиране на ензима простагландинсинтетаза често срещан в медицинс-

ката литература като циклооксигеназа (СОХ). Значимо доказателство за участието на 

простагландините в патогенезата на възпалението е фактът, че нестероидните противо-

възпалителни лекарства (НСПВЛ) повлияват процеса, инхибирайки ензима простаглан-

динситетаза (2). Повечето НСПВЛ притежават и странични ефекти. 

За много натурални продукти е известна противовъзпалителна активност, бази-

рана главно на емпирични данни и резултати. Розмаринът (Rosmarinus officinalis) съ-

държа повече от 240 съставки с хранителни и медицински свойства. Според 

Pharmacopea Europeica в него се откриват флавоноиди, розмаринова киселина, танини, 

тритерпени и др. Медицинските приложения на розмарина са свързани предимно с 

розмариновото масло, богато на 1,8-цинеол, борнеол, камфора и пинени. Общото им 

съдържание е повече от 45 обемни процента (3). За розмаринови екстракти са открити 

различни биологични ефекти – аналгетичен, антимикробен, фунгициден, антисептичен, 

противотуморен, антипролиферативен, противовъзпалителен и антиоксидантен (4, 5).  
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Цел на настоящото изследване е проучване на противовъзпалителното действие на 

розмариново масло чрез два експериментални модела – rat paw oedema и простаглан-

динсинтетазна инхибиторна активност. 

Материал и методи 

В изследването са използвани следните екстракти и химични субстанции: роз-

мариново масло (Rosemary oil Ph.Eur. Ch. B. 296330, WE 06100393, Typ Tunesien, 

Düllberg comp. Hamburg, BRD), Tris-HCl буфер (Trizma) - Sigma, 2,2'-Azino-bis (3-

ethylbenzothiazoline-6-sulfonic acid) – (ABTS) - Sigma, калиево-фосфатен буфер 

KH2PO4.3H2O (Sigma), Indomethacin и арахидонова киселина (Sigma). 

1. In vivo изследване на противовъзпалителна активност (rat paw oedema) 

За експеримента се използват 3 групи от по 3 бели мъжки плъха Wistar. В десни-

те задни лапи на всички животни от първата група се инжектира субплантарно по 100µl 

прясно приготвен 1% разтвор на хистамин (в 0,9% разтвор на NaCl). В левите лапи се 

въвежда еквивалентен обем физиологичен разтвор (6). Във втората и трета групи, 30 

минути преди апликацията на хистамин, интраперитонеално се инжектират съответно 

10mg/kg Indomethacin и 70mg/kg розмариново масло. 

Измерването на обема на едема се извършва със специално разработен от екипа 

уред – интерфейсен плетизмограф – като последователно лявата и дясната лапа на 

опитното животно се поставят до глезенната става във вертикалната водна колона на 

уреда (7). Отчитането е на 5, 7, 15, 20, 25, 30, 60 и на 120 min. Хардуерно и софтуерно 

се филтрират всички паразитни сигнали и тези, породени от неволно потрепване на 

експериментатора или от резки движения на опитното животно.  

2. Фотометрично отчитане инхибиторния ефект на розмариново масло и 

Indomethacin върху ензима простагландинсинтетаза, изолиран от семенни мехур-

чета на Ovine aries 

В изследването се използват овчи семенни мехурчета на зрели мъжки индивиди 

(8), от които се извличат микрозоми по адаптирана методика (9). Активността на съдър-

жащия се в тях ензим простагландинсинтетаза (PG-синтетаза) се определя фотометрично.  

3. Статистически метод 

За оценка различията в ефектите на изследваните вещества, концентрация-ефект 

кривите се подлагат на еднофакторен вариационен анализ (One factor ANOVA). Досто-

верните различия се отчитат при ниво на значимост р < 0,05. 



- 249 - 
 

Резултати 

Проследяване динамиката на хистамин индуцирания едем след прилагане 

на Indomethacin и розмариново масло 

За проследяване развитието на едема във времето в софтуерното меню на конст-

руираната апаратура е предвидена функция за записване на отчитаните данни и след-

ващото им импортиране в табличен вид. 

 
Фигура 1. Хронология на редукцията на обема на възпалителния процес, наблюдаван в 

резултат на приложението на Indomethacin и розмариново масло (Rosemary). 

На Фиг. 1 е сравнена редукцията на възпалителния обем след прилагане на 

Indomethacin – 10 mg/kg и на розмариново масло 70 mg/kg. Направеният еднофакторен 

вариационен анализ показва статистическо достоверно различие (р<0,05) при третиране 

с двете противовъзпалителни средства на 5, 7, 15 и 20 минута. Особено показателни са 

първите две отчитания, при които за розмариновото масло е регистрирано средно 75% 

намаление на едема, в сравнение с наблюдаваната 5% редукция при Indomethacin.  Хо-

дът на процеса при приложение на НСПВЛ средство е несъществено различен от този 

при контролната група животни, третирани единствено с хистамин. В късната фаза (30, 

60 и 120 мин.) не се отчита достоверна разлика между третираните с розмариново мас-

ло и Indomethacin животни. 
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Влияние на розмариново масло върху активността на ензима PG-синтетаза 

За оценка ефективността на розмариновото масло (0,0001 – 70 mg/l) да редуцира 

активността на простагландинсинтетазата е използван Indomethacin (0,0001 – 10 mg/l). 

Наблюдава се неразличимо повлияване на ензима при ниски концентрации (0,0001 – 

0,001mg/l) и при двете най-високи (5 mg/l и 20 mg/l). При всички останали сравнения в 

диапазона (0,01 – 2 mg/l) е наблюдавана статистически достоверна разлика (р<0,05). 

100% инхибиране активността на ензима PG-синтетаза е регистрирано при концентра-

ция 45mg/l розмариново масло. Направеният анализ показва статистическо достоверно 

различие (р<0,05) при сравнение ефектите на всички изследвани концентрации (всяка 

срещу всяка) с изключение на двете най-високи (46 mg/l и 92 mg/l), и двете най-ниски 

(0,0001 mg/l  и 0,0046 mg/l).  

Таблица 1. Необходими концентрации за инхибиране на PG-синтетазата  

Изследвани  
вещества, mg/l 

Инхибиране на ензима PG-синтетаза, % 

25% 50% 75% 100% 

Розмариново масло 1,20 ± 0,13 4,70 ± 0,45 7,60 ± 0,75 47,30 ± 4,75 

Indomethacin 0,09 ± 0,01 0,27 ± 0,03 0,76 ± 0,07 6.40 ± 0, 07 

Установява се пълна инхибиция на активността на ензима и при двете средства, 

като разликата в концентрациите е над 7 пъти, в полза на Indomethacin (Табл.1.) За кон-

центрациите водещи до 50% - инхибиция са получени 4,7 mg/l за розмариновото масло 

и 0,27 mg/l за Indomethacin, различието е най-голямо – приблизително 18 пъти. 

Обсъждане 

Изучаването на възпалителните процеси в тяхното многообразие, многокомпо-

нентност и динамика е предизвикателство пред много изследователи. Проблемът е 

комплексен и поради суперпонирането и липсата на ясна граница между отделните фа-

зи на процеса – алтерация, ексудация и пролиферация. В началния стадий на възпали-

телния процес се активират елементите на естествената резистентност – клетки и моле-

кули, а на по-късен етап се секретират инфламаторни простагландини след трансфор-

миране на архидоновата киселина под действието на ензима простагландинсинтета. 

Простогландинсинтетазните инхибитори познати и като циклооксигеназни (COX) ин-

хибитори имат различен произход и механизъм на въздействие (10). СОХ-1 участва в 

нормалните физиологични процеси, докато втората изоформа на ензима СОХ-2 се про-

явява предимно при възпаление. Често продължителният прием на препарати, редуци-
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ращи болката и възпалението се съпътства с увреждащо действие върху стомашно-

чревния тракт и други нежелани странични ефекти. Затова интересът към специфични 

блокатори на СОХ-2 е особено подчертан (11,12). 

Установено е, че голяма част от натуралните екстракти с изразена биологична 

активност могат да повлияват и локалното възпаление. Изследванията на препарати, 

съдържащи единствено естествени продукти са актуални и поради липсата на силно 

изразени неблагоприятни странични ефекти при прилагането им. Такова е розмарино-

вото масло. В нашето проучване етапите на възпаление детайлно са проследени във 

времето. Разликите в  повлияването на възпалението от розмариново масло и 

Indomethacin са изцяло в тяхната начална фаза. В късната фаза на процеса не са регист-

рирани различия. Това дава основание да се потърси сходен механизъм на противовъз-

палително действие на розмарина, като този на неспецифичния СОХ-1/СОХ-2 инхиби-

тор. Розмариновото масло напълно инхибира активността на PG-синтетаза в доза-

зависим маниер. Приложението му in vitro и in vivo в концентрации по малки от 95 mg/l 

няма токсичен ефект (13). Това дава основание да определим използваното етерично 

масло като потенциален инхибитор на циклооксигеназните ензими. За прецизиране 

спектъра на апликация на изследваното масло от розмарин са необходими допълнител-

ни проучвания. 

В нашето проучване е разработена надеждна, високочувствителна, изследова-

телска апаратура, позволяваща проследяване на процеса на възпаление. Възможността 

за бързо и възпроизводимо измерване на отока и записване на процеса в реално време 

определят разработката като перспективна за приложение в лабораторната и научна 

практика. Статистически значимото редуциране на едема в неговата начална фаза от 

розмариново масло позволява формулиране работна хипотеза, за доказване, на която са 

необходими допълнителни изследвания. 
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Въведение 

През последното десетилетие изследванията върху получаването и приложението 

на по-ефективни лекарство-освобождаващи системи с наноносители от биосъвместими и 

биоразградими полимери нарастват значително. Това с особена сила важи за практически 

неразтворимите във вода лекарствени вещества, приложението на които като течни ле-

карствени форми (например разтвори за очи) е затруднено и неефективно (1).  

Индометацин, ([1-(4-chlorobenzoyl)-5-methoxy-2-methylindol-3-yl] acetic acid) 

(IMC) (Фиг.1-а), е мощно нестероидно противовъзпалително средство, което се използва 

в офталмологията като воден разтвор на натриева и трометаминова сол (2, 3) за локално 

приложение като 0,1% до 1% (w/v) капки за очи за предотвратяване на миоза по време на 

операция на катаракта и за предотвратяване на цистоиден макуларен едем (2, 3). Той е 

практически неразтворим във вода и нестабилен в кисела и алкална среда, като се утаява 

при рН под 6.0 (2). Като се имат пред вид анатомо-физиологичните особености на окото 

(4) и затрудненията, които IMC създава с неговите физико-химични характеристики (5), 

създаването на ефективна течна лекарствена форма за локално приложение при различни 

възпалителни заболявания на очите е сериозно предизвикателство.  

  
Фиг. 1. Химични структурни формули на: а) индометацин, б) поливинилацет и 

в) 3-диметил(метакрилоилоксиетил)амониев пропан сулфонат 

а) 

б) 

в) 
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В литературата има данни за разработени наночастици, базирани на съполимери 

на метил метакрилат и глицидил метакрилат с IMC, получени чрез емулсионна радика-

лова полимеризация (6). Изследвани са наночастици от циклодекстрини с IMC (7). По-

лучени са поли(ε-капролактонови) наночастици, нанокапсули и наноемулсии на IMC, 

със среден размер 225 nm чрез повърхностни отлагания, нанопреципитация и спонтан-

но емулгиране (8). Изследването in vivo на тези колоидни системи в око на заек показва 

три пъти по-висока концентрация на лекарството във водния хумор 0.5 часа след трети-

рането и с 300% увеличение на наличността на IMC в сравнение с търговски лекарстве-

ни форми (8). 

В предишно наше проучване установихме, че IMC може да бъде включен в по-

ли(винил ацетатни) (Фиг. 1-б) наночастици по метода на in situ емулсионна радикалова 

полимеризация, като се получават наночастици със среден размер около 200 nm, които 

осигуряват забавено освобождаване на включения в тях IMC (9). Използването на цвитер-

йонни съполимери на винил ацет (VAc) може да промени кинетиката на освобождаване на 

включения IMC и да доведе до получаването на наночастици с още по-малки размери. Та-

ка решихме да проучим освобождаването на IMC от съполимери на винил ацетат (VAc) и 

3-диметил(метакрилоилоксиетил)амониев пропан сулфонат (DMAPS) (Фиг. 1-в).  В лите-

ратурата има данни за синтезирани много стабилни съполимери на VAc и DMAPS в раз-

лични молни отношения, получени чрез емулсионна радикалова полимеризация. Сухите 

латексни частици от поли(винилацетат-съ-3-диметил(метакрилоилоксиетил)амониев про-

пан сулфонат) (p(VAc-co-DMAPS)) са използвани при таблетирането на метопролол тарта-

рат и верапамил хидрохлорид с цел получаване на лекарствени форми за перорално при-

ложение с удължено освобождаване (10, 11). 

Цел 

Целта на настоящата работа е получаването на моделни носители от съполимери 

на винилацетат (VAc) и 3-диметил(метакрилоилоксиетил)амониев пропан сулфонат 

(DMAPS) с индометацин (IMC) и възможността за включването им в разтвори за очи.  

Материали и методи  

В изследването са използвани следните материали: Indometacin, purum, ≥99.0%, Fluka 

BioChemika; Kaliumdihydrogenphosphat pro analysi, Merck; di-Natriumhydrogenphosphat pro 

analysi, Merck; Vinyl acetate, purum, ≥99.5% (GC), Fluka; Ammonium persulfate, puriss. P.a., 
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ACS reagent, ≥98% (RT), Fluka; 3-dimethyl(methacryloyloxyethyl) ammonium propane sulfonate; 

Fluka.  

Методите, върху които се базира настоящото изследване са: 

1. Получаване на съполимери на винилацетат с 3-диметил(метакрилоилоксиетил) 

амониев пропан сулфонат в присъствие на индометацин. 

Използван е метода на in situ емулсионна радикалова полимеризация на VAc-

мономери с 3-диметил(метакрилоилоксиетил) амониев пропан сулфонат (DMAPS) в 

присъствие на IMC (1%) и амониев персулфат (AP) (1%) като инициатор. Полимериза-

цията се извършва при 35°C, под влияние на ултразвуково разбъркване, последваща 

диализа за 7 h и лиофилизация на моделите. Изследвани са 4 модела, получени в раз-

лично молно съотношение.  

2. Кинетика на освобождаване на индометацин от моделните носители 

Изследване на освобождаването на IMC от моделните наноразмерни латекси се 

извършва в термостатиран съд с обем на средата за разтваряне 100.0 ml фосфатно-

фосфатен буфер по Сьоренсен с pH 7.4; температура 37C; обороти на разбъркване 100 

minˉ¹. Проби за анализ се взимат през опитно определени интервали от време за целта 

на изпитването. 

3. Количественото определяне на освободения индометацин 

Извършва се спектрофотометрично при λ=320 nm на Ultrospec 3300 pro след 

филтруване през Chromafil Xtra 0,45 μm. Измерването е направено спрямо средата на 

изпитване – фосфатно-фосфатен буфер по Сьоренсен с pH 7.4. 

4. FT-IR спектроскопия 

Инфрачервената спектрофотометрия (ATR-FTIR) е извършена с апарат FTIR 

Bruker Tensor 37 Spectrometer, използвайки техниката на таблетиране с KBr и резолю-

ция 2 cm-1 при 120 сканирания на всяка проба. 

Резултати и обсъждане  

1. Получаване на IMC-p(VA-co-DMAPS) наночастици 

По метода на емулсионна радикалова полимеризация, в присъствие на IMC 1% 

(w/v) и при различно молно отношение на PVAc- и DMAPS- мономери са получени 

четири моделни носителя с включен IMC, чийто означения са показани в таблица 1.  
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Таблица 1. Означения на изследваните модели 

Означения на изпитваните модели Молно съотношение VAc:DMAPS 

IMC-p(VAc-co-DMAPS)_22 4:1 

IMC-p(VAc-co-DMAPS)_23 1:1 

IMC-p(VAc-co-DMAPS)_24 1:4 
IMC-p(VAc-co-DMAPS)_25 In situ полимеризация на VAc мономери в при-

съствие на IMC във воден разтвор на p(DMAPS) 
1% (w/w) 

2. Изследване на кинетиката на освобождаването на индометацин от моделните 

носители 

На фигура 2 са представени профилите на освобождаване на IMC от изследвани-

те четири моделни IMC-p(VAc-DMAPS) носители. Изпитването се провежда за интер-

вал от 4 часа.  

 
Фиг. 2. Профили на освобождаване на индометацин от моделните  

IMC-p(VAc-DMAPS) носители 

От профилите на освобождаване, представени на фигура 2, се вижда, че най-

голямо количество освободен IMC за едно и също време показва проба IMC-p(VAc-co-

DMAPS)-23, получена при молно отношение на мономерите 1:1. Най-малко освободен 

IMC от моделните носители се наблюдава при модел IMC-p(VAc-co-DMAPS)-24, полу-

чен при молно отношение 1:4. Модел IMC-p(VAc-co-DMAPS)-25, получен чрез хомо-

полимеризацията на VAc- мономери във 1% воден разтвор на p(DMAPS) в присъствие 

на IMC показва по-високо наличие на ЛВ в сравнение с моделите IMC-p(VAc-co-

DMAPS)-22 и IMC-p(VAc-co-DMAPS)-24. Профилите на освобождаване показват заба-

вяне на процеса на освобождаване на ЛВ от всички изследвани модели без значение от 

метода на тяхното получаване (12, 13). 

Профили на освобождаване на IMC от моделните p(VAc-co-DMPAS) носители
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3. Резултати от FT-IR анализ 

На фигура 3 са показани FT-IR-спектрите на четирите изследвани модела спрямо 

индометацин от където се вижда, че най-голямо сходство в спектрите между чист IMC 

и модела се наблюдава при IMC-p(VAc-co-DMAPS)-23 (фигура 3-б), който и при изс-

ледване на освобождаването показа най-голямо количество освободен IMC. При други-

те три модела отново се виждат характерните поглъщания за карбоксилните групи (14), 

но преобладава полимера (фигури 3-а, 3-в и 3-г). FT-IR – спектрите показват, че може 

би при четирите модела ще наблюдаваме наличие на физична смес между p(VAc-co-

DMAPS)-носител и IMC (15). 

 

 
Фиг. 3. FT-IR спектри на: а) IMC-p(VAc-co-DMAPS)-22; б) IMC-p(VAc-co-DMAPS)-23; 

в) IMC-p(VAc-co-DMAPS)-24 и г) IMC-p(VAc-co-DMAPS)-25 

Изводи 

В заключение от направените изпитвания върху четирите модела полицвитер-

йонни съполимери на VAc и DMAPS с включен индометацин може да кажем, че: 

 Използваният in situ метод на полимеризация на VAc- и DMAPS- мономери в 

присъствие на IMC е подходящ за получаване на наночастици като лекарство-

a) б) 

в) г) 
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освобождаващи системи със забавено освобождаване на включения IMC в IMC-

p(VAc-co-DMAPS)- наночастица. 

 При включването на DMAPS в съполимера оптималното молно отношение меж-

ду VAc и DMAPS мономери е 1:1 за постигане на високи стойности на освобо-

дения IMC от носителя. Хомополимеризацията на VAc- мономери във воден 

разтвор на поли(3-диметил(метакрилоилоксиетил) амониев пропан сулфонат) 

(p(DMAPS)) не води до по-голямо количество освободен IMC в сравнение с дру-

гите модели. 

 FT-IR спектралният анализ потвърждава този резултат, показвайки много по-

голямо сходство в спектъра на модел IMC-p(VAc-co-DMAPS)-23 с този на чист 

IMC, в сравнение с другите разгледани модели и  вероятното наличие на физич-

на смес на носителя с IMC при разгледаните модели.  

 Тези моделни носители са подходящи за включването им като лекарство-

освобождаващи системи в течни лекарствени форми за приложение в окото. 

 

Бъдещите изследвания на тези моделни носители на IMC ще бъдат свързани с 

допълнително структуро-морфологично охарактеризиране на перспективните модели; 

изследване на биопоносимостта върху клетъчни култури от епидермални клетки; изс-

ледвания на стабилността във водни носители, подходящи за приложение в окото като 

локална форма и форма достигаща дълбоките сегменти на окото.  
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Въведение 

Статините са широко използвани средства за лечение на хиперлипидемия. Освен 

липидопонижаващо действие те притежават и плейотропни ефекти като противовъзпа-

лителен, антитромботичен, имуномодулиращ. През последното десетилетия се появяват 

данни и за невропротективно действие на статините. При клинични проучвания е дока-

зано, че се забавя проявата на когнитивен дефицит при болни с болестта на Алцхаймер, 

приемали статини [1,3 ].   

При експериментални изследвания е установено подобряване процесите на обу-

чение и памет при третиране със статини след травматично мозъчно увреждане, при 

модели на съдова деменция и амнезия [2,3,4]. Установено е редуциране на исхемичната 

област след оклузия на средната церебрална артерия при мишки и плъхове [1]. Плейот-

ропните ефекти на статините могат да бъдат обяснени с комплексното действие на раз-

лични механизми -увеличаване на експресията на eNOS и съответно нивото на NO в 

съдовия ендотел; намаляване продукцията на изопреноиди, които са нужни за изопре-

низацията на G–протеини, участващи в клетъчната сигнализация (Rho, Ras, Rac) [1,2].  

Цел на настоящото проучване е изследване повлияването на процесите на обучение и 

памет след двуседмичен прием на Rosuvastatin при плъхове с модел на Diazepam-

индуцирана амнезия. 

Материал и методи 

В изследването са използвани 24 бели мъжки плъха порода Wistar със средно 

тегло 180-200гр, отглеждани при стандартни лабораторни условия с достъп до храна и 

вода ad libidum. Животните ежедневно се третират в продължение на две седмици. Раз-

делени са в 3 групи (една контролна и 2 опитни) при n=8.  

Група I–животни, третирани интраперитонеално с Diazepam 2.5 mg/kg за 14 дни 

Група II– животни, третирани перорално с Rosuvastatin 10 mg/kg и интрапери-

тонеално с Diazepam 2.5 mg/kg за 14 дни 
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Група III – животни, третирани перорално с Rosuvastatin 20 mg/kg и интрапери-

тонеално с Diazepam 2.5 mg/kg за 14 дни 

След двуседмичния период се провеждат тестове за определяне на способността 

за запаметяване и съхранението на паметови следи на животните. 

Ежедневно се прилага Rosuvastatin в съответната доза, половин час след това на 

животните се инжектира интраперинонеално Diazepam в доза 2.5 мг/кг. След едночасов 

период започва изследване на когнитивните и паметовите функции на животните чрез 

следната апаратура: 

Стандартен автоматичен апарат за двупосочно избягване (autonomic reflex 

conditioner)(shuttle box) (Ugo Basile, Italy); 

Апарат за пасивно обучение: passive avoidance controller(step through)(Ugo Basile, 

Italy). 

При първия апарат обучителната сесия е с времетраене 5 дни, провеждат се 

ежедневно по 30 тренировки, всяко от които е съпроводена с 6 секунди светлинен и 

звуков стимул(670 Hz и 70 dB), като в последните 3 секунди се включва и електрости-

мулация по решетъчния под на клетката(0.4 mА). След всяка тренировка следва 12 се-

кунди междутренировъчна пауза. Седем дни след тази обучителна сесия (на 12тия ден) 

се провежда еднодневен ретест, за да се проследи съхранението на паметовите следи. 

Отчетени са следните параметри: брой на условни отговори, брой на безусловните от-

говори (избягвания), брой на междутренировъчни преминавания. 

Тестът за пасивно обучение е проведен в клетка с две отделения step through, ед-

ното от тях затъмнено. Обучението и изследване на краткотрайна памет се провежда в 

три последователни дни, всяка тренировка е с продължителност 3 минути, провеждат 

се ежедневно по 3 тренировки при следните параметри: отваряне на вратата между от-

деленията след 7 секунди, електростимулация по пода на клетката с продължителност 9 

секунди и интензитет 0,4 mA. Извършва се тест за проследяване на наличие на дългот-

райна памет на 9тия ден. Изследва се латентния период в секунди – престой на животно-

то в осветената част на клетката. 

За обработка на данните е използвана статистическа програма SPSS 17.0. За все-

ки от показателите се определя средна аритметична стойност и стандартно отклонение 

при степен на достоверност р<0,05. Използвани се следните статистически методи: One 

way ANOVA, Two independent sample test, Paired sample T test, One sаmple T test. 
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Резултати 

При изследване на показателя брой на условните отговори не установихме сиг-

нификантна разлика между контролната група и опитните групи с Rosuvastatin в двете 

изследвани дози сравнени по дни на експеримента (таб.1). 

Табл. 1. Промяна на показателя брой на условните отговори по дни 

Дни Контрола Diazepam 2,5 mg/kg Rosuvastatin 10 mg/kg и 
Diazepam 2,5 mg/kg 

Rosuvastatin 20 mg/kg и 
Diazepam 2,5 mg/kg 

1 0,75±0.41 0.82±0.25 0.87±0.47 
2 3.62±0.94 5.12±1.31 6.25±1.63 
3 4.25±1.01 7.25±1.27 4.74±0.7 
4 5.25±2.19 6.87±1.24 7.75±1.43 
5 7.75±2.94 9.62±2.62 11.37±2.75 
12 8.75±2.52 9.23±2.78 11.75±2.71 

При изследване на показателя брой на безусловните отговори се установява сигни-

фиканто увеличаване на броя на избягванията при групите, третирани с Rosuvastatin 10 

mg/kg и Rosuvastatin 20 mg/kg спрямо контролата с Diazepam 2,5 mg/kg през всички дни на 

обучитeлната сесия, както и при изследване на дълготрайната памет на 12ти ден (фиг.1).  

При отчитане на броя на междутренировъчните преминавания при третираните 

животни с Rosuvastatin не се установява съществено увеличаване на двигателната ак-

тивност, което е основание да приемем данните от показателите брой на условните и 

безусловните отговори за достоверни (табл. 2). 

 
Фиг. 1. Промяна на показателя брой на безусловните отговори по дни 
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Табл. 2. Промяна на показателя брой на междутренировъчните преминавания по дни 

Дни Контрола Diazepam 2,5 mg/kg Rosuvastatin 10 mg/kg и 
Diazepam 2,5 mg/kg 

Rosuvastatin 20 mg/kg и 
Diazepam 2,5 mg/kg 

1 17.25±2.12 15.2±1.34 16.75±1.88 
2 17.23±1.9 13.6±2.62 16.2±1.66 
3 16.37±1.54 13.5±1.89 14.12±1.98 
4 19.46±2.12 14.9±1.65 14.24±1.39 
5 16.75±1.98 16.37±2.01 19.25±1.19 
12 13,87±1.13 14.7±2.21 20.25±2.44 

При изследване на латентния период при пасивно обучение step through не се ус-

тановява сигнификантна разлика между контролната и опитните групи по време на 

обучителната сесия и при изследване на краткотрайната памет. При изследване на дъл-

готрайната памет се отчита значително увеличение на латентното време при животните 

третирани с Rosuvastatin 10 mg/kg спрямо третираните с Diazepam 2,5 mg/kg(фиг.2) 

 
Фиг. 2. Промяна на латентния период по дни при пасивно обучение step through 
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Експерименталните изследвания могат да бъдат разделени на две групи: проуч-

ващи влиянието на предварително лечение със статините, което е последвано от мозъч-

но увреждане и разглеждащи ефектите им при приложение след мозъчна увреда. И две 

групи изследвания имат значение  за  изучаване на механизма на невропротективно 

действие на статините. 

Данните от наличната ни литература сочат позитивно повлияване на невронал-

ната увреда след предварително третиране със статини. Balduini и сътр. установяват 

подобряване на когнитивните способности при изследване water maze test след 7 дневно 

третиране със симвастатин при плъхове с мозъчна исхемия [5].  

При 14 дневно приложение на Аторвастатин след травматично мозъчно увреж-

дане е установено намаляване на функционалния дефицит, увеличаване на невропро-

текцията и синаптогенезата (Lu et al)[6]. 

Статините увеличават продукцията на азотен окис (NO) чрез увеличаване експ-

ресията на ендотелната азотен окис синтетаза (eNOS) и по този начин увеличават кръ-

воснабдяването на увредените участъци. Доказано е, че статините активират невропро-

тективни сигнални пътища като протеинкиназа В, което също води до увеличаване на 

NO[1]. Увеличеният кръвоток след приложение на статини подобрява метаболизма на 

нервните клетки и е един от факторите за подобряване на обучението и паметта при 

опитни животни. 

Parle и сътр. изследват ролята на статините при експериментален модел на амне-

зия, индуцирана с Alpazolam, Scopolamin и високо липидна диета и установяват нама-

ляване на паметовия дефицит при приложението на Atorvastatin и Simvastatin [4].  

Получените от нас резултати за ефектите на Rosuvastatin върху обучение и памет 

при Diazepam-индуцирана амнезия на плъхове са сходни с тези на Parle и сътр. 

Изводи 

При нашето проучване установихме, че: 

 Rosuvastatin в доза 10 мг/кг т.м и 20 мг/кг т.м. подобрява процесите на запаме-

тяване при активно обучение и съхранение на паметовите следи при плъхове с 

Diazepam-индуцирана амнезия.  

 Rosuvastatin в доза 10 мг/кг т.м. запазва дълготрайната памет при пасивно 

обучение step through. 
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АНТИКОНВУЛСАНТ LACOSAMIDE 
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Катедра по Фармакология и Лекарствена Токсикология,  

Фармацевтичен факултет, Медицински университет - Пловдив 
 

Въведение 

Епилепсията е социално значимо заболяване, което обхваща всички възрастови 

групи. 

През последните десетилетия са разработени нови антиепилептични лекарства 

(АЕЛ). Известно е, че епилепсията води до увреждане на когнитивните функции. Мно-

го от медикаментите, които се използват за нейното лечение също увреждат процесите 

на обучение и памет. Това налага при създаване на нови лекарствени средства да се 

извършват задълбочени проучвания и в тази насока. 

Lacosamide е ново антиепилептично средство, въведено в практиката през 2008 

година. Активната съставка е аминокиселина, повишаваща инактивирането на ниско-

волтажните натриеви канали. Това води до стабилизиране на свръхвъзбудимите нев-

ронни мембрани. В сравнение с класическите АЕС новите антиконвулсанти имат по-

малко странични ефекти, но влиянието им върху обучение и памет се проучва активно 

през последните години.  

Цел на настоящото проучване е да се изследва влиянието на Lacosamise (LCS) и два 

други утвърдени в практиката антиепилептични медикамента Lamotrigine (LTG) и 

Topiramate (TPM) върху процесите на обучение и памет при плъхове. 

Материал и методи 

Опитни животни: Използвани са 32 броя зрели мъжки бели плъха (Wistar), раз-

делени в 4 групи по 8 плъха. Всеки с тегло 180-220 g, отглеждани при стандартни усло-

вия в пропиленови кафези, при съотношение на светлина : тъмнина – 12h : 12h, t° =22±2 

°C, влажност – 50-55%, вода и храна at libitum. 

Изследвани лекарствени средства: 1-ва група – третирана с физиологичен разт-

вор p.o.; 2-ра група – с LCS (3mg/kg p.o.); 3-та група – с LTG (5mg/kg p.o.); 4-та групи – 

с TPM (5mg/kg p.o.). 

Апаратура: Използвахме Shuttle box (UgoBasile, Italy) – автоматичен апарат за 

двупосочно избягване с наказателно подкрепление. Step through и Step-down 
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(UgoBasile, Italy) - автоматични електронни апарати за пасивното избягване с наказа-

телно подкрепление.  

Дизайн на проучването 

Една седмица животните се третират само с лекарствените субстанции. През 

втората седмица се започва 5 дневна тренировъчна програма с Shuttle box. Всеки ден 30 

минути преди опита, животните се третират с изследваните лекарства. Провеждат се по 

30 тренировки дневно. Характеристиката на една тренировка включва: 6 секунди свет-

линен и звуков стимул (5W,670 Hz и 70 dB); 4 секунди електростимулация по решетъч-

ния под на клетката (0.4 mА); 10 секунди междутренировъчна пауза. Седем дни след 

обучителната сесия се провежда ретест, за да се проследи съхранението на паметовите 

следи. Регистрират се следните показатели: брой на условни отговори (авойданси), 

брой на безусловните отговори (ескейпи), латентно време на реакциите и брой на меж-

дутренировъчни преминавания.  

Тестът за пасивно обучение е проведен с апарата “Step through”. Представлява 

клетка, състояща се от светла и тъмна част, разделени с вратичка. Обучителната сесия 

се провежда в три последователни дни по три тренировки всеки ден през 60мин. Тре-

нировката включва следните параметри: отваряне на вратата между отделенията след 

7сек., електростимилация по решетъчния под на клетката с продължителност 9 сек. и 

интензитет 0.4 mА. На 9 ден се провежда тест за проследяване наличието на дългот-

райна памет. Изследва се латентният период в секунди - време на престой на животното 

в осветената част на клетката. 

Вторият тест за пасивно обучение е проведен с апарата Step-down. Представлява 

клетка с голяма платформа. Обучението и изследване на краткотрайна памет се про-

вежда в три последователни дни по две тренировки ежедневно през 60 мин с електри-

ческа стимулация по решетъчния под (0.4 mА) с продължителност 10 сек. На деветия 

ден се провежда тест за проследяване на наличието на дълготрайна памет. Изследва се 

латентният период в секунди- време на престой на животното върху платформата. 

Статистика 

Получените резултати се обработват с програмата SPSS 19. Използва се алтерна-

тивен и вариационен анализ (ANOVA) при р<0,05 и Tukey-Kramer multiple comparisons 

test-за сравняване на резултатите.  
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Резултати 

Активно обучение 

На диагр.1 са представени броя условните отговори на изследваните препарати. 

Животните, третирани с LCS от 1-я до 5-я ден, показват тенденция за намаляването им 

спрямо контролата. Статистически значимо различие се наблюдава на 12-тия ден меж-

ду броя на активните избягвания на LCS спрямо контролата (респ. 0.51±0.38, 9.25±1.94; 

р<0.05). LTG по време на обучение показва съизмерим брой условните отговори с кон-

тролата. TPM, подобно на LCS, показва тенденция за намаляване на броя активни из-

бягвания спрямо контролата. 

Животните, третирани с LCS имат по-малък брой пасивните избягвания спрямо 

контролата от 1-я до 5-я, а на 12-я ден се наблюдава статистически значима разлика 

(11.63±2.06, 1.51±0.88, р<0.05, вж. диагр.2). При LTG и TPM няма съществена разлика 

по броя на безусловните отговори спрямо контролата (вж. Диагр.2).  

 
Диагр. 1. Брой условни отговори на плъхове в shuttle box (n=8) 
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Диагр. 2. Брой безусловни отговори на плъхове в shuttle box (n=8) 

На диагр. 3. LCS показва намаляване броя на междутренировъчните пребягвания 

спрямо контролата, като сигнификантна разлика се наблюдава на 3-тия (респ. 

5.13±2.93, 17.63±2.99, р<0.05) и на 12-тия ден (респ. 0.88±0.44, 23.13±6.44, р<0.05). LTG 

е без съществени различия спрямо контролата. TPM също намалява броя на междутре-

нировъчните пребягвания спрямо контролата. 

 
Диагр.3. Брой пребягвания на плъхове в shuttle box (n=8) 

Пасивно обучение 

В периода на обучение четирите групи опитни животни показват тенденция към 

увеличаване на латентното време. На първия ден в Step-down и трите групи показват 

по-дълго латентно време спрямо контролата, като при LCS се отчита статистически 

значима разлика спрямо нея (респ. 27.78±6.55, 4.73±0.56, р<0.05). През втория и тртия 
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ден описаната тенденция се запазва, без да има съществени различия спрямо контрола-

та. При провеждане на теста за дългосрочна памет не бяха отчетени статистически зна-

чими разлики между контролната и опитните групи животни. (вж. Диагр.4).  

През обучителния период в Step- through LCS показва тенденция за удължаване 

на времето на престой в светлата част на клетката, без да има статистически значима 

разлика спрямо контролата. Другите два медикамента LTG и TPM показват тенденция 

за удължаване на латентното време спрямо контролата, без да се отчита сигнификант-

ност. При провеждане на теста за дългосрочна памет не бяха отчетени статистически 

значими разлики между контролната и опитните групи животни. (вж. Диагр.5).  

 
Диагр. 4. Латентно време в Step-down (n=8) 

                         

 
Диагр. 5. Латентно време в Step-through (n=8) 
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Обсъждане 

LCS намалява броя на условните и безусловните отговори, като удължава време-

то за избягване на светлинна, звукова и електростимулация в шатъл бокс. В подкрепа 

на нашите резултати G.Higgins и съавт.(1) установяват, че LCS води до намаляване на 

общия брой завършени тренировки, намаляване броя на правилно изпълнени опити. 

Наблюдават още и повишаване процента на пропуснати опити. LCS намалява прециз-

ността при изпълнение на задачи, изискващи повишено внимание. Данните, получени 

от нас, показват потискане както на краткосрочната, така и на дългосрочната памет, 

което е израз на потискащи ефекти върху ЦНС и върху двигателната активност. 

Подобно на LCS, TPM също намалява броя на условните и безусловни отговори 

в шатъл бокс. Получените от нас резултати, се подкрепят от проучвания на Agarwal и 

сътр.(2), които установяват, че прилагането на TPM при животни в киндлинг, води до 

намаляване на пасивните избягвания, т.е. TPM води до потискане на когнитивните 

функции. Някои клинични проучвания (3,4,5,6,7)  установяват, че прилагането на TPM при 

пациенти с епилепсия, води до влошаване на паметовите функции. 

LTG не показва съществени различия в регистрираните показатели спрямо конт-

ролната група животни. Нашите  резултати не показват влошаване на процесите на 

обучение и памет, което е в съответствие с проведените проучвания на Agarwal и сътр 

(2) . Lee и сътр.(8) установяват при пациенти с наскоро диагностицирана епилепсия, че 

прилагането на LTG при краткотрайно проучване, не влошава когнитивните функции и 

подобрява качеството на живот на пациентите. При група пациенти, приемали LTG се 

установяват значително по-добри резултати спрямо TPM при обективни и субективни 

неврофизиологични изследвания (9,10,11,12).  

При нашето изследване трите групи опитни животни удължават латентното вре-

ме при пасивно обучение. Следователно изследваните лекарствени препарати подпома-

гат обучението и благоприятстват процесите на запаметяване. 

Изводи: 

LCS и TPM не подобряват паметовите процеси при активно обучение, но повли-

яват благоприятно краткосрочната и дългосрочната памет при пасивно обучение.  

LTG подобрява процесите на обучение и памет при активно и пасивно обучение. 

Повлиява благоприятно формирането както на краткосрочна, така и на дългосрочна 

памет.  
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ЦИТОТОКСИЧНИ ЕФЕКТИ И МОДУЛАЦИЯ НА МНОЖЕСТВЕНАТА 
ЛЕКАРСТВЕНА РЕЗИСТЕНТНОСТ ПРИ ТУМОРНИ КЛЕТКИ ПОД 

ДЕЙСТВИЕТО НА ПЕТ БЕНЗОФЕНОНА И КСАНТОН, ИЗОЛИРАНИ ОТ 
HYPERICUM ANNULATUM MORIS, SUBSP. ANNULATUM 

Сефедин Биляли  

Катедра по фармакология и лекарствена токсикология 
Фармацевтичен факултет, Медицински университет – Пловдив 

 

Въведение 

Множествената лекарствена резистентност (MDR), характеризираща се с нама-

лена химиочувствителност на туморните клетки към химично и фармакологично раз-

нообразни класове цитостатици, е един от най-важните фактори, ограничаващи кли-

ничната ефективност на антинеопластичната химиотерапия1,2. Днес е добре изяснено, 

че MDR-фенотипът се дължи на свръхекспресия на мембранни транспортери, които 

медиират унилатерален ефлукс на противотуморните лекарства и намаляват тяхната 

вътреклетъчна концентрация до степен, при която взаимодействието им с фармаколо-

гичните мишени е невъзможно или е недостатъчно, за да се прояви цитотоксичната им 

активност 3-10. Най-важните транспортери, асоциирани с MDR, са ксенобиотичните 

помпи от ABC (ATP-binding cassette) суперфамилията2,4,8,9,11,12. Независимо от това, че 

са идентифицирани около 50 гена, кодиращи транспортерите от тази суперфамилия, 

най-добре проучени по отношение на резистентността на туморните клетки са прото-

типният представител P-гликопротеин (P-gp), както и няколко „помпи” от т.нар. MRP 

(multidrug resistance protein) тип, в т.ч. MRP-1 (ABCC1), MRP3 (ABCC3), MRP4 

(ABCC4) 1,2,10,13-16. 

Предвид добре установената роля на ABC-транспортерите за възникването на 

MDR проучванията за фармакологично модулиране на тяхната функция и по този на-

чин преодоляване на лекарствената резистентност са обект на интензивен изследова-

телски интерес пред последните десетилетия 1,3,4,6,7,17-20. Идентифицирани са различни 

класове модулатори на P-gp-медиираната множествената лекарствена резистентност, 

някои от които понастоящем са обект на клинични проучвания1,2,5,10,17,21,22. Подобно на 

субстратите на P-gp, неговите модулатори също се характеризират с разнообразна хи-

мична структура, като много от тях са природни продукти или техни производни 2,4,12. 

Едни от перспективните и широко проучвани модулатори са бензофеноните и техни 

производни, за които е установено, че взаимодействат с АТФ-свързващия домен на 
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транспортера 17,23,24. MRP-1 е сходна ефлукс-помпа, която независимо от това, че има 

своеобразна субстратна специфичност, и някои механистични особености, различаващи 

я от P-gp, обуславя подобен клиничен профил на множествена лекарствена резистент-

ност по отношение на цитостатиците от растителен и микробиологичен произход, в т.ч. 

антрациклинови антибиотици, Vinca-алкалоиди, епиподофилотоксини, таксани и други 
2,8,9,11,12,25. Броят на надлежно проучените и охарактеризирани модулатори на MRP-1 

обаче е много по-малък в сравнение с инхибиторите на P-gp 3,6,16,22. 

Hypericum annulatum Moris subsp. annulatum е ендемитен за Балканите и о Сар-

диния вид жълт кантарион. Фитохимичните проучвания са показали наличие на флаво-

ноиди, катехини, кондензирани антрахинони26, изокумарин 27, флороглуцинол28,29, 

ксантони и бензофенони30-33. При фармакологичното проучване на серия бензофенони 

и на ксантона гентизеин, изолирани от растението, са установени миелопротективна 

актиност34, хепатопротективни ефекти35, както и потискане на обратното поемане на 

серотонин при системи ин витро 36. За редица природни и синтетични бензофенонови 

производни е установена P-gp-модулираща активност 17,24, но в литературата липсват 

данни по отношение на тяхната активност спрямо MRP-1 ефлукс системата. В този 

смисъл представляват особен интерес проучванията върху способността на изолирани-

те от H. annulatum бензофенони и на структурно-сходния ксантон гентизеин за влияни-

ето им върху MDR-фенотипа при клетъчната линия HL-60/Dox, характеризираща се с 

резистентност към антрациклиновите антибиотици и свръхекспресия на MRP-137.  

Цел и задачи 

Целта на настоящото проучване е да се определи до каква степен бензофеноните 

и гентизеин могат да повлияват пролиферацията на туморни клетки, по какъв механи-

зъм и дали притежават mdr-модулираща активност, повишавайки чувствителността на 

клетките към цитостатично въздействие с doxorubicin. 

С оглед реализиране на тази цел бе проведено пилотно изследване на  антипро-

лиферативната активност на съединенията с последващо проучване на способността им 

в не-цитототксични концентрации да модулират множествената резистентност на HL-

60/Dox клетките към клинично прилагания антрациклинов антибиотик доксорубицин.  

Материали и методи 

Изследваните съединения (фиг. 1) са изолирани и идентифицирани от гл. ас. Парас-

кев Недялков, катедра по фармакогнозия, Фармацевтичен факултет при МУ-София по ме-
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тодика, описана в литературата34. Те представляват бенозофенонови гликозиди (неоанула-

тофенонозид - 1, хиперикофенонозид - 2, анулатофенонозид - 3, ацетил-анулатофенонозид 

- 5) и два агликона – бензофенона анулатофенон (4) и ксантона гентизеин (6). 

 

 

 

 

 

 

 

Фигура 1. Химична структура на проуч-
ваните съединения неоанулатофенонозид  (1), 
хиперикофенонозид  (2), анулатофенонозид (3), 
анулатофенон (4) ацетиланулатофенонозид (5) 
и гентизеин (6), изолирани от H. annulatum 
Moris subsp. annulatum. 

 

Клетъчните линии HL-60 и резистентния вариант HL-60/Dox са закупени от 

Немската банка за клетъчни култури и микроорганизми (Хайделберг, Германия) и са 

култивирани като суспензионни култури при стандартни условия. MDR-фенотипът на 

HL-60/Dox е поддържан чрез добавяне на 0,2 µМ doxorubicin н хранителната среда37. За 

избягване на синергистични взаимодействия при тестовете за цитотоксичност, 144 часа 

преди провеждане на изследванията HL-60/Dox клетките са култивирани в среда, несъ-

държаща цитостатик.  

Клетъчната жизненост е определeна с помощта на MTT тест, според Mosmann38 

с известни изменения39. От получените MTT данни са построeни сигмоидални криви 

„концентрация-ефект” и са изчислени съответните IC50 стойности с помощта на нели-

неен регресионен анализ (GraphPad Prizm програмен пакет). За проучване на MDR-

модулиращата активност на съединенията HL-60/Dox са третирани с doxorubicin (96 ч.), 

самостоятелно или в комбинация с нетоксични концентрации на фенолните съединения 

(12,5 или 25 µМ). За количествена оценка на резистентността и нейното модулиране са 

изчислени индексите на резистентност, по следната формула:   

IR = IC50 (HL-60/Dox)/ IC50 (HL-60), 
където IR – индекс на резистентност; 

ІС50 – инхибираща концентрация, постигаща 50% ефект 
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Резултати и обсъждане 

Антипролиферативните и цитотоксични ефекти на петте природни бензофенона 

и на ксантона гентизеин, изолирани от надземната част на Hypericum annulatum, са оце-

нени посредством МТТ-тест, след 72-часова експозиция. Фармакологичният скрининг е 

проведен върху клетъчните линии HL-60 (остра миелоидна левкемия), HL-60/Dox (ха-

рактеризираща се със свръхекспресия на MRP-1 и множествена лекарствена резистент-

ност). Установено е, че изследваните съединения проявяват концентрационно-зависима 

цитотоксичност, при което с най-висока относителна активност се отличава ксантонът 

гентизеин, докато бензофеноните и особено бензофеноновите гликозиди реализират 

цитотоксичен ефект при сравнително високи микромоларни концентрации (Табл. 1). В 

литературата са описани редица високо активни цитотоксични бензофенони19,35,40-49, 

които обаче се характеризират с изразена липофилност42-44 и наличие на структурни 

особености като напр. пренилни вериги40,41,46,48 или орто-триметокси заместване42, лип-

сващи в структурите на настоящата изследвана серия от аналози. 

Таблица 1. Антипролиферативни ефекти на бензофеноните (1-5) и на ксантона  
гентизеин (6) след 96 ч. третиране на чувствителна и резистентна клетъчна линия 

(МТТ тест). 

Съединения 
IC50 (μM) 

HL-60 HL-60/DOX 

1 > 400 > 400 

2 > 400 > 400 

3 250 ± 24 194 ± 10 

4 178 ± 11 120 ± 14 

5 221 ± 19 183 ± 17 

6 90,9 ± 8,2 88,3 ± 7,1 

След 96 ч. третиране самостоятелно приложеният doxorubicin показва изразена 

цитотоксична активност по отношение на химичувствителната линия HL-60, докато 

при резистентния вариант HL-60/Dox се отчита 50% инхибиране на туморно-

клетъчната популация при около 11 пъти по-високи концентрации. Приложени в не-

цитотоксични концентрации, изследваните бензофенони и гентизеин повишават хими-

очувствителността на HL-60/Dox клетките към антрациклиновия антибиотик, при което 

с най-голяма активност се отличават агликоните гентизеин и анулатофенон, докато 
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гликозидите се характеризират със сравнително по-слабо изразен модулиращ ефект 

(Табл. 2). Тези данни корелират с описаните в литературата закономерности за влияни-

ето на химичната структура и респективно полярността върху активността на бенозо-

феноновиге MDR-модулатори17,42. Получените резултати дават индиректна индикация 

и за това, че по всяка вероятност съединенията взаимодействат с ATP-свързващия до-

мен или други интрацелуларни епитопи по повърхността на транспортера, които са по-

достъпни за липофилните агликони. 

Таблица 2. Модулация на резистентността на HL-60/Dox към doxorubicin (DOX) под 
действие на бензофеноните (1-5) и на ксантона гентизеин (6), приложени в  

не-цитотоксични концентрации, след 96 ч. третиране (МТТ тест). 

Съединения  IC50  (nM) IR 

DOX 1628 ± 149 10,5 

DOX + 1 (12.5 M) 1594 ± 111 (NS) 10,3 

DOX + 1 (25 M) 955 ± 44,7 6,2 

DOX + 2 (12.5 M) 1611 ± 104 (NS) 10,4 

DOX + 2 (25 M) 765 ± 44,7 5,0 

DOX + 3 (12.5 M) 1584 ± 96 (NS) 10,3 

DOX + 3 (25 M) 743 ± 56 4,8 

DOX + 4 (12.5 M) 1230 ± 105 8,0 

DOX + 4 (25 M) 622 ± 32 4,0 

DOX + 5 (12.5 M) 1283 ± 212 8,3 

DOX + 5 (25 M) 606 ± 27 3,2 

DOX + 6 (12.5 M) 913 ± 114 5,9 

DOX + 6 (25 M) 384 ± 39 2,5 

IC50  при HL-60  = 154,5 nM; IR-индекс на резистентност 

 

Изводи 

Въз основа на получените оригинални данни може да се обобщи, че изследвани-

те фенолни съединения от Hypericum annulatum са перспективни за бъдещи, по-

задълбочени проучвания като потенциални модулатори на множествената лекарствена 

резистентност. 
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Въведение 

Настоящата работа обединява нови резултати с данни от предишни експеримен-

тални търсения, касаещи действието на Dopamine и Tacrine върху гладки мускули от 

гастроинтестиналния тракт на плъхове. Установената зависимост на ефектите на 

Dopamine от тези на високи дози Tacrine [1] наложи търсене на конкретни детайли в 

механизмите, реализиращи гладкомускулни (ГМ) отговори на двете субстанции. 

Цел  

Изясняване на някои механизми в действието на Dopamine и Tacrine върху глад-

ка мускулатура и намиране на потенциалните общи пътища за реализирането им. 

Задачи 

Измерване промените в съкратителната активност на ГМ препарати след прила-

гане на субстанции, засягащи основни звена в съкратителния апарат. 

Материал и методи 

Експериментални животни и ГМ препарати 

В опитите бяха използвани 26 полово-зрели мъжки плъха порода Wistar с тегло 

220-250 g. Преди експериментите животните бяха отглеждани при еднакви условия: 

температура, хранителен режим, достъп до вода, смяна на светло с тъмно. Спазвани 

бяха изискванията за работа с експериментални животни според Европейската конвен-

ция (Хелзинки, 1975 г., чл. 101, ал. 5).  

След декапитиране под наркоза, ГМ препарати (10 mm х 1.1-1.2 mm) бяха дисе-

цирани циркулярно от корпусната част на стомаха. 

Регистриране на съкратителна активност на ГМ препарати: 

Механичната активност на ГМ препарати бе регистрирана изометрично и изразе-

на в mN. Препаратите бяха фиксирани неподвижно в единия край за стъклен държател, а 
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в другия чрез хирургически конец бяха свързани с тензодатчици Swema (Stockholm, 

Sweden). По време на експеримента ГМ препарати бяха в тъканна вана с разтвор на 

Кребс (to=37oC), аериран непрекъснато със смес О2/СО2 в отношение 19/1 (v/v). 

Разтвори и субстанции 

Разтворът на Кребс бе със следното съдържание (mM) : NaCl – 120; KCl – 5.9; 

CaCl2 – 2.5; Mg Cl2 – 1.2;  NaH2PO4 – 1.2; NaHCO –  15.4 и Glucose – 11.5 и pH = 7.4. 

Всички необходими за приготвянето му химикали бяха производство на Merck 

(Darmstadt, Germany). 

Бяха използвани следните субстанции: Tacrine, Prazosine, Raclopride, Forskoline, 

SQ 22536 и Theophylline от Sigma (St. Louis, MO); Acethylcholine и Dopamine от 

Dispersa (Baeschlin – Germany).  

Статистическа обработка на резултатите 

Получените резултати бяха обработени статистически с помощта на специали-

зиран програмeн продукт STATISTICA. Резултатите са представени като: средна арит-

метична стойност (mean) и средноквадратична грешка (SEM). Достоверността при 

сравняване е определена на база на indepemdent samples t-тест на Стюдънт при степен 

на значимост 95% (Р<0.05).  

Резултати 

1. Промени в контрактилните отговори, предизвикани от Dopamine на фон 

на антагонисти.  

Dopamine (10-5 

mol/l) предизвиква 

тонични контракции 

със средна сила 3,41 

± 0,1 mN. Предвари-

телното блокиране на 

α1 адренорецептори с 

Prazosine (10-6 mol/l) 

достоверно миними-

зира реакцията от 

3,41 ± 0,1mN до 0,67 

± 0,08 mN .  

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

3,5

4

Dopamine На фона на Prazosine На фона на Raclopride и 
Prazosine

*
*

ГМ тонус, 
mN 

Фиг. 1.  Контрактилна ефективност на Dopamine – конт-
ролна и след премедикиране с блокатори. Сравнени са 

ефектите на фона на съответния блокатор с контролния 
ефект. Достоверните разлики са индикирани с * : p< 0.05, 

n=20 
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Блокирането с Raclopride (10-6 mol/l) на D2-рецептори потиска частично ГМ от-

говори, а едновременното прилагане на двата блокатора напълно потиска ефектите на 

Dopamine: от 3,41 ± 0,1mN до 0,08 ± 0,01 mN. (фиг.1) 

2. Влияние на активатор и инхибитор на аденилатциклаза (АС) (Forskoline 

и SQ 22536) върху ГМ отговори, предизвикани от Dopamine и Tacrine 

Ефектите на Tacrine (Tacrine (10-4 mol/l) предизвиква релаксация от 2,92 ± 0,5 

mN) и Dopamine се премахват достоверно чрез предварително прилагане на Forskoline 

(10-6 mol/l), активиращ АС в ГМ клетки: съответно от -2,92 ± 0,5 mN до – 0,02 ± 0,01 

mN и от 3,41 ± 0,1mN до 0,01 ± 0,01 mN. 

Само ефектът на Tacrine е зависим от инхибирането на AC: претретирането с SQ 

22536 минимизира достоверно релаксацията от -2,92 ± 0,5mN до – 0,65 ± 0,12 mN. 

(фиг.2а,б) 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Зависимост на контрактилната ефективност на ацетилхолин (ACh) от ак-

тивността на AC и влияние на Dopamine върху действието на ACh.  

Действието на друг основен медиатор – ACh, върху ГМ е също силно зависимо 

от активността на AC: на фона на Forskoline – реакцията на ACh отсъства. Премедики-

рането с Dopamine (10-5 mol/l) възстановява достоверно ефективността на ACh като ГМ 

контрактор. (фиг.3)  

 

Фиг. 2.  Контрактилна ефективност на Tacrine (2а) и Dopamine (2б) – контролна и 
след премедикиране с SQ22536 и Forskoline. Сравнени са ефектите на фона на  

съответния блокатор с контролния ефект за дадената субстанция.  
Достоверните разлики са индикирани с * : p< 0.05, n=18 
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4. Влияние на инхиби-

цията на фосфодиесте-

раза (PDE) върху ГМ 

отговори, предизвика-

ни от Dopamine и 

Tacrine. 

 ГМ реакции на 

Dopamine и Tacrine се 

съхраняват достоверно, 

ако PDE активност е ин-

хибирана с Theophylline 

(10-6mol/l).  

 

Обсъждане 

Изхождайки от установения тип ГМ отговор по отношение на Dopamine [2] и 

доказаните особености във влиянието на високи дози Tacrine върху ГМ тъкани, пряко 

свързано с цикличния аденозинмонофосфат (cAMP) [3], насочихме изследванията към 

търсене на евентуални звена от съкратителната верига върху които двете субстанции 

влияят едновременно.  

Доминираща популация допаминергични рецептори в стомаха на плъх са D2 и в 

по-малка степен - D1 субтип – контрактилният характер на механичните отговори след-

ва да е продукт на превалираща инхибиция над активация на ГМ аденилатциклаза 

(AC). В същото време релаксиращия ефект на Tacrine върху ГМ се дължи в основна 

степен на активация на протеинкиназа А (PKA), което е пряко зависимо от активността 

на АС системата [3].  

На първи етап в изследванията бе проследено доколко и как именно действието 

на Dopamine се реализира посредством АС сигнална система. Прилагането на допами-

нергичен и адренергичен антагонист демонстрират, че преобладаващ принос в ГМ от-

говори има активацията на α1 адрено рецептори [4,5] и в значително по-малка степен - 

D1 и  D2 рецептори . Допълнителен аргумент в полза на това са и резултатите от експе-

риментите с инхибитора на АС SQ 22536, който не повлиява способността на медиато-

ра да контрахира ГМ. С оглед на вътреклетъчните механизми, активирани от α1 рецеп-

торите (аналогични на тези, които инициира ACh върху ГМ), бе потърсена косвена 

Фиг.3. ГМ отговори на ACh – контролна, след премеди-
киране с Forskoline и след последователно действие с 
Dopamine и Forskoline. Сравнени са ефектите на съот-
ветния фон с контролния ефект. Достоверните разли-
ки са индикирани с * : p< 0.05, n=10 
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връзка на Dopamine-индуцираните механизми с холинергичната компонента в действи-

ето на Tacrine. Получените резултати илюстрираха друга особеност в действието на 

медиатора – способността му да протектира контрактилното действие на ACh от инхи-

биторното действие на Forskoline. Считаме, че последното е следствие от активиране от 

Dopamine на D1 рецептори, при което ангажирането чрез тях на АС верига води до на-

мален потенциала за развитие релаксационния ефект на Forskoline. 

В логична връзка с последното е и фактът, че премедикирането с Forskoline води 

до пълно купиране на ГМ отговори предизвикани от Dopamine и Tacrine – от една стра-

на в условия на активирана АС продуцирането на инозитолтрифосфат не е достатъчно 

условие за ГМ контракция, от друга – силната зависимост на Tacrine – предизвиканата 

релаксация от AC потенциал определя невъзможността за протичане на релаксационни 

процеси при вече изчерпания такъв. 

Експериментите ни с блокирана ГМ PDE – друг основен ензим осигуряващ де-

куплирането на съкратителните елементи показа, че механизмите на действие на 

Dopamine и Tacrine нямат общи звена с веригата от актове, в която участва PDE. 

Изводи 

1. Ефектите на Tacrine върху гладката мускулатура са тясно свързани с cAMP-

зависимите механизми.  

2. Dopamine-индуцираните ефекти са резултат главно от акривиране на α1-

рецептори и в малка степен на АС система.  

3. Няма синергична връзка между действието на Tacrine и Dopamine в ГМ.  

4. Причиненото от Tacrine инхибиране на допаминовия ефект вероятно се дължи 

на обща десенсибилизация на контрактилния апарат.  

5. Dopamine играе роля на фактор съхраняващ ацетилхолиновото действие в ус-

ловия на активирана AC.  
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ПРОМЕНИ В БЕЛОДРОБНИЯ ПАРЕНХИМ ПРИ НЕХОДЖКИНОВ 
ЛИМФОМ, УСТАНОВЕНИ ЧРЕЗ КТ 

Георгиев A., Сираков Н., Петрова А., Георгиева В.  
Катедра по образна диагностика, нуклеарна медицина и лъчелечение, 

Медицински Университет – Пловдив 
 

Неходжкиновият лимфом е заболяване с висока степен на злокачественост, чес-

то срещано в различните възрастови групи. В определени стадии от заболяването могат 

да бъдат ангажирани всички органи и системи. 

КТ протоколът за стадиране на пациенти с лимфом включва задължително изс-

ледване на шия, гръден кош, корем и малък таз (6). Компютърната томография е метод 

на избор за диагностициране на промените в гръдна стена, плевра, белодробен парен-

хим и медиастинум при пациенти с лимфом и отдиференцирането им от други болест-

ни процеси (2, 3). 

Първичният белодробен лимфом се определя като клонална лимфоидна проли-

ферация в белодробния паренхим и/ или бронхи при пациенти с недоказано екстрапул-

монално засягане към момента на диагнозата или през следващите три месеца. 

Тук се отнасят още: 

- мултифокална мукозо асоциирана лимфоидна тъкан / MALT/, 

- белодробен лимфом със сателитна хилусна и медиастинална лимфаденомегалия. 

По дефиниция първично белодробно ангажиране от неходжкинов лимфом не 

включва пациентите с изолирани плеврални изливи и/ или изолирана медиастинална 

лимфаденомегалия. Клиничните симптоми са неспецифични- кашлица, лека диспнея, 

болки в гърдите, хемоптиза, много рядко- фебрилитет и загуба на тегло. Около полови-

ната от пациентите са асимптомни при диагностицирането и заболяването се открива 

инцидентно. 

Представяме кратък  обзор на литературата и наблюдавани от нас белодробни 

промени при КТ изследване на пациенти с лимфом (1, 4, 5). 

Формация в преден медиастинум е честа първа локализация на лимфомите. Касае се за 

слабокаптираща контрастната материя лобулирана хиперденсна лезия, в съчетание или 

не с хилусна лимфаденомегалия. Могат да бъдат ангажирани големите съдове. 
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Фиг. 1. 

Установяването на промени в белодробния паренхим е характерно за ІV стадий 

на заболяването и има сигнификантно значение за прогнозата и терапията. При NHL 

инициално ангажиране на белия дроб се наблюдава при по-малко от 5% от случаите, с 

или без хилусна и медиастинална лимфаденомегалия. Обикновено се касае за хемато-

генна или лимфогенна дисеминация на процеса, по-рядко – за директна инвазия. 

Паренхимното засягане може да се представи по три начина:  

- единични или множество пулмонални нодули с неравни очертания, понякога с 

централна кавитация;  

- ретикуларни интерстициални промени вследствие туморна инфилтрация, ве-

нозна или лимфна обструкция, предизвикана от уголемените лимфни възли; 

- сегментна консолидация , която може да наподобява пневмония./2/. 

Тези белези могат да се установят и в съчетание. Промените обикновено са 

двустранни и множествени. Почти всички лезии съдържат въздушна бронхограма по-

ради интактното бронхиално дърво. В диференциално диагностичен аспект се обсъждат 

бронхоалвеоларен карцином и организирана пневмония. 

Отсъствието на медиастинална аденопатия не изключва диагнозата белодро-

бен лимфом. 
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Фиг. 2. 

 

 
Фиг. 3. 

 



- 291 - 
 

 

 

 
Фиг. 4. а, b, c 
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Нови белодробни лезии при пациенти с известен лимфом трябва да се обсъждат 

внимателно.  

В условията на имуносупресия белодробните промени, третирани като инфек-

ция, могат всъщност да представляват лимфом. Понякога при рецидив е възможно да се 

установят само паренхимни промени, без лимфаденомегалия. Тази находка погрешно 

може да бъде интерпретирана като радиационен пулмонит, медикаментозно индуциран 

пулмонит или белодробна инфекция.За точната диагноза е необходимо да се вземат 

предвид данните от клиниката и параклиниката, вкл. микробиологични изследвания. 

Плевралните изливи, които не са рядка находка при пациенти с лимфоми, се дължат на 

обструкция на лимфните пътища  

 
Фиг. 5. 

 
Фиг. 6. 
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Засягане на гръдната стена може да се представи при КТ като нодуларни хи-

перденсни лезии в екстраплевралната мастна тъкан, загуба на мастните планове между 

влакната на междуребрената мускулатура или като мекотъканна формация. 

 
Фиг. 7. 

 
Фиг. 8. 

 

В заключение можем да обобщим, че изявата на белодробния лимфом е вариа-

билна, индексът на суспекция е нисък и установените промени могат неправилно да 

бъдат приписани на други болестни състояния. 

Доброто познаване на КТ измененията позволява ранна диагностика, стадиране 

на процеса и адекватна терапия. 
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ПЪРВИЧЕН ЕКСТРАНОДАЛЕН НЕХОДЖКИНОВ ЛИМФОМ:  
КТ ПРОМЕНИ В АБДОМИНАЛНИ ПАРЕНХИМНИ ОРГАНИ 

Георгиев A., Петрова А., Сираков Н.,Георгиева В.  
Катедра по образна диагностика, нуклеарна медицина и лъчелечение. 

Медицински Университет – Пловдив 
 

Екстранодалният лимфом се среща при около 40% от пациентите с лимфом и 

може да засегне всеки орган или тъкан. Доминират дифузно гигантоклетъчен B лимфом 

и фоликуларен лимфом. Екстранодалното разпространение е лош прогностичен фактор. 

Водеща роля при доказването на паренхимен ангажимент от лимфомния процес и точ-

ното му стадиране има компютърната томография – нативно и пост контрастно изслед-

ване. (3, 5)  

При образните изследвания се установяват промени, които могат да наподобяват 

други неопластични или възпалителни заболявания. Неразпознаването на тези измене-

ния води до забавяне на диагнозата и лечението, неправилното стадиране обуславя не-

подходяща терапия. (1, 2, 4) 

Слезката се засяга в 15% от случаите на НХЛ, докато засягането на черния дроб 

е по-често, обикновено съчетано с ангажимент на слезката. Инфилтрацията може да е 

солитарна, мултиплена или дифузна. Възможна е лека или умерена органомегалия, без 

лимфоматозно ангажиране. При КТ изследване органът може да е уголемен или да се 

установят хиподенсни лезии, некаптиращи контрастната материя. Понякога се визуали-

зират паренхимни микрокалцификати и лимфни възли в хилуса на слезката.  

 
Фиг. 1. 



- 296 - 
 

 
Фиг. 2. 

 
Фиг. 3. 

 
Фиг. 4. 
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Засягането на бъбреците в началото на заболяването се среща рядко. Дължи се 

на хематогенна дисеминация или прорастване от регионална лимфонодуларна маса.  

Промените могат да са дифузни; двустранни нодуларни или да се установи со-

литарна формация периренално. 

При КТ изследване измененията са хиподенсни и слабо каптират контрастната 

материя. Могат  да се докажат и различно степенни дренажни смушения.  

 
Фиг. 5. 

 

 
Фиг. 6. 
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Фиг. 7. 

Засягането на надбъбреците се среща при НХЛ, но е рядко. Те могат да се анга-

жирани едностранно или двустранно от първична ретроперитонеална формация; ди-

фузно уголемени или с наличие на малки по размер лимфомни инфилтрати.  

 
Фиг. 8. 

Перитонеалната лимфоматоза е рядка и е трудно да се отдиференцира от пери-

тонеалната карциноматоза. Белези на ангажиране са алки нодули, инфилтративна маса 

и асцит. Последният е с висока плътностна характеристика, поради високото белтъчно 

съдържимо. 
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Дифузната лимфоматозна инфилтрация на мезентериума предизвиква фиксация 

на тънкочревните бримки. 

Коремната стена може да е ангажирана от директно прорастване или хематоген-

на дисеминация в кожа, подкожие, мускули. 

 
Фиг. 9. 

Широкият спектър от КТ установими промени в абдоминалните паренхимни ор-

гани е сигнал за рентгенолозите да подозират лимфом при пациенти с или без данни за 

това заболяване. 

Библиография: 
1. Biko DM, Anupindi SA, Hernandez A, Kersun L, Bellah R. Childhood Burkitt Lymphoma: 

Abdominal and Pelvic Imaging Findings. AJR 2009, 192:1304-1315 

2. Boland GWL, Blake MA, Hahn PF, Mayo-Smith WW. Incidental Adrenal Lesions: Principles, 

Techniques, and Algorithms for Imaging Characterization, Radiology 2008, 249:756-775 

3. Cheson BD, Pfistner B, Juweid ME et al. Revised response criteria for malignant lymphoma. J 

Clin Oncol 2007, 25:579 -586. 

4. Lee WK, Lau EWF , Duddalwar VA, Stanley AJ,  Ho YY. Abdominal Manifestations of 

Extranodal Lymphoma: Spectrum of Imaging Findings AJR 2008,191:198-206 

5. Vinnicombe SJ, Reznek RH. Computerised tomography in the staging of Hodgkin's disease 

and non-Hodgkin's lymphoma. Eur J Nucl Med Mol Imaging. 2003, 30(suppl 1):42-55. 



- 300 - 
 

ОБРАЗНА ДИАГНОСТИКА ПРИ НЕФРОКАЛЦИНОЗА С ПРИНОС НА 
ЕДИН СЛУЧАЙ 

Петрова В., Йорданов А., Петрова А., Сираков Н.  
Катедра по образна диагностика, нуклеарна медицина и лъчелечение, 

Медицински Университет - Пловдив 
 

Нефрокалцинозата представлява генерализирано увеличение на бъбречното кал-

циево съдържимо за разлика от локализираното при калциран бъбречен инфаркт или 

бъбречна туберкулоза. Нефрокалцинозата е термин, използван от Albright през 1934 

година, за описание на калциеви депозити в бъбречния паренхим при хипералдостеро-

низъм. Днес като нефрокалциноза се означават случаите на рентгенологично доловими 

вкалцявания в бъбречния паренхим. (5) Могат да се засегнат кортекс и/ или медула. 

Кортикалната нефрокалциноза е рядка и обикновено се развива след дифузно 

кортикално увреждане. Калцификатите са пръснати или конфлуиращи (1) 

При хроничен гломерулонефрит калциевите депозити се установяват най-често в 

перигломеруларната тъкан и не в гломерулите. 

Остра кортикална некроза вследствие на токсемия на бременностт, ухапване от 

змия или хемолитчно уремичен синдром може да доведе до нехомогенна кортикална 

нефрокалциноза. Калциевите депозити в тези случаи могат да се установят по-рано от 

30 дни след кортикалната некроза. 

Редки причини за кортикална некроза са: 

- бъбречна трансплантация 

- първична хипероксалурия 

- автозомно рецесивна бъбречна поликистоза 

- бенигнена доброкачествена кортикална нефрокалциноза. 

Причини за кортикална нефрокалциноза 
- Остра кортикална некроза 

- Хроничен гломуроланефрит 

- Синдром на Alport 

- Пролонгирана хиперкалциемия и/ или хиперкалциурия 

- Отхвърлен бъбречен трансплантат 

- Сърповидно клетъчна анемия 

- Недоимък на витамин В6 



- 301 - 
 

При медуларната нефрокалциноза се установяват малки калциеви нодули във 

всяка пирамида (2). Диагностиката на подлежащото заболяване на базата на този приз-

нак е трудна. При папиларна некроза вътрешната папила може да е калцирана, докато 

при медуларния гъбест бъбрек се установява калциев пръстен в бъбречните пирамиди. 

Може да се предположи, че когато хиперкалциемията е най-важният фактор, 

калциевите депозити се появяват първо в бъбречните тубуларни клетки. 

Когато главният фактор е хиперкалциурията – те се образуват в интерстициума. 

Причини за медуларна нефрокалциноза 
- Хиперпаратиреоидизъм 

- Медуларен гъбест бъбрек 

- Бъбречна туберкулоза 

- Ренална тубуларна ацидоза 

- Ренална папиларна некроза 

- Имобилизация 

- Саркоидоза 

- Хипероксалурия 

- Глюкозо галактозна малабсорбция 

Интралуминалните тубуларни калциеви кристали са предполага, че са потенци-

ални „ ядра” за формирането на конкременти. 

Методи на изследване 

Нефрокалцинозата може да се докаже чрез обзорна рентгенография, ехография, 

компютърна томография.  

 
Фиг. 1. 
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Фиг. 2. 

 
Фиг. 3. 
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Рентгенологично калциевите депозити могат да се докажат ако плътността им е 

над 100 ХЕ. 

Компютърната томография не е препоръчителна при млади индивиди заради лъ-

чевото натоварване. 

Успехът при ехография зависи от опита на изследващия и хабитуса на пациента. 

 

Рентгенография 

Детекцията не е възможна, ако плътността на депозитите е под 100 ХЕ, размерът 

им под 2 мм. 

Значение имат още пространствената резолюция на използваната техника и ка-

чествата на рентгеновия образ - яркост, контраст и рязкост. 

В началото на кортикалната нефрокалциноза бъбреците са с увеличени размери 

вследствие възпалителен оток, но с времето атрофират. 

 

Компютърна томография 

Най-чувствителният метод за диагностициране на нефрокалцинозата. 

Възможна е ранна диагностика и точно определяне вида и разпространението на 

вкалцяванията, установяването и на други промени - кисти, тумори, системна оксалоза 

/в черен дроб и сърце/, хиперпаратиреидизъм с билатерални пръстени в бъбречната ме-

дула, медуларен гъбест бъбрек / МДКТ/ (3) 

 

Ехография 

Могат да се установят вкалцявания в пирамидите още преди рентгенологичното 

им позитивиране (4). 

Причини за фокално повишаване на ехогенността на бъбречния паренхим: 

- Хроничен инфаркт 

- Остър бактериален фокален нефрит 

- Ангиомиолипом 

- Хемангиом 

- Онкоцитом 

- Злокачествено заболяване - бъбречно клетъчен тумор, сарком, метастаза. 
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Въведение 

Мускулът, изправящ гръбначния стълб, m. erector spinae, е разположен най-

повърхностно и е най-мощният мускул на гърба. Състои се от две части – m. longissimus 

thoracis и iliocostalis lumborum. От своя страна всеки от тези два мускула има две части – 

лумбална, състояща се от фасцикули, започващи краниално от лумбалните прешлени и 

торакална, състояща се от фасцикули, с начало от торакалните прешлени. Лумбалната 

част се намира под торакалната. Каудално сухожилията на торакалната част формират 

обща апоневроза, чрез която се залавят за дорзалната повърхност на сакрума и за меди-

алната crista iliaca. Каудално сухожилията на лумбалната част се залавят в областта на 

spina iliaca posterior superior и най-медиалната част на crista iliaca [1,2]. 

Залавното мястото на сухожилие, лигамент, фасция или ставна капсула към кост 

се нарича ентеза [3]. Ентезите имат следните анатомични особености: 1. те са особено 

богати на болкови рецептори и свободни нервни окончания [4]; 2. натоварванията в 

ентезите при движение са до четири пъти по-големи от тези в самите сухожилия [5]; 3. 

с възрастта и при хронични големи натоварвания ентезите претърпяват промени, ана-

логични на тези, наблюдавани в ставния хрущял [6,7]; 4. увреждането им се среща чес-

то и стои в основата на редица системни и локални заболявания на опорно-двигателния 

апарат [3].  

Малко се знае за особеностите и основните характеристики на тази анатомична 

структура при образни изследвания. Рентгенографски и компютър-томографски могат 

да се наблюдават промени, които обаче са главно в костната структура, характерни са 

за хроничните състояния и не отразяват активността на заболяването [8]. Ядрено-

магнитният резонанс е по-точен метод и има предимството да показва както мекотъ-

канните, така и костните промени, но методът е скъп и по-малко достъпен. Освен това 
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ентезите са относително аваскуларни структури, което намалява информативността му. 

Поради относителната аваскуларност, възпалителните маркери в кръвта най-често не са 

повишени при наличие на ентезопатии [7]. Ехографското изследване на мускуло-

скелетната система е достъпен диагностичен метод с нарастващи възможности и попу-

лярност в ежедневната ревматологична практика [9]. Понастоящем са налице строги 

критерии и протоколи за ехографско излседване на меките тъкани на опорно-

двигателния апарат [10]. Ехографската оценка на ентезите е приложена за първи път 

през 1994 г. и днес е с доказана висока чувствителност за установяване на патологични 

промени в тях [11].  

Цел 

Да се определят ехографския образ и характеристики на залавното място на m. 

erector spinae към илиачната кост при здрави доброволци. 

Материал и методи 

Първоначално беше проведено детайлно анатомично изследване на залавното 

място на m. erector spinae при консервиран във формалин трупен препарат, предоставен 

от Катедра aнатомия, хистология и ембриология на Медицински университет – гр. 

Пловдив. Целта беше да се идентифицира точното положение на структурите, предс-

тавляващи интерес и най-вече точната ориентация на сухожилните влакна в сагитален и 

коронеален план. Така бяха определени двете най-подходящи перпендикулярни поло-

жения за поставяне на трансдюсера (лонгитудинално и трансверзно на сухожилните 

влакна според изискванията за ехографска оценка на ентезите). За целта беше опреде-

лен среден ъгъл на отклонение на сухожилията спрямо надлъжната ос на гръбначния 

стълб. Този ъгъл е средно между 7 и 10 градуса отворен надолу. Следователно транс-

дюсерът трябва да се поставя на мислената линия, сключваща ъгъл от 7-10 градуса с 

гръбначния стълб, за да бъдат видени сухожилните влакна в точен лонгитудинален 

план. В сагитален план също бе отчетено отклонение на сухожилните влакна като дол-

ната им част се намира по-назад от горната. Това означава, че при изследване с горната 

част на трансдюсера трябва да се приложи лек натиск върху кожата, за да се компенси-

ра и това отклонение. За най-удачен топографски ориентир бе избрана spina iliaca 

posterior superior заради лесната й идентификация както палпаторно, така и ехографски. 

След това бе проведено ехографско изследване на 20 доброволеца – 10 мъже и 

10 жени, средна възраст – 30,9 години (21-60), среден BMI – 23,8 (18,3-27,8). Те бяха 
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информирани за естеството и целите на проучването и дадоха съгласието си. Ехогра-

фиите бяха извършени с апарат Esoate My Lab 40 с високочестотен линеарен трансдю-

сер 10-18 MHz.  

Доброволците бяха изследвани в легнало положение с възглавница под корема 

за компенсация на лумбалната лордоза и отклонението на мускулните влакна назад. 

Изследването започваше с идентификацията на Pr spinosus в средата на сакрума. След 

това трансдюсерът беше придвижван латерално в напречен план до визуализацията на 

spina iliaca posterior superior. Тук той бе ориентиран в лонгитудинален план, като долна-

та му част оставаше върху spina iliaca posterior superior, а горният му край бе ротиран 

леко медиално до 7-10 градуса спрямо надлъжната ос на гръбначния стълб. Спазвайки 

тази позиция трансдюсерът бе предвижван медиално и латерално, за да се оцени цялата 

ширина на сухожилието и ентезата на m. erector spinae. За компенсация на отклонение-

то на влакната назад се оказваше непрекъснат лек натиск с горната част на трансдюсе-

ра. След това трансдюсерът бе ротиран отново на 90 градуса за да бъдат изследвани 

тези структури и в напречен план. Сега той бе предвижван краниално и каудално за по-

пълната им оценка. Процедурата се повтаряше и на контралатералната страна. Ехог-

рафската характеристика и размерите на крайната част на сухожилието и ентезата на m. 

erector spinae бяха регистрирани по време на изследването. 

 
Фигура 1. Анатомичен препарат и схематично представяне на залавното  

място (ентезата) на лумбалния m. erector spinae към илиачната кост (надлежащата 
апоневроза е премахната),          – Лява spina iliaca posterior superior,          – Procesus 

spinosus L4 
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Фигура 2. Ехографски образ (надлъжен и напречен) на сухожилието и  

ентезата на m. erector spinae към илиачната кост     – Ентеза на мускула; 
         – Spina iliaca posterior superior. 

Резултати 

Сухожилието и залавното му място бяха оценени при всички доброволци. Пос-

ледователно в дълбочина се визуализираха кожата, подкожната тъкан, задния лист на 

тораколумбалната фасция, апоневрозата на торакалната част на m. erector spinae, сухо-

жилието на лумбланата част на m. erector spinae и залавното му място, дълбокия лист на 

тораколумбалната фасция и костния контур на илиачната кост (spina iliaca posterior 

superior). Сухожилието имаше типична добре изразена фибрилaрна структура и се зала-

вяше за sрina iliaca posterior superior. Средната дълбочина на ентезата под повърхността 

на кожата беше10,1 мм вляво и 11,4 мм вдясно. Средната дебелина на сухожилието на 

лумбалната част на m. erector spinae непосредствено на залавното му място беше както 

следва: вляво – 6,01 мм при мъжете и 4,72 мм при жените, a вдясно – 6,18 мм и 4,97 мм 

съответно при мъже и жени. Нормално не се наблюдаваше свободно пространство 

между апоневрозата на мускула и лумбалното му сухожилие, а те бяха в непосредствен 

контакт. Латералнате влакна на апоневрозата се залавяха за crista iliaca, заедно с лум-

балното сухожилие, докато медиалните влакна преминаваха над илиачната кост, за да 

се заловят за дорзалната повърхност на сакрума.  

Таблица 1. Средна дебелина на сухожилието на m. erector spinae в милиметри,  
измерена сонографски при здрави доброволци от двата пола. 

Сухожилие на m. erector 
spinae при ентезата му 

Дебелина вляво Дебелина вдясно 

Мъже 6,01 мм 6,18 мм 

Жени 4,72 мм 4,97 мм 
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Обсъждане 

Патологията на ентезите (ентезопатиите) е изключително честа причина за хро-

нични мускуло-скелетни оплаквания [3]. Към момента повече се знае и са добре проу-

чени периферните ентезопатии, отговорни за редица добре известни регионални болко-

ви синдроми в областта на рамото, лакътя, коляното и стъпалото. При повечето от тях 

метод на избор за доказване на диагнозата и визуализация на патологичния процес е 

ехографията [12,13]. Аналогично може да се предполага, че увреждането на аксиалните 

ентези може да е причина за значителна част от хроничните болки в гърба и кръста. M. 

erector spinae е най-големият и важен мускул в поясния отдел на гръбначния стълб. Па-

тологията на неговото залавно място за илиачната кост би могла да е важен източник на 

остра и хронична болка в гърба и кръста, както с механична, така и с възпалителна ге-

неза. Настоящето изследване, в което се описва ехографския образ и размери на ентеза-

та на m. erector spinae при здрави доброволци, би могло да послужи за отправна точка 

при бъдещи проучвания на пациенти с неспецифична болка в гърба и кръста. Тъй като 

ехографията е безопасна методика даден пациент би могъл да бъде проследен в дина-

мика неограничен брой пъти, за да се документира резултата от лечението [14,15,16]. 

Освен това ехографията дава възможност за сигурно и точно насочване на иглата към 

мястото на патологичните промени при локална инжекционна терапия [17,18]. Не на 

последно място това проучване заедно с предходните такива на други структури в лум-

бо-сакралната област [19,20,21] биха могли да бъдат основа за въвеждането на ехогра-

фията като диагностичен метод при остра и хронична, атипична или резистентна на 

терапия болка в гърба и кръста. 

Библиография: 
1. Bogduk N. Clinical Anatomy of the Lumbar Spine and Sacrum. 4th ed. Elsevier 2005;183-210. 
2. Macintosh JE, Bogduk N. The attachment of the lumbar erector spinae. Spine 1991;16:783-92. 
3. Slobodin G, Rozenbaum M, Boulman N, Rosner I. Varied presentations of enthesopathy. 

Semin Arthritis Rheum 2007;37:119-126. 
4. Bogduk N. Mechanism of musculoskeletal pain. Aust Musculoskeletal Med 2006;7-19. 
5. Doschak MR, Zernicke RF. Structure, function and adaptation of bone-tendon and bone-

ligament complexes. J Musculoskelet Neuronal Interact 2005;5(1):35-40. 
6. McGonagle D, Marzo-Ortega H, Benjamin M, Emery P. Report on the second international 

enthesitis workshop. Arthritis Rheum 2003;48(4):896-905. 
7. McGonagle D, Benjamin M. Entheses, enthesitis and enthesopathy. Arthritis Research UK, 

Topical Reviews 2009: 
8. Hermann HG, Eshed I, Bollow M. Imaging of enthesitis: a new field for the radiologist? Rofo 

2006;178(6):578-89. 



- 310 - 
 

9. Jacobson JA. Fundamentals of Musculoskeletal Ultrasound. Saunder/Elsevier 2007. 
10. Wakefield RJ, Balint PV, Szkudlarek M, Filippucci E, Backhaus M, D'Agostino MA, et al. 

Musculoskeletal ultrasound including definitions for ultrasonographic pathology. J Rheumatol 
2005;32:2485-87 

11. Ruta S, Gutierrez M, Pena C, García M, Arturi A, Filippucci E, Marcos JC. Prevalence of 
subclinical enthesopathy in patients with spondyloarthropathy: an ultrasound study. J Clin 
Rheumatol 2011;17(1):18-22 

12. Falsetti P, Acciai C, Lenzi L, Frediani B. Ultrasound of enthesopathy in rheumatic diseases. 
Mod Rheumatol 2009;19:103-13. 

13. Levin D, Nazarian LN, Miller TT, O’Kane PL, Feld RI, Parker L, McShane JM. Lateral 
epicondylitis of the elbow: US findings. Radiology 2005;237:230-34 

14. Marzo-Ortega H, McGonagle D, O’Connor P, Emery P. Efficacy of etarnecept in the 
treatment of the entheseal pathology in resistant spondylarthropathy: a clinical and magnetic 
resonance imaging study. Arthritis Rheum 2001;44:2112-7. 

15. D’Agostino MA, Breban M, Said-Nahal R, Dougados M. Refractory inflammatory heel pain 
in spondyloarthropathy: a significant response to infliximab documented by ultrasound. 
Arthritis Rheum 2002;46:840-1. 

16. Kamel M, Kotob H. High frequency ultrasonographic findings in plantar fasciitis and 
assessment of local steroid injection. J Rheumatol 2000;27:2139-41 

17. Todorov P, Batalov А. Ultrasound-guided sacroiliac steroid injections might be more effective 
than unguided injections for pain, disability and sleep disturbances associated with 
spondyloarthritis. European Journal of Pain. Supplement 5 2011;38-39. vs. unguided 
sacroiliac joint steroid injections in spondyloarthritis. Pain in Europe VII, Hamburg, Germany, 
Sept 21-24, 2011. 

18. Todorov P, Batalov A. Effectiveness of therapeutic ultrasound-guided lumbar facet joint nerve 
blocks in the management of chronic low back pain. Annual European Congress of 
Rheumatology, 25-28 May 2011, London, UK. Annals of the Rheumatic Diseases, June 2011, 
vol 70, supplement 3, AB0020. 

19. Spadaro A, Iagnocco A, Baccano G, Ceccarelli F, Sabatini E, Valesini G. Sonographic-
detected joint effusion compared with physical examination in the assessment of sacroiliac 
joints in spondyloarthritis. Ann Rheum Dis 2009;68:1559-63. 

20. Moore AE, Jeffery R, Gray A, Stringer MD. An anatomical ultrasound study of the long 
posterior sacro-iliac ligament. Clin Anat 2010;23(8):971-77. 

21. Stokes M, Rankin G, Newham DJ. Ultrasound imaging of lumbar multifidus muscle: normal 
reference ranges for measurements and practical guidance on the technique. Manual Therapy 
2005;10:116–26. 

 
За кореспонденция: 
Пламен Тодоров 
бул. „Никола Вапцаров“ № 117, ет. 8 
гр. Пловдив 
тел.: 0888 56 64 78 
e-mail: pl_todorov@prontomail.com 
  



- 311 - 
 

ТИРЕОИДНИ НАРУШЕНИЯ ПРИ ПАЦИЕНТИ С ХРОНИЧНА 
МИЕЛОИДНА ЛЕВКЕМИЯ, ЛЕКУВАНИ С ТИРОЗИН-КИНАЗНИ 

ИНХИБИТОРИ – ПРЕДВАРИТЕЛНИ РЕЗУЛТАТИ 

Горанова-Маринова В1, Нончев Б 2 
1-Клиника по хематология; 2 - Клиника по ендокринология; 

МУ-Пловдив 
 

От началото на XXI век в онкохематологичната практика навлезе принципно нов 

терапевтичен подход, наречен „таргетна терапия”. По същество това е патогенетично 

лечение, което повлиява прицелно молекули, отговорни за специфичните за онкогене-

зата процеси на пролиферация, диференциация и клетъчна смърт. Тирозин-киназните 

инхибитори (ТКИ) представляват модел за таргетно лечение с изключителен успех. 

Индицирани са за редица заболявания като Хронична миелоидна левкемия PH+ (ХМЛ 

PH+), гастроинтестинални стромални тумори, Ph+остра лимфобластна левкемия, хро-

нична еозинофилна левкемия, медуларен тиреоиден карцином, недребноклетъчен кар-

цином на белия дроб, метастатичен бъбречен карцином. С разширяване на приложени-

ето на тези препарати, наред с добрия им терапевтичен ефект през последните години 

нараства и интересът към страничните им действия включително върху функцията на 

щитовидната жлеза /1,2/. Дългата продължителност и качество на живот при тези болни 

повдигат въпроса за ранната и късна токсичност от приложеното лечение. Единични са 

наблюденията относно влиянието на тези медикамнети върху тиреоидната функция при 

болни с ХМЛ PH+. В прегледа на литературата намерихме 2 анализа върху серии болни 

с ХМЛ PH+, лекувани с ТКИ и описание на един клиничен случай. Установените тире-

оидни увреждания след приложение на ТКИ и нееднозначните становища в изводите на 

изследователите мотивираха настоящото научно изследване. Проучването се реализира 

в рамките на научен проект финансиран от Медицински Университет – Пловдив. 

Цел 

Да се проучат параметрите на тиреоидната функция, морфология и автоимуни-

тет при пациенти с хронична миелоидна левкемия PH+, лекувани с тирозин-киназни 

инхибитори I-ва и II-ра генерация. 

Материал и методи 

До момента са анализирани данните на 25 болни, съотношение м/ж= 1/1,08, 

средна възраст 55г (20-76). В хронична фаза са диагностицирани 22 (88.0%), в акцеле-
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рираща 3 (12.0%). В група с нисък Euro риск  са 9 (36.0%), с интермедиерен 10 (40,0%), 

с висок риск 6 (24.0%). На стандартна доза Imatinib 400mg са 13 (52,0%), на 300mg - 7 

(28,0%), нa 600mg – 3 (12,0%), един пациент (4,0%) е на лечение с Nilotinib 600mg и 

един пациент (4,0%) е на лечение с Dasatinib 100mg. Средното време от диагнозата е 

31,4мес (5-68), средно време на лечение с ТКИ 24,3мес (5-68). Постигнантият терапев-

тичен отговор е пълен цитогенетичен при 18 (72%), голям цитогенетичн отговор 4 

(16.0%) и без цитогенетичен отговор са 3 (12.0%). Изследвани бяха следните тиреоидни 

показатели: ТСХ, ФТ3, ФТ4, ТАТ, ТПО-АТ – хемилуминисцентен имунен анализ), 

ТРАТ (ELISA), ултразвуково изследване на щитовидна жлеза (апарат SIUI Apogee 

3500). За статистическа обработка на данните са използвани вариационен и алтернати-

вен анализ, критерий χ2, Student`s t-test при уровен на значимост Р<0.05. 

Резултати 

Данни за тиреоидни нарушения бяха установени при 5 от изследваните пациенти 

/таблица 1./ Анализът установи наличие на имунологични и ултразвукови данни за ав-

тоимунен тиреоидит при 4 пациента. При двама болни е извършена парциална тирео-

идна резекция по повод възлести форми на автоимунен тиреоидит преди започване на 

лечението с ТКИ. При един пациент се отчете хормонална констелация за субклиничен 

хипотиреоидизъм, а пациентката приемала дазатиниб бе с базедовифицирана полино-

дозна гуша с клинични и хормонални данни за тиреотоксикоза. 

Таблица 1. Тиреоидни нарушения при пациенти лекувани с ТКИ 

ПАЦИЕНТ ПОЛ МЕДИКАМЕНТ ДОЗА ДИАГНОЗА ТИРЕОИДНИ МАРКЕРИ 

1 Ж ИМАТИНИБ 400 
МГ 

АВТОИМУНЕН 
ТИРЕОИДИТ – 
ДИФУЗНА ФОРМА 

TPOAb /+/;  TGAb /+/;  
TSH - ↑; УЗ данни за ти-
реоидит;   

2 М ИМАТИНИБ 400 
МГ 

АВТОИМУНЕН 
ТИРЕОИДИТ – 
ДИФУЗНА ФОРМА 

TPOAb /+/;  TGAb/+/;  
TSH - норма;  УЗ данни 
за тиреоидит 

3 Ж ИМАТИНИБ 400 
МГ 

АВТОИМУНЕН 
ТИРЕОИДИТ – 
НОДОЗНА ФОРМА – 
ТИРЕОИДНА 
РЕЗЕКЦИЯ 

TPOAb /+/; TGAb /-/; 
TSH – норма; УЗ данни 
за тиреоиден остатък 
двустранно 

4 М ИМАТИНИБ 300 
МГ 

АВТОИМУНЕН 
ТИРЕОИДИТ – 
НОДОЗНА ФОРМА – 
ТИРЕОИДНА 
РЕЗЕКЦИЯ  

TPOAb /+/; TGAb /-/; 
TSH – норма; УЗ данни 
за тиреоиден остатък 
двустранно 

5 Ж ДАЗАТИНИБ 100 
МГ 

БАЗЕДОВИФИЦИРАН
А ВЪЗЛЕСТА ГУША 

TPOAb /-/; TGAb /-/; TSH 
– ↓↓↓ ; УЗ данни за висо-
костепенна възлеста гуша 
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Сравнителната оценка на пациентите със и без тиреоидни увреждания по отно-

шение на някои основни характеристики не показа статистически значими различия. 

Това позволи съпоставката на двете групи при по-нататъшната оценка на медикамен-

тозния ефект /таблица 2/. 

Таблица 2. Сравнителна характеристика на пациентите с и без тиреоидни нарушения 

 Пациенти без Тирео-
идни нарушения 

Пациенти с Тирео-
идни нарушения общо P 

пол (n) 
мъже 
жени 

10 
10 

2 
3 

12 
13 P>0.05 

Възраст 
 57.32±3.82 52.10±7.20  P>0.05 

Тютюнопушене (n) 
да 
не 

5 
14 

1 
5 

6 
19 P>0.05 

Фамилна обремененост за тиреоидни заболявания (n) 
Да 
Не 

4 
15 

2 
4 

6 
19 P>0.05 

Обем на щитовидна жлеза (ml)* 
 9.83±1.24 7.77±1.50  P>0.05 

Продължителността на лечението с ТКИ и продължителността на заболяването 
не показаха сигнификантни разлики при пациентите от двете групи /фигура 1./ 

 
Фигура 1. Продължителност на лечението и продължителност на болестта 

при болните с и без тиреоидни нарушения. 
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Недостатъчния брой единици на наблюдение включени на този етап в проучва-

нето не позволява коректна оценка на влиянието на дозовия режим. Литературните 

данни за ефект на иматиниб върху тиреоидния хормонален статус при тиреоидектоми-

рани пациенти мотивира задълбочена оценка на двама пациенти с проведена тиреоидна 

резекция. Хронологичното проследяване не установи необходимост от увеличение на 

дозата на заместителното лечение след започване на терапия с иматиниб /таблица 3/ 

Таблица 3. Тиреоиден статус при пациентите с понесена тиреоидна резекция 

пациенти с понесена тиреоидна резекция ПАЦИЕНТ 1 ПАЦИЕНТ 2 

TSH (0.34 - 5.5 mUI/L) 2.8 4.43 

FT4 (7.85 - 14.40 pmol/l) 9.62 3.85 

FT3 (3.60 - 6.0 pmol/l) 4.08 13.10 

TGAB (0 – 4 IU/ml) 1.9 0.3 

TPOAB (0 – 9 IU/ml) 52 28 

TSHRAB (0.0 – 1.5 U/L) 1.0 1.1 

диагноза 
Възлеста форма 
на автоимунен 

тиреоидит 

Възлеста форма 
на автоимунен 

тиреоидит 

Остатъчна тъкан (ml) 3.54 2.3 

Доза на л-тироксин преди започване на ТКИ 50 75 

Доза на л-тироксин след започване на ТКИ 50 75 

Обсъждане 

Прегледът на литературата представя най-голям брой данни за взаимовръзката 

между тирозинкиназния инхибитор сунитиниб и повишената честота на хипотирео-

идизма сред лекуваните болни /3, 4, 5, 6/. Доказателства за тиреоидни увреждания, как-

то от експериментални модели така и от клинични серии, съществуват за препаратите 

иматиниб, сорафениб и мотезатиниб, нилотиниб, дазатиниб и бозутиниб като проучва-

нията за тях са единични и с малък брой единици на наблюдение /7, 8, 9, 10/. Нашите 

междинни резултати не доказват повишена честота на тиреоидните нарушения след 

лечение с иматиниб. Подобни са резултатите на Dora и сътр. които също не установяват 

иматиниб- индуцирани тиреоидни увреждания при пациенти с щитовидна жлеза ин 

ситу. Проследени са 68 болни с разпределение по пол, възраст и продължителеност на 

лечението подобни на нашия контингент. Авторите не установяват корелация между 
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тиреоидната функция и продължителността на лечението с Иматиниб. /10/. Първото 

описание на хипотиреоидизъм вследствие приложение на ТКИ е при болни с медуларен 

тиреоиден карцином на лечение с Иматиниб. При осем от болните, всички понесли ти-

реоидектомия е регистрирано нарастване на TSH с до 384%, което е наложило увеличе-

ние на заместителната доза с левотироксин до 210% /2,7/. Възможно обяснение за вли-

янието на ТКИ върху функцията на щитовидната жлеза предлагат Braun D и сътр, кои-

то в клетъчни култури установяват, че ТКИ потискат частично и дозoзависимо хипто-

таламо-хипофизната обратна връзка в регулацията нa TSH, чрез инхибиране на негови-

те транспортни протеини. В резултат се повишават нивата на TSH и/или нуждите от 

хормонална заместителна терапия/11/. Други автори допускат, че ТКИ променят пери-

ферния метаболизъм на тиреоидните хормони; повишават интензивността на конюги-

рането в черния дроб; интензивността на дейодирането на Т3 или се осъществява ин-

терференция на Иматиниб с резорбцията на Левотироксин в гастроинтестиналния тракт 

/1,10/. В изследваната от нас група двама пациенти бяха с проведена парциална тирео-

идна резекция по повод възлести форми на автоимунен тиреоидит. Детайлната оценка 

на техните показатели не установи необходимост от повишаване на заместителните 

дози след започване на лечение с иматиниб. Вероятна причина за това е наличието на 

тиреоидни остатъци с резидуален функционален капацитет. Установихме ултразвукови 

данни за високостепенна многовъзлеста гуша и хормонални и клинични белези на ти-

реотоксикоза при пациента лекуван с дазатиниб, които към момента не свързваме с 

провежданото лечение. От клиничен интерес при този болен е не само терапевтичния 

отговор по отношение на ХМЛ, но и на тиреоидната дисфункция и нуждите от хормо-

нална заместителна терапия. 

Колектив от болницата „Шарите”, Германия представя данни за нарушения на 

тиреоидната функция (хипер – и хипотиреоидизъм) при 33/73 пациенти с ХМЛ Ph+, с 

честота съответно 25 % за групата на Иматиниб, 55% при Нилотиниб и 70% при Даза-

тиниб. Особеност на протиченато е, че тироидната дисфункция е временен феномен и 

при нито един пациент не е причина за преустановяване на лечението. Авторите прие-

мат, че нарушенията на тиреоидната функция са „чест” страничен ефект при лечение с 

ТКИ/12/. Японски автори посочват, че в генезата на най-разпространения страничен 

ефект при лечение с ТКИ – отокът - вероятно съучастие има хипотиреоидният едем - 

микседемът. Те съобщават случай на пациент с ХМЛ, лекуван с Нилотиниб, който изя-

вява хипотиреоидизъм и тежка генерализрана оточност, които липсват преди започва-
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нето на терапията /13/. Честотата на новооткритите случаи с тиреоидни увреждния в 

изследваната от нас група е ниска, но резултатите трябва да се интерпретират внима-

телно поради недостатъчния брой единици на наблюдение включени на този етап. 

Заключение 

На този етап не се установява взаимовръзка между приложението на иматиниб и 

нарушенията в тиреоидния статус при болни с ХМЛ. Възможните ефекти на иматиниб 

върху тиреоидните функционални показатели трябва винаги да се вземат предвид при 

оценката на пациенти с понесена тотална тиреоидектомия. Установените хормонални и 

морфологични нарушения на щитовидната жлеза при пациента лекуван с дазатиниб 

налагат допълнителни изследвания при голям брой пациенти. Възможните ефекти на 

иматиниб върху тиреоидните функционални показатели трябва винаги да се вземат 

предвид, не само при оценката на пациенти с понесена тотална тиреоидектомия, но и в 

общата оцента на терапевтичния отговор и странични ефекти при пациентите с ХМЛ 

Ph+. Близкото сътрудничество между хематолози и ендокринолози в това отношение 

би помогнало за подобряване на качеството на живот при тези болни. 
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Въведение 

Ранният леталитет при пациенти с мултиплен миелом (ММ) е свързан с късна 

диагноза, напреднала фаза на заболяването, наличието на прогностично неблагоприят-

ни фактори, резистентност към лечение, бъбречна недостатъчност (БН) и съпъстваща 

коморбидност. 

Цел на проучването 

Да се оцени значението на степента и изхода на бъбречната недостатъчност за 

терапевтичния отговор и ранния леталитет до 1 година при новодиагностицирани паци-

енти с мултиплен миелом. 

Пациенти и методи 

За периода 1980 - 2007 г са диагностицирани, лекувани и наблюдавани 425 па-

циенти с ММ на средна възраст 61,1 9,3г при съотношение М : Ж /1,1 : 1,0. При диаг-

ностицирането на процеса и оценката на терапевтичния отговор са използвани крите-

риите SWOG (Югозападна онкологична група), а за стадирането - системата на 

Durie&Salmon. Всички пациенти са лекувани с режими на базата на алкилиращи агенти 

(Cyclophosphamide) и ГКС. БН (серумен креатинин ≥ 134 mol/l и креатининов клирънс 

< 1,3 ml/sec) е разпределена в общоприетите 5 степени. Изходът на БН след индукци-

онно лечение е оценен в три групи: реверзибелна БН (РБН), частично реверзибелна БН 

(ЧРБН) и нереверзибеблна БН (НРБН) Статистическият анализ е извършен с помощта 

на програмен пакет SPSSv17.0 (for Windows). 

Резултати 

І. Подход за оценка на БН: 

1. В подстадий „В” (Durie&Salmon) се стратифицират пациенти със серумен Cr≥2 

mg/dl или ≥177 mol/l. 2.При декомпенсираната ХБН долната граница е ясно опреде-
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лена ≥160 mol/l. 3.В диапазона на Cr от 134 до 160 mol/l  Ccr е със стойности между 

1,3-0,66 ml/sec, което отговаря на т.нар компенсирана  (латентна) ХБН. 4.В зоната 

134– 160mol/l и 160- 177 mol/l попадат болни, обикновено изключвани от статисти-

ческата обработка или причина за досадни неточности (табл.1). 

Табл. 1. Пациенти с хронична бъбречна недостатъчност и мултиплен миелом 

Показатели Подстадий „В” 
Cr >176mol/l 

Декомпенсирана ХБН 
Cr > 160mol/l 

Латентна + декомпенсирана ХБН 
Cr > 134mol/l 

Брой болни 161 (37,9%) 171 (40,2%) 196 (46,1%) 

Креатинин 337,90  ± 200,95 318,13 ± 209,7 301,5 ± 212,9 

Установихме ХБН при 196 (46,1%), която е стратифицирана в 5 степени по те-

жест и 3 групи по изход след индукционно лечение (фиг 1, 2).  

 
Фиг. 1. Степени на БН                                      Фиг. 2. Изход на БН 

ІІ. Терапевтичен отговор При 277 (65,2%) пациенти бе постигнат терапевтичен 

отговор (SWOG-критерии). От тях всеки трети (33,6%) е с ХБН (табл.2, фиг 3). При 77 

(18,1%) пациенти бе регистриран екзитус до 1 год. От тях с ХБН са 59 болни (76,6%), 

т.е. преживяемост под 1 г се наблюдава предимно при болни с ХБН. 

 

Табл. 2. Терапевтичен отговор, бъбречна недостатъчност и ранен леталитет по декади 

Декади Брой 
болни 

Общ терап. 
отговор 

Терапевтичен 
отг + БН 

Ранен  
леталитет 

Ранен лет. 
+ БН 

1980-1989 г 123 72 (58,1%) 21 (29,2%) 24 (19,5%) 17 (70,8%) 

1990-1999 г 134 83 (61,9%) 25 (30,1%) 31 (23,1%) 25 (80,6%) 

2000-2007г 168 122(72,8%) 47 (38,5%) 22 (13,1%) 17 (77,3%) 

Общо 425 277 (65,2%) 93 (33,6%) 77 (18,1%) 59 (76,6%) 

7,7

62,7

22,9

5,6 1,1
Компенсирана
БН -І ст 
БН-ІІ ст
БН-ІІІ ст
БН-ІV ст

46,40%

28,10%

25,50%

РБН
ЧРБН
НРБН
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ІІІ. Степен на БН, терапевтичен отговор и ранен леталитет. Съотношението 

между болните, постигнали терапевтичен отговор „с” и „без” ХБН е 1,0 : 1,97, т.е. чес-

тотата на терапевтичния отговор при болни с ХБН е достоверно по-нисък и не се 

регистрира при напреднала ХБН ІІІ и ІV ст (p<0,001). Пациенти с ХБН ІІІ и ІV ст 

имат изключително висок ранен леталитет – 11/12 или 91,7% (фиг.4) 

  
Фиг. 3. Терапевтичен отговор                         Фиг. 4. Терапевтичен отговор, 

           ранен леталитет и БН                          ранен леталитет и степени на БН 
 

ІІІ. Изход на БН, терапевтичен отговор и ранен леталитет. С постигнат тера-

певтичен отговор са 71,4% от пациентите с РБН и при нито един от болните с НРБН 

(фиг.5) Не всички пациенти с РБН постигат терапевтичен отговор, а всеки трети с 

ЧРБН, независимо че не възстановява напълно Cr, също постига терапевтичен отговор. 

 
Фиг. 5. Терапевтичен отговор, ранен леталитет и изход на бъбречната недостатъчност 

Ранният леталитет е най-висок сред пациентите с НРБН -68% ( p < 0,001). 

При пациенти с лекостепенна и РБН терапевтичният отговор и ранният леталитет не се 

различават от средните за проучения контингент.  
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Обсъждане 

Терапевтичното повлияване на MM и ХБН в повечето случаи е успореден про-

цес, но взаимоотношенията между терапевтичния отговор и БН са сложни и трудно 

предсказуеми. Неслучайно Cr е стадиращ показател1,3,6,12 а едновременно с това най–

често не е определян като прогностично независим фактор2,7,9,16,17. Доскоро БН бе конт-

раиндикация за приложение на химиотерапевтиците в пълен обем, но понастоящем 

парадигмата се промени. Пациентите с напреднала БН вече се включват регулярно на 

хрониодиализа. Установи се, че при Cr до 400 mol/l терапевтичните схеми в стандарт-

на доза не влошават бъбречна функция5,14,15,19. Протеазомните инхибитори и имуномо-

дулиращите агенти се оказаха с ренопротективен ефект и подобряващи БН8,13. Нашите 

резултати и други подобни данни1,4,7,11 показват, че постигането на терапевтичен отго-

вор  е процес, успореден с повлияването на БН и не се среща при пациенти с НРБН. БН 

е тежка органна дисфункция, изискваща задължителна корекция. 

Изводи  

1. БН в индукционния цикъл е фактор, ограничаващ достоверно терапевтичния от-

говор и преживяемостта на пациентите. 

2. При пациенти с напредналата по степен и необратима БН терапевтичен отговор 

не се постига, а ранният леталитет е почти правило. 

3. При пациенти с умерена по степен и реверзибелна БН терапевтичния отговор и 

ранния леталитет не се различават от средния за проучения контингент. 

4. Съвременните химиотерапевтични режими и нови агенти, агресивната рехидра-

тация, корекцията на реверзибелните елементи, профилактиката на БН и ранното 

включване на хронидиализа са в състояние да подобрят депурационната бъбречна фун-

кция, терапевтичния отговор и прогнозата на заболяването. 
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T. Дерменджиев1, Попова Т.1, Станев С.2, Хаджиева К.2, Делева П.2, 
Тотев Г.3 

1.Катедра Микробиология и имунология, МУ – Пловдив  
2.Студентски кръжок по микробиология, МУ – Пловдив 

3.Специализирана акушерогинекологична амбулатория 
 
Въведение 

Вулвовагиналната кандидоза се смята за една от най-честите причини, поради ко-

ито жените посещават специализираните гинекологични амбулатории (1, 2). Често под-

ценявани от медицинската общност, хроничните вулвовагинални симптоми са относи-

телно чести и могат да бъдат причина за притеснение както за самите пациенти, така и за 

лекарите, особено в структурите на доболничната медицинска помощ (ДБМП) (3). 

Определение: вулвовагиналната кандидоза е синдром, характеризиращ се с вул-

вовагинално възпаление, причинено от кандида инфекция на влагалището (4). Въпреки 

че честотата и разпространението на вулвовагиналната кандидоза е невъзможно да се 

определи точно, няма спор, че този тип вулвовагинити се срещат много често. В едно 

проучване на фамилна практика, проведено сред 204 жени на възраст от 18 до 85 годи-

ни с генитоуринарни симптоми, авторите установяват, че 72% от изследваните жени са 

имали поне един епизод на вулвовагинална кандидоза преди това (5).  

Проблемът с диагностиката на вулвовагиналната кандидоза остава актуален и 

днес, независимо от технологичния напредък и наличните модерни микробиологични и 

молекулни методи за диагностика. Причината за това е, че 15 – 20% от здравите жени 

са носителки на различни видове кандида (8). Остава открит въпросът дали наличието 

на Candida spp. във влагалищния секрет на жената е само колонизация или инфекция. 

Различните изследователи са на различно мнение, когато трябва да се даде отговор на 

предходния въпрос. Повечето от тях предпочитат само един или два от следните три 

диагностични подхода в полза на хипотезата - инфекция: 

 Наличие на субективна и/или обективна вулвовагинална симптоматика  

 Наличие на позитивна култура върху селективни среди за кандида 

 Наличие на дрожди при микроскопско изследване на влагалищен секрет 

Резултати, основани само на субективни оплаквания и/или клинична симптома-

тика, са причината за значителен процент на неточна диагноза, особено при хроничната 



- 324 - 
 

вулвовагинална инфекция (4). Когато правилно диагностицирана неусложнена вулвова-

гинална кандидоза се лекува своевременно с азолови препарати, в повечето случаи те-

рапията е успешна. Въпреки успешното лечение, то бива забавяно или прекъсвано, 

именно поради непоставяне на правилна диагноза, както от страна на самия пациент 

(когато се касае за самодиагностика), така и от страна на лекаря (6). Причината за това 

е най-вече неспецифичността на субективните оплаквания и клиничната симптоматика, 

но също и липсата на достъпни и точни диагностични тестове за амбулаторната прак-

тика или поради недостатъчен опит на медицинските специалисти (6, 7). Макар че вул-

вовагиналната кандидоза е втората по честота влагалищна инфекция в Северна Амери-

ка, тя не е официално регистрирано и съобщавано заболяване и трябва да бъде изклю-

чена от списъка на полово – предаваните инфекции. За това не е изненада, че вулвова-

гиналната кандидоза не се радва на достатъчно внимание сред медицинските среди и 

здравните институции. Епидемиологичните данни за рисковите фактори и патогене-

тичните механизми остават недостатъчно проучени. Най-важните здравни характерис-

тики, включително диагностиката и терапията, все още остават неясни. На работна 

среща на експерти по въпросите на вулвовагиналната кандидоза през 1996 година, беше 

посочено какво се знае и какво е ясно на науката в тази област и по-специално по въп-

росите за епидемиологията, диагностиката и лечението на тази нозологична единица. 

На същата среща бяха предложени учебни ръководства и справочници за лечение и 

диагностика на различните форми на вулвовагинална кандидоза (8). Според Джак Со-

бел около 75% от всички жени преживяват поне един епизод на вулвовагинална канди-

доза по време на своя живот, а 5 – 8% от тях имат повече от един епизод. Изчислено е, 

че около 50% от пълнолетните жени ще преживеят втори епизод (9). Сред клинични 

популации от постменопаузални жени, неизползващи естрогенови препарати, вулвова-

гиналната кандидоза е по-рядко срещана в сравнение с популации от по-млади жени 

(10). Независимо от казаното дотук, все още няма консенсус относно критериите за ди-

агностика на вулвовагиналната кандидоза като причина за оплаквания от страна на 

долния генитален тракт при жената. Нашите дългогодишни наблюдения ни накараха да 

потърсим един по-комплексен и сигурен подход, основан както на клиникоанамнестич-

ни и физикални, така и на обективни микроскопски и културелни критерии (качествени 

и количествени) за диагностика на вулвовагиналната кандидоза. Съществува предста-

вата, че бактериалната вагиноза и вулвовагиналната кандидоза са водещите по честота 

и разпространение типове вагинални инфекции. Те, заедно с трихомониазата, според 
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болшинството изследователи са отговорни за над 90% от всички инфекциозни вагини-

ти. Според резултатите от настоящото проучване, тази представа би трябвало да се ре-

визира. 

Цел 

Да се проучи относителният дял на вулвовагиналната кандидоза при жени с хро-

нични вагинални оплаквания, лекувани с антимикробни средства, както и видовият 

спектър на причинителите. 

Материали: 

Изследвани са 136 жени с вулвовагинална симптоматика най-малко от 6 месеца 

преди прегледа. Всички пациенти са били третирани с антимикробни средства – анти-

бактериални и/или антифунгални. Субективните симптоми (флуор, пруритус, дизурия и 

диспареуния), други прояви на вулвовагинален дискомфорт и обективните белези на 

възпаление, са оценени за всеки конкретен случай в предварително изготвена за целта 

клиникоанамнестична карта. Описана е и характеристиката на вагиналния флуор - гъс-

тота, цвят и мирис. Имайки предвид неспецифичността на вулвовагиналната симптома-

тика, ние проследихме и някои допълнителни макроскопски характеристики на вагина-

линия флуор. Наличието на жълт на цвят флуор както при огледа на тампона в лабора-

торията, така и по описание на клинициста, е отчитан при всеки отделен случай. Изпол-

звана е тристепенна скала за макроскопска оценка на гъстотата на вагиналния секрет 

върху натривките, преди последните да бъдат обработени в лабораторията. 

 Клиничната информация за изследваната група се базира на субективната симп-

томатика и на обективния гинекологичен статус: макроскопска оценка на флуо-

ра и наличието на обективни белези за локално възпаление (хиперемия, оточ-

ност, сателитни лезии). 

 От проучването са изключени жени с клинични данни за остър вагинит и които 

не са третирани с антибактериални и антимикотични средства, клинично сус-

пектни за дерматози и кератози на вулвовагиналната област, клинични данни за 

тазова възпалителна болест и бременни жени. 

Демографски показатели не са обект на настоящото проучване. 
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Методи за изследване 

 Клинични: анамнеза, обективен гинекологичен статус (включително макроскоп-

ска оценка за позитивен yellow test и оценка на степента на гъстота на ваги-

налния флуор)  

 Микробиологични: микроскопско изследване на натривки приготвени от влага-

лищни секрети и оцветени по Грам и Льофлер; културелни изследвания (транс-

портни среди на Stuart/ Amies, 5% кръвен агар-BulBio, CHROMagar Candida-BD, 

агар на Левин-BulBio и тиогликолатна среда); идентификация (биохимична, 

тестове за детерминанти на вирулентност, api® 20 C AUX bioMerieux Marcy 

l Etoile/France- за идентификация на дрождите ), класификационни системи 

на Нюджент и адаптирана система по Дьондерс. 

 Статистически: дескриптивен анализ 

Резултати 

На фигура 1 са представени резултатите от проучването по отношение на дяло-

вото разпределение на основните типове вагинити и вагинози, като причина за хронич-

на вагинална симптоматика. Вулвовагиналната кандидоза, заедно с аеробния вагинит, 

се нарежда на трето място по честота след цитолитичната вагиноза и бактериалната 

вагиноза. При нито едно от досегашните проучвания (касаещи предимно общи попула-

ции) и съобщавани в литературата, не сме установили подобно разпределение на ин-

фекциозните вагинити и вагинози по нозологични единици.  

 
Фиг.1. Разпределение на различните типове инфекциозни вагинити и вагинози  

при жени с хронични вагинални оплаквания и след антимикробна терапия 
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Фиг. 2. Разпределение на случаите с моно кандида-инфекция и смесена с кандидоза  

инфекция 
 
 
 
 
 

 
Фиг. 3. Резултати от културелното изследване на CHROMagar Candida 

8; 26%

23; 74%

моно - VVC

комбинирани с VVC

23; 74%
1; 3%

7; 23%

Chromagar - чиста култура

Chromagar смесена култура

Chromagar - няма растеж
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Фиг. 4. Процент на изолируемост на Candida spp. върху CHROMagar Candida 

 

 
Фиг. 5. Етиологичен спектър на вулвовагиналната кандидоза  

(Chromagar Candida и api® 20 C AUX) 

7; 22%

17; 55%

7; 23%

н.р.
Candida albicans
Candida non-albicans

7; 23%

17, 55%

2, 7%
2; 6%

1; 3% 1; 3% 1; 3%

няма растеж

Candida albicans

Candida krusei

Candida glabrata

Candida tropicalis

Candida parapsilosis

C.albicans, C.glabrata
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Фиг. 6. Позитивен жълт тест при случаите с вулвовагинална кандидоза 
 

Фиг. 7. Позитивен yellow test при моно- и комбинирани вулвовагинална кандидоза 
 

 
Фиг. 8. Степен на гъстота на вагиналния флуор върху натривките 

14; 45%
17; 55%

позитивен жълт тест

негативен  жълт тест

4; 29%

10; 71%

YT + моно - VVC
YT + комб. VVC

12, 39%

7, 22%

12; 39%

гъстота 1+

гъстота 2+

гъстота 3+
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Обсъждане 

Вулвовагиналната кандидоза не е най-често срещаната причина за вагинални 

оплаквания при жени с хронична вагинална инфекция. Според Кент и сътр. Candida 

vaginitis и Candida vulvovaginitis съставляват приблизително 33% от всички случаи на 

вагинити при жените (11). 

В нашето проучване вулвовагиналната кандидоза, заедно с бактериалната ваги-

ноза и аеробния вагинит заема второ място по разпространение сред основните форми 

на вагинална инфекция с относителен дял (от всички изследвани-n=136)- 31(22.79%). 

Изолируемостта на видовете Candida spp. върху CHROMagar Candida при проучваната 

група беше 80%. От всички успешни моноизолати на CHROMagar Сandida (n=23), 

C.albicans се изолира при 17 (73.9%), а Candida non-albicans spp. при 6(26.1%) от случа-

ите. Прави впечатление трикратно по-големият брой на смесените с кандида инфекции, 

спрямо моноинфекциите. При седем от изследваните жени (5.1%) се установиха клини-

ко-микробиологични данни както за вулвовагинална кандидоза, така и за цитолитична 

вагиноза – съчетание, коментар за което не срещнахме в литературата. 

При изследваната група пациентки, в епидемиологично отношение, водеща роля 

има цитолитичната вагиноза, следвана от бактериалната вагиноза, аеробния вагинит и 

вулвовагиналната кандидоза (съответено – 23,53%, 22,79%, 22,79%). Последните три 

състояния на патологична влагалищна флора имат много сходна превалентност при 

изследваната от нас популация. Интерес представляват седем случая, при които се ус-

тановиха микробиологични данни както за вулвовагинална кандидоза, така и за цито-

лиза на влагалищния епител като евентуално обяснение за хроничните вагинални симп-

томи. Възниква въпросът за етио- патогенетичната връзка между тези две състояния, 

кое от тях играе водеща роля в клиничната картина и какво трябва да бъде терапевтич-

ното поведение при тези макар и рядко срещани в рутинната практика случаи. Малкото 

съобщения относно цитолитичната вагиноза в литературата до момента поставят ак-

цент предимно върху клиничната картина и мимикрията в клиничната симптоматика, 

но не са съобщавани и дискутират случаи за двете състояния като проява на или като 

причина за смесена инфекция (12, 13). Диагностиката на вулвовагиналната кандидоза 

трябва да се основава на по-комплексен подход като се вземат предвид данните от кли-

никоанамнестичните, микроскопските и културелни изследвания на пациентите с хро-

нични вагинални оплаквания.  
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 Положителният „жълт тест“ и степента на гъстота на вагиналния флуор не могат 

да се приемат като специфични маркери за диагностика на вулвовагинална кан-

дидоза 

Изводи и препоръки 

 Микроскопското изследване на влагалищните секрети трябва да бъде задължи-

телна част от комплексния диагностичен подход при жени с хронична вагинална 

симптоматика поради разнообразието от нозологични единици, проявяващи се 

със сходна клинична картина и големия брой смесени инфекции. 

 Препаратите по Грам и Льофлер са лесни за изпълнение, дават ясна представа за 

наличието на цитолиза в случаите с цитолитична вагиноза, могат да се използват 

като база за оценка в няколко класификационни скорови системи едновременно, 

но не могат да се използват в амбулаторната диагностика на вулвовагиналните 

инфекции и изискват значителен опит с оглед точната им интерпретация. 

 Културелното изследване върху хромогенни селективни за гъби среди е задъл-

жителен етап в комплексното МБИ при тези нозологични единици. 

Заключение 

Антимикробните средства (антибактериални и/или антимикотични) най-

вероятно са една от причините за промяна в смятаната за „класическа“ епидемиологич-

на структура на вагиналната инфекция. Потвърждава се тенденцията на постепенно изм 

1)Типовото разнообразие на инфекциозните вагинити и вагинози 

2)Наличието на голям брой и различни варианти на смесени инфекции 

3)Липсата на специфичност на клиничните признаци при жени с хронична вул-

вовагинална симптоматика 

4) Безспорният ефект от предшестваща антимикробна терапия върху цялостната 

вагинална микросреда 

налагат час по-скоро да бъде преустановена порочната практика на самодиагностика 

и синдромна диагностика при тези състояния на патологична вагинална флора 
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2 Милен Карагьозов, 2 Величка Попова, 3 Живко Пешев 
1 Студенти по Медицина в МУ-Пловдив,  
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3 Катедра Патологична Анатомия към МУ-Пловдив 

 

Въведение 

Една от най-характерните прояви на заболяването подагра е острият подагрозен 

пристъп, който протича като остър моноартрит. Обичайно е първоначалното засягане 

на метатарзофалангеалната става на палеца, последващите пристъпи могат да бъдат 

локализирани във всяка става – на стъпалото, глезена, коляното или ръцете, като пре-

димство имат ставите на долните крайници. Болестта засяга предимно лица на средна 

възраст, значително по-често мъже, а жените обикновено след менопаузата (1). Серум-

ните нива на пикочната киселина са с много ниска специфичност и сензитивност и не 

представляват диагностичен тест за болестта. Подаграта се диагностицира при изоли-

ране на кристали от мононатриев урат от синовиалната течност на стави по време на 

криза или извънпристъпен период (1). Идентификацията на кристали от ставна течност 

чрез поляризационна микроскопия е описано през 1961 година, но и до днес остава ос-

новен способ за диагностично уточняване на пациентите с кристални артропатии, осо-

бено при натипичните форми (1, 2, 3, 4, 5). 

Псориазисът се характеризира с еритемо-пато-сквамозни изменения, с характер-

на локалицация, понякога обхващащи цялата кожа. До 10-30% от болните развиват арт-

рит – несиметричен олигоартрит на големите стави на крайниците в ½ от случаите, си-

метричен артрит на малките периферни стави – в ¼ от случаите, спондилартрит в около 

¼ от случаите. Поради наличната хиперурекемия, съпътстваща заболяването, често 

остър артрит при тези болни се дължи на отлагането на кристали. 

Основна находка при острия синовит на псориатичния и подагрозния артрит са 

кристалите в синовиалната течност. Кристалите мононатриев урат и калциев пирофос-

фат дихидрат са патогенни. От второстепенно значение за развитието на синовит са 

холестероловите и липидни включения, също така и базичните калциеви фосфати. Ва-

жен диагностичен маркер е идентификацията на кристалите, като това има отношение 

за терапевтичното повлияване на болестния процес (5, 10, 9). 
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Цел 

Идентификация на кристалите, намиращи се в синовиалната течност при болни с 

подагрозен и псориатичен артрит, и значението им за болестния процес. 

Пациенти и материали 

Проучени са 60 пациента, жени (18) и мъже (42), на средна възраст 60,5±2,7 го-

дини, намиращи се на лечение в Клиниката по Ревматология, УМБАЛ „Св. Георги” за 

периода 2010-2012 година с приемна диагноза остър псориатичен и подагрозен артрит. 

От болните 42 (70%) са с остър подагрозен пристъп (16- 38,09% са с първи пристъп на 

подагра), останалите са с установена подагра, но без лечение преди хоспитализацията), 

8 (13,33%) -с хронична подагра, 8 (13,33%)– с доказана диагноза псориатичен артрит и 

хиперурекемия преди повече от 24 месеца, на лечение с НСВПС и базисно средство за 

заболяването си, 2 (3,33%) – съмнение за септичен артрит.. Пациентите са с подагра са 

със завишено ниво на пикочната киселина (454±5,4 mmol/l) и наличие на завишени 

стойности на острофазови белтъци (СРП, фибриноген, СУЕ). Пациентите с псориати-

чен артрит са с нормално ниво на пикочна киселина и нормално ниво на излъчване на 

пикочна киселина от урината. Чрез артроцентеза на колянната и глезенната става от 

ревматолог е взета синовиална течност за изследване и изпратена за изследване в Ка-

тедрата по патологична анатомия. От колянната става е взета синовиална течност от 53 

болни (88, 33%), съответно - тазобедрена става – 2 (3,33%), лакетна става – 3 (8,33%), 

раменна става – 1 (1,66%), глезенна става – 1 (1,66%). 

Методи на изследване 

Чрез поляризационна микроскопия взетата чрез артроцентеза синовиална теч-

ност е наблюдавана в Катедрата по Патологична Анатомия, ВМИ-Пловдив. Микрос-

копският анализ включва търсенето на кристали и идентификацията им, като се прави 

описание на формата им (игловидни, ромбовидни, с формата на цигара, с формата на 

Малтийски кръст), способността им за двойна рефракция, локализация (интра- или екс-

трацелуларно разположение) и количество (оскъдно или обилно). Идентификацията на 

кристалите се подпомага и от използването на различни оцветявания: оцветяване с 

Ализарин – служи за оцветяване в червено или виолетово, главно за идентификация на 

калциеви хидроксиапатитни кристали; оцветяване по Sudan Black – за разпознаване на 

липидни структури и интрацелуларни включения; оцветяване по Грам – при съмнения 
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за септичен артрит; оцветяване с Конго Рот – при диагноза на амилоидоза, която се ха-

рактеризира с екстрацелуларно натрупване на фибриларен протеин. 

Видове кристали при пациенти с подагрозен и псориатичен артрит 

Мононатриеви уратни кристали – тяхното присъствие в ставите и съединителна-

та тъкан говори за потвърждаване на диагнозата подагразен артрит. Те са игловидни и 

двойно рефрактерната им способност е отрицателна при наблюдение с поляризационен 

микроскоп. Може да се наблюдават заедно с други кристали, като например калциеви 

пирофосфатни, холестеролови (1, 8). 

Калциеви пирофосфатни дихидратни кристали – наблюдават се при пациенти с 

псевдоподагра (лъжлива форма на подагра, в която не се наблюдават типичните за за-

боляването мононатриеви уратни кристали). Те са плеоморфни: образуват къси пръчи-

ци, правоъгълници или малки квадрати. На поляризационен микроскоп се набюдават 

като кристали, чиято двойна рефрактерна способност е отрицателна. 

Липидни кристали – наблюдават се при остър моноартрит и хроничен полиарт-

рит. Известни са още като Малтииски кръстове, благодарение на наблюдаваната форма 

при използването на поляризационен светлинен микроскоп (1). 

Резултати 

32 (53,33%) от проучените пациенти са с наличие на кристали в синовиалната 

течност. При 26 от тях (81%) от тях материалът е взет от колянната става, съответно - 

тазобедрена става – 1 (3%), лакетна става – 2 (6%), тофи – 1 (3%), раменна става – 1 (3%), 

глезенна става – 1 (3%). Всички 32 пациенти са клинична диагноза подагра. В синовиал-

ната течност на 26 (81%) от тях се наблюдават уратни кристали, като при 9 (35%) има 

оскъдно количество, а при 17 (65%) има обилно натрупване (Фиг 1, фиг 2 и 3). 

     
Фиг. 1. и Фиг. 2. Обилно количество мононатриеви уратни кристали от синовиална 

течност от колянна става на пациент с подагра 



- 336 - 
 

 
Фиг. 3. Оскъдно количество уратни кристали от синовиална течност от  

колянна става на пациент с подагра 

При 4 (13%) пациента в синовията се наблюдават калциеви фосфатни кристали, 

а комбинация от уратни и калциеви кристали има при 2 пациента (6%) (Фиг 4). 

 
Фиг. 4. Калциеви пирофосфат дихидратни кристали от синовиална течност  

от колянна става 

При пациентите с псориатичен артрит не се доказаха кристали в синовиалната 

течност. При двамата пациенти със съмнение за септичен артрит не се доказаха криста-

ли и микроорганизми в синовиалната течност, поради което при болните се прие диаг-

ноза реактивен артрит. 

Обсъждане 

Наблюденията на М.Е. Roberts и сътрудници (7) показват, че от 227 пациенти с 

псориатичен и други форми на артрит, при 168 от тях са открити кристали (74%). Про-
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центът на открити кристали в посоченото проучване са различава от нашето, вероятно 

поради по-дългото наблюдение на проучването болни. При наблюдаваните от нас бол-

ни с псориатичен артрит нивото на пикочна киселина и нивото на излъчване на пикоч-

ната киселина от урината бяха в референтни стойности и нито един пациент с псориа-

тичен артрит не се откриха кристали. Броят на проучените болни с псориатичен артрит 

е много малък, поради което не може да се направят изводи. Проучването на V. Wright 

(8) разкрива, че 34 пациенти (81%) от наблюдаваните 42 са с наличие на натриеви мо-

ноуратни кристали, което доказва клиничната диагноза подагрозен артрит. Според на-

шите проучвания, 32 пациенти (53%) от наблюдаваните 60 са с наличие на кристали. 

Разликите в процентите (81% и 53%) са достоверни, вероятно поради това, че нашите 

болни са лекувани дълго време с колхицин и НСВПС и при повече от тях в колянната 

става са аплицирани кортикостероидни препарати, както и от качеството на приготвени 

препарати за микроскопски изследване.  

Кристалите, които са от значение за нашето изследване, са мононатриевите ура-

ти монохидрати и калциевите пирофосфати дихидрати. Поляризационният светлинен 

микроскоп остава единственият практичен начин за идентификацията им. Въпреки то-

ва, съществуват проблеми както с чувствителността на микроскопа, така и с точността 

на разпознаване на кристалите. 

Изводи 

Резултатите от направените изследвания доказват патогенетичната роля на крис-

талите при болни с подагрозен и псориатичен артрит и необходимостта от задължител-

ното използване на поляризационен светлинен микроскоп при тяхното диагностицира-

не. Идентификацията на кристалите допринася за правилната диагноза и коректното 

лечение на изследваните пациенти. Доказването на кристали мононатриев урат в сино-

вилната течност е единственият начин за безапелационен начин на поставяне на корек-

тна диагноза подагра; методът е бърз, евтин, сигурен и се препоръчва за рутинната ра-

бота от EULAR (6). 
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Въведение 

Техногенният шум става опасен за здравето на човека едва през ХХ век. Един и 

същ звук, в зависимост от ситуацията, може да се характеризира като информационен 

сигнал или шум. Шумът нарушава психологическия комфорт на човека, влияе на със-

тоянието на сърдечно-съдовата и вегетативната нервна система, на обменните процеси, 

а понякога уврежда слуховия апарат. Защита на човека от шума може да се осъществи 

чрез създаване на преграда на пътя на разпространение на звуковата вълна. Индивиду-

алните средства за защита са т.нар. ушни протектори са, изработени в голямата си част 

от памук, корк, пенополиуретан, силикон. 

Цел 

Цел на настоящата работа е конфигуриране на система (PC-based interface), из-

ползваща стандартен Wave софтуер за сравнителен анализ на акустичните характерис-

тики на конвенционални продукти за шумопотискане. 

Задачи: 

1. Конструиране на акустична апаратура. 

2. Определяне на звукопоглъщащи свойства на изследваните материали (памук, 

корк, пенополиуретан, силикон) при ниски, средни и високи честоти. 

Материали и методи 

В проведените изследвания използваме материали корк, гума, памук, лигнин и 

стандартни тапи за уши, изработени от пяна. 

За тестове е използвана следната апаратура: звукова карта Creative SoundBlaster Audigy 

2 ZS (24-bit, 192 kHz stereo DSP, 108 dB SNR), вокален микрофон Electro Voice Cobalt 

Co9 (cardioid, 50-18000 Hz +/-3 dB, low-z balanced 600 Ω), високоговорители Pioneer TS-

E2096 (25-32000 Hz, 91 dB SNR, 90 W NOP), функционален генератор Feedback FB_06, 

усилвател Teac. Блок-схема на опитната постановка и използваната звукоизолационна 

камера е показана на фиг. 1. 
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Фиг. 1. Акустична апаратура от типа PC-based interface, конструирана за опитите 

За всеки от материалите при честоти 100 Hz, 2 kHz, 10 kHz са проведени три не-

зависими едно от друго измервания и чрез усредняване се получава средна оценка за 

големината на звуковото налягане като амплитуден отговор в dB. Преди всеки един от 

тестовете се определя максималното ниво но сигнала, който микрофонът регистрира 

без изолация – Ia и сигнал с използван звукоизолационен материал - Ii. За честотно ска-

ниране е използвана нелинейна графика от типа Blackmann-Harris. Коефициентът на 

поглъщане - α се определя по формулата α = (Ia –Ii) / Ia; [1]. 

Резултати и обсъждане 

При използването на корк, гума, памук и лигнин като изолационни материали 

при честота 100 Hz разлики в приемания сигнал няма по отношение на въздушна среда 

със същата дебелина – прицелната честота е с относително ниво приблизително -12 dB, 

регистрират се обертонове.  

Функционален генератор 

Усилвател 

Микрофонен предусилвател 

Компютър 

Звукоизолационна 
камера 

Микрофон 

Звукоизолационен 
материал 
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При тест със синусоидален сигнал с честота 2 kHz повечето материали показаха 

сходни резултати. Типичен акустичен спектър без средства за звукоизолация е показан 

на фиг.2. Регистрираме намаление (фиг. 3) на относителното ниво на сигнала (-34 dB) 

след използване на полиуретанови индивидуални тапи за уши. 

 

 
Фиг. 2. Честотна характеристика на приемания от микрофона синусоидален сигнал  

с честота 2 kHz без звукоизолация 

 

  
Фиг. 3. Честотна характеристика на приемания от микрофона синусоидален сигнал 

 с честота 2 kHz при използване на тапи за уши, изработени от пяна 

 

При използване на синусоидален сигнал с честота 10 kHz без звукоизолиращ ма-

териал на диаграмата се регистрира пикова честота при амплитуда -32 dB (фиг. 4). Най-

отчетливо шумопоглъщане спрямо останалите материали има силиконът (фиг. 5). 
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Фиг. 4. Честотна характеристика на приемания от микрофона синусоидален сигнал  
с честота 10 kHz без звукоизолиращ материал 

 

 
Фиг. 5. Честотна характеристика на приемания от микрофона синусоидален сигнал  

с честота 10 kHz при използване на силиконови тапи 

 

Обобщени данни за всички изследвани материали и работни честоти са предста-

вени на фиг. 6.  
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Фиг. 6. Ниво на сигнала за честоти 100 Hz, 2000 Hz, 10 000 Hz при различни 

 звукопоглъщащи среди 

Коефициента на поглъщане α, определен за всеки от изследваните материали е 

наблюдаван на фиг. 7. Регистрираме специфични по отношение на използваната звуко-

ва честота коефициенти на поглъщане. За  нискочестотния спектрален диапазон се наб-

людава звукопоглъщане само от тапите, произведени от пяна и силикон (среден коефи-

циент на поглъщане 0.33). В средните честоти всички материали имат относително ед-

накви свойства – коефициент на поглъщане приблизително 0.62. Във високочестотния 

спектър най-добро шумопоглъщане имат тапите, изработени от силикон с коефициент 

на поглъщане 0.31.  

 
Фиг. 7. Коефициент на поглъщане α 
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Изводи 

1. При честота 100 Hz коефициентът на поглъщане за корк, гума, памук и лигнин 

е 0 (тези материали не могат да се използват за шумозащита), за останалите средства – 

α  0.3. 

2. При честота 2 kHz не се наблюдава достоверно различие при всички използ-

вани материали. 

3. При 10 kHz материалът с най-добри шумопотискащи свойства е силиконът. 

4. За целия изследван диапазон (100 Hz – 10 000 Hz) най-добри звуко-

изолационни свойства притежават тапите изготвени от силикон и пяна. 
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Въведение 

В съвременните условия на здравно-демографска и икономическа криза, съчета-

ни с продължаваща реформа и неефективност на здравната система, се изостря необхо-

димостта от въвеждането на алтернативни методи за задоволяване на здравните пот-

ребности на населението в страната. Като един от възможните варианти може да се раз-

глежда услугата „медицински патронаж в домашни условия“, която ще осигури по-

висока достъпност и качество на живот на голяма група от нуждаещите се от медицин-

ски грижи пациенти. 

Нарастващите разходи за здравеопазване, свързани с високия процент хоспита-

лизации, налагат необходимостта от спешно решаване на проблема за по-ефективното 

използване на финансовия ресурс. Между 2002 г. и 2007 г. броят на приетите пациенти 

в болниците се е увеличил с 33%, а средните разходи за всеки отделен случай - с 44%. 

За същия период броят на болниците се е увеличил от 300 до над 400, а общите разходи 

са се удвоили. Броят лечебни заведения и разходите за поддържането им надхвърлят 

европейските стандарти [1]. 

Влошената национална икономическа среда поставя съвременното българско 

здравеопазване пред нуждата от нови стратегии за справяне с амплитудата на изразход-

вания ресурс и получения резултат. Здравно-демографското състояние на населението 

се е изменило през последните години, като наблюдаваните характеристики са застаря-

ване на населението, хронична заболеваемост и инвалидност, които са предпоставка за 

значително увеличаване на разходите за лекуване и поддържане на здравното състоя-

ние на хората. Моделът на здравеопазване в България защитава и групите в неравнос-

тойно положение, за които се изискват подходящите специални грижи. Липсата и не-

достигът на подходящи здравни заведения за долекуване и постоянни доживотни грижи 

поставя предизвикателства пред българското здравеопазване. Проблемите, свързани с 
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намаляване на медицинския персонал (недостиг на лекари-специалисти, медицински 

сестри, рехабилитатори и т.н.), особено в малките и отдалечени населени места, нама-

лява достъпа до медицинска помощ и качеството на здравните услуги на нуждаещите 

се в тези райони пациенти. 

Гъвкав по отношение на време и използване на медицински персонал, както и 

финансово ефективен, моделът „медицински патронаж в домашни условия“ представя 

алтернативата на лекуване на пациенти в хосписи, следболнично лечение и лечение в 

домашни условия без лекарски надзор (водещ дори в определени случаи до влошаване 

на здравословното състояние на пациента вместо до подобряване) [2]. 

Услугата „медицински патронаж в домашни условия” представлява основни ме-

дицински грижи, грижи за болни, респ. за деца или психиатрични грижи и домакинска 

работа. Тя се извършва в домашна атмосфера или на територията на пребиваването на 

болния. Спецификата на този вид услуга се състои в това, че пациентът или близките 

му определят вида и количеството на грижата, съгласувани с лекуващия лекар и изпъл-

нителите на услугата [3]. 

Целта е осъществяване на медицински грижи в домашна среда. Чрез активните 

грижи се цели подобряване и стабилизиране на здравословното състояние на пациента 

и избягване или съкращаване на стационарния престой [4]. 

Опитът на други страни показва повишаване на качеството, намаляване на вре-

мето на възстановяване, както и ефективност при разходване на ресурсите, отделени за 

тази дейност. Според проведено през 2007 г. проучване на Националния Статистически 

Институт в Германия, 2,3 милиона са били нуждаещите се от грижи хора. От тях 68 % 

(1,54 милиона) са били обслужвани по домовете си. Съпоставяйки данните с 2005 г., 

броят на нуждаещите се от такива грижи се е увеличило с 5,6 % (118.000 човека). От 

общо 11.500 служби за медицински патронаж в домашни условия, 6.900 (около 60 %) са 

частни, 38 % са организации с нестопанска цел, като напр. църковни сдружения, соци-

ални организации за помощ на нуждаещи се и др. Останалите 2 % са обществени орга-

низации, подчинени на Социалното министерство на Германия. Тези данни сочат на-

растващата необходимост от предлагане на подобен вид услуга, като едновременно ще 

се повиши качеството на медицинското обслужване и възстановяването на пациентите 

и ще се намалят разходите за долекуване на болните и нуждаещите се от грижи хора 

[5]. 
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Целта на настоящото изследване е да се проучат потребностите на населението в Ре-

публика България от услугата „Медицински патронаж в домашни условия“.  

Материал и методи 

Обект на проучването са 300 лежащо болни пациенти в болнични лечебни заве-

дения в страната, които проявяват отношение и нагласа към изследвания проблем. 

Приложени са социологическите методи: анализ на документи и анонимна ин-

дивидуална анкета. Анкетното проучване е осъществено в следните болници: 

 гр. София: УМБАЛСМ „Н. И. Пирогов“, Военномедицинска Академия, 5-та 

МБАЛ; 

 гр. Плевен: УМБАЛ „Георги Странски“; 

 гр. Пловдив: УМБАЛ „Свети Георги“ ЕАД; 

 гр. Варна: МБАЛ „Света Анна - Варна“ АД; 

 гр. Бургас: „МБАЛ – Бургас“ АД. 

За обработка на резултатите са използвани следните статистически методи: Ана-

лиз на честотни количествени и категорийни разпределения, вариационен анализ и 

графичен анализ. 

Резултати и обсъждане 

Анализът на резултатите показва, че разпределението по пол е следното: 

74.73±4.56% са жени, а 25.27±4.56% са мъже. Сред анкетираните пациенти най-значима 

е групата на хората на възраст 40-58 г. – 47.6%. Следват групата на тези, които са над 

59 години – 33.3% и на младежите под 39 годишна възраст – 19%.  

Обезпокоителен е фактът, че именно респондентите от трудовоактивната въз-

раст са най-много, което довежда до редица социалноикономически последици както в 

личен план за самите тях, така и за обществото като цяло. Така изведената насока, оп-

ределя значимостта на услугата „Медицински патронаж в домашни условия” и нейното 

имплементиране в българските условия. 

Резултатите от проучването показват, че болшинството от анкетираните 

(53.47±4.96%) не познават същността на услугата „Медицински патронаж в домашни 

условия”. Източниците на информация за тези, които са наясно са посочени на Диаг-

рама 1. В тази връзка се налага необходимостта от провеждането на масирана широко-

мащабна информационна кампания, която да разясни и популяризира възможностите и 

предимствата на „Медицинския патронаж в домашни условия”. 
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Диаграма 1. Степен на информираност за същността на услугата  

„Медицински патронаж в домашни условия” 

Очакванията на анкетираните за медицинската помощ, на която биха могли да раз-

читат, ако се възползват от Медицински патронаж, са свързани основно с домашни посе-

щения от лекар. Другите съществени фактори, които са посочени от анкетираните като 

предимства на услугата, са ранжирани от самите тях по следния начин на Диаграма 2. 

 
Диаграма 2. Предпочитани услуги, предоставяни чрез  

„Медицински патронаж в домашни условия” 

Проучването установи, че основните причини, поради които се поражда необхо-

димост от медицинска помощ в дома, след приключване на стационарно лечение Диаг-

рама 3, са свързани със заболявания на опорно-двигателния апарат при (66%) от анке-

тираните. На второ място респондентите отбелязват проблемите с обгрижването на хо-

рата в напреднала възраст (56%). Онкологичните заболявания са ранжирани на трето 
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място в скалата на заболяванията, които налагат продължително лечение в дома и са 

свързани с потребността за пациента на допълнителна медицинска помощ в домашни 

условия. 

 
Диаграма 3. Здравословни проблеми, при които възниква необходимост от услугата 

„Медицински патронаж в домашни условия” 

Предпочитанията на анкетираните съобразно фактора пол за възрастта на лицето 

предоставящо услугата „Медицински патронаж в домашни условия” са илюстрирани 

чрез Диаграми 4 и 5. От тях се вижда, че както мъжете, така и жените-пациенти пред-

почитат помощниците на възраст 35-50 години, което се обяснява с натрупания опит и 

с физическата активност, присъщи на тази възрастова група. Анкетираните и от двата 

пола на второ място определят без значение възрастта на обслужващото лице. Различия 

се установяват само по отношение на възрастовата категория под 35 години, където 

нито една от анкетираните жени не посочва, предпочитание медицинския патронаж да 

се осъществява от такова лице, докато 17,4% от мъжете са се спрели именно на тази 

възможност. 

Безспорен факт е, че професионалната квалификация и опит на обслужващия 

персонал са от съществено значение за качеството на предоставяната услуга „Меди-

цински патронаж в домашни условия”. В тази връзка поставихме въпроса: „Според Вас 

има ли значение квалификацията и професионалния опит на служителите от обслуж-

ващата организация?”. Утвърдително отговарят 89% от респондентите. Изненадващ е 

фактът, че 11% от анкетираните не поставят условие за компетенциите на медицински-
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те помощници, което най-вероятно се дължи на потребността им да знаят, че не са сами 

в дома си и при необходимост могат да разчитат на физическа подкрепа и психологи-

ческо разбиране от страна на човека, който ги обгрижва. 

 
Диаграма 4. Предпочитания на анкетираните мъже за възрастта на обслужващото 

лице 

 
Диаграма 5. Предпочитания на анкетираните жени за възрастта на обслужващото 

лице 

Вероятно значителният процент 77% на анкетираните, които считат за важно 

обслужващата организацията, предлагаща услугата „Медицински патронаж в до-

машни условия”, да си сътрудничи с болнично заведение, което се намира в близост до 

дома на пациента, обяснява и факта, че 11% от тях не държат на професионалната ква-

лификация на медицинските помощници, защото разчитат на възможността да бъдат 

прегледани в дома си или в лечебното заведение, което се намира в близост. 
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Най-натоварващите дейности, изпълнявани от обслужващия персонал на услуга-

та „Медицински патронаж в домашни условия” са отразени на Диаграма 6. 

 
Диаграма. 6. Най-натоварващи дейности при грижите за болния/ възрастния човек 

 в дома 

Специфичните медицински дейности са основен определящ фактор, който зат-

руднява близките на пациента или на възрастния човек при обгрижването му в дома. 

Това се потвърждава и от факта, че 64,4% от анкетираните посочват, че медицинското 

обслужване е причината, поради която биха прибягнали до услугата „Медицински пат-

ронаж в домашни условия”. 

Озадачаващи са отговорите на въпроса за финансовите средства, които нуждае-

щите се биха могли да заделят, за осигуряване на изследваната услуга. Болшинството 

от тези, които определят себе си като запознати със същността на услугата посочват, че 

биха предвидили за нея месечно до 50 лв. (43.90±4.47%), докато хората, които заявяват, 

че не познават този тип услуга Таблица 1 в по-голямата си част биха отделили повече 

пари за нея – 51-100 лв. (39.58±4.08%). Трудно е за обяснение именно тази тенденция, 

при която се твърди, че се познава дадената услуга, която е свързана с използването на 

специализиран медицински персонал, на заделянето на значително време и усилия и 
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същевременно да се посочва сумата до 50 лв. месечно като релевантна за подобен тип 

дейност. В зависимост от възрастта на потребителите на услугата „Медицински патро-

наж в домашни условия” отново се установяват някои различия в размера на средства-

та, които могат да се предвидят за заплащането й на месец. Респондентите на възраст 

под 39 години заявяват преимуществено (39.29±5.33%), че биха заделили сума от 101-

200 лв. за медицинска помощ в дома си Таблица 2, докато по-възрастните анкетирани – 

тези между 40-58 години и над 59 годишните преценяват, че сумата до 50 лв. е доста-

тъчна, за да покрие разходите за този тип услуга. 

Таблица 1. Средства, които биха се заделяли на месец от запознатите и незапознати 
с услугата „Медицински патронаж в домашни условия” 

 Не познават услугата  Познават услугата 

 Брой % Sp Брой % Sp 
до 50 лв. 42 29.17 3.79 54 43.90 4.47 

50-100 лв. 57 39.58 4.08 18 14.63 3.19 

101-200 лв. 0 0.00 0 39 31.71 4.20 

201-300 лв. 21 14.58 2.94 6 4.88 1.94 

301-400 лв. 15 10.42 2.55 3 2.44 3.39 

401-500 лв. 3 2.08 1.19 0 0.00 0.00 

над 500 лв. 6 4.17 1.67 3 2.44 1.39 

Всичко 144 100 - 123 100 - 

 
Таблица 2. Средства, които могат да се заделят месечно от анкетираните 

 възрастови групи 

  Под. 39г  От 40 - 58г.  Над 59г  
 Брой % Sp Брой % Sp Брой % Sp 

до 50 лв. 9 10.71 3.37 30 41.67 5.81 42 50.00 5.46 

50-100 лв. 21 25.00 4.72 21 29.17 5.36 27 32.14 5.10 

101-200 лв. 33 39.29 5.33 6 8.33 3.26 15 17.86 4.18 

201-300 лв. 12 14.29 3.82 9 12.50 3.90 0 0.00 0.00 

301-400 лв. 3 3.57 2.02 3 4.17 2.35 0 0.00 0.00 

401-500 лв. 6 7.14 2.81 0 0.00 000 0 0.00 0.00 

над 500 лв. 0 0.00 0.00 3 4.17 2.35 0 0.00 0.00 

Всичко 84 100 - 72 100 - 84 100 - 
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Изводи: 

1. Във връзка с икономическата обстановка в страната дейността „Медицински 

патронаж в домашни условия“ в бъдеще ще играе важна роля в сферата на здравеопаз-

ването.  

2. Дейността „Медицински патронаж в домашни условия“ дава възможност за 

ограничаване и дори намаляване на нарастващите разходи за здравеопазване, в т.ч. и 

стремглаво увеличаващите се разходи за болничен престой, при по-ефективно използ-

ване на финансов ресурс.  

3. Голяма част от населението на страната най-вероятно не би се възползвала от 

този вид услуга, ако тя не е финансирана от институция или близки и роднини, поради 

невъзможност за отделяне на достатъчно средства от бюджета на домакинството. С 

нарастване на възрастта се засилва невъзможността за заплащането на такъв вид дей-

ност. 

4. За трудоспособната част от населението е от изключително значение осигуря-

ването на достойни грижи за близките и роднините, което би намалило отсъствието им 

от работа. 

5. Според анкетираните най-натоварващи са на първо място поддържане на 

личната хигиена, а на второ – медицинското обслужване. 

6. Обслужването по дейността „Медицински патронаж в домашни условия“ 

изисква само по себе си поставяне на пациента в центъра на вниманието и грижите, 

съобразени изцяло с неговите очаквания и желания.  

7. Услугата „Медицински патронаж в домашни условия“ спомага за интеграция 

в социално-активния професионален, културен и обществен живот на възстановяващи 

се дълго време пациенти. 

От направените изводи могат да се извлекат следните препоръки: 

I. Към Министерство на здравеопазването: 

1. Въвеждането и съфинансирането на услугата „Медицински патронаж в до-

машни условия“ ще осигури по-добро медицинско обслужване на лежащо болни, тежко 

болни и стари хора в домашна среда. 

2. Въвеждането и съфинансирането на услугата „Медицински патронаж в до-

машни условия“ ще намали разходите за болнично лечение на хора, които могат да бъ-

дат обгрижвани в собствения си дом. 
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3. Въвеждането и съфинансирането на услугата „Медицински патронаж в до-

машни условия“ в сътрудничество с неправителствени организации ще доближи бъл-

гарската система на здравеопазване до Системите на здравеопазване в развитите стра-

ни, доказали ефективността на този вид обслужване. 

II. Към Министерство на труда и социалната политика: 

1. В сътрудничество с Министерство на здравеопазването и неправителствени 

организации, касаещо социално слаби групи от населението, както и групи в неравнос-

тойно положение, дейността „Медицински патронаж в домашни условия“ ще осигури 

на нуждаещи се медицински грижи и по-достоен живот. По-бързото здравословно и 

физическо възстановяване би спомогнало за връщане и/или интегриране в нормалната 

работна среда на човека. 
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РОЛЯТА НА РЪКОВОДИТЕЛЯ В КОНФЛИКТА НА РАБОТНОТО МЯСТО 

Екатерина Райкова 
Катедра „Управление на здравните грижи”,  

Факултет по „Обществено здраве”, Медицински университет – Пловдив 
 

Въведение 

Конфликтът е неизбежна част от ежедневната работа на медицинските специа-

листи в здравните организации съчетаващи различни професионални групи. Той може 

да се разглежда като спор, който възниква когато интересите, целите или ценностите на 

отделните лица или групи са несъвместими една с друга [1]. Управлението на конфлик-

ти на работното място се е превърнал в значителна част от отговорностите на мени-

джърите, поради неговото въздействие върху растежа и развитието на всяка организа-

ция. Съвременните изследвания посочват, че те отделят 40,00% от своето време за управ-

ление на конфликти в организациите [2]. Реакцията на мениджъра по отношение на 

конфликта е едно от най-важните въздействия върху отзвука в организацията и управ-

лението на конфликта. Ако конфликтът не се управлява и контролира може да има неб-

лагоприятен ефект върху служителите и здравната организация. 

Целта на изследването е да се проучи мнението на медицинските служители относно 

ролята на ръководителя за справяне с конфликти на работното място. 

Материал и методи.  

Изследването е осъществено в четири многопрофилни болници на територията 

на гр. Пловдив, гр. Асеновград и гр. Кърджали. Проучено е чрез пряка индивидуална ан-

кета мнението на 279 медицински служители в периода декември 2011 г. – февруари 

2012 г. 

Данните са анализирани с помощта на вариационен, алтернативен, непараметри-

чен и графичен анализ при уровен на значимост на нулевата хипотеза Р<0,05.  

Обработката и графичното представяне на резултатите са осъществени с помощ-

та на статистически пакет приложни програми – SPSS for Windows 13.0. и Excel. 

Резултати и обсъждане 

В проучването са включени медицински служители разпределени по категории 

персонал както следва: ръководен персонал - 17,92±2,30%, редови служители – 
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82,08±2,30%; лекари - 11,47±1,91%, медицински сестри – 62,01±2,91%, други специа-

листи по здравни грижи 26,52±2,64%.  

Като цяло в изследвания контингент преобладават жените 86,74±2,03% спрямо 

13,2±2,03% мъже. 

Средната възраст на наблюдавания контингент е 44,23±0,64 г. Средната продъл-

жителност на трудовия стаж е 21,54±0,66 г. 

Конфликтът възниква в рамките на организацията и поради това се превръща в колек-

тивна отговорност, изискваща организационен ангажимент към управлението му [3, 4, 5]. Съв-

ременните здравни организации съсредоточават дейността си върху съвместна ангажира-

ност в конфликтни ситуации по начин запазващ репутацията, изграждане на доверие и 

създаване на среда насърчаваща сътрудничеството и екипната работа [6]. 

Анализът на резултатите в настоящото проучване показва, че според 63,04% от 

анкетираните медицински специалисти всеки носи отговорност за ефективното разре-

шаване на конфликта.  

Статистически значима разлика се открива в мненията на медицинските специа-

листи според факториалния признак възраст. Двадесет и четири процента от респон-

дентите (възрастова група 41-50 г.) определят, че отговорността за ефективно справяне 

с конфликта е на всички служители - P<0,05 (χ2=10,51). 

Данните потвърждават предходните констатации относно необходимостта от участие на 

цялата здравна организация в управлението на конфликта. Такъв подход включва раз-

витие на капацитета за ефективен ангажимент към конфликта на всички нива. Оптимал-

ното разрешаване на конфликта изисква включването на всички участници. 

Същевременно някои автори посочват, че задължение на здравните мениджъри е 

да се справят с конфликтите по начин, който не намалява производителността или зася-

га предоставянето на цялостните грижи за пациента [7].  

Резултатите от настоящото проучване доказват, че не се игнорира ролята на пре-

ките ръководители. Тридесет и два процента (32,61%) от медицинските служители по-

сочват, че преките ръководители имат съществена роля при решаването на конфликти 

по време на работа. На практика почти толкова (35,97%±2,87) от анкетираните обсъж-

дат конфликта с прекия ръководител P>0,05 (u=0,84).  

Само 7,97% от анкетираните определят, че личността на изпълнителния дирек-

тор е от първостепенно значение за справяне с конфликт на работното място. 
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Ръководните умения според някои автори се възприемат като ключов компонент за 

справяне с конфликтите. Добре управляваният конфликт в действителност води до общо реду-

циране на конфликтните ситуации в работната среда на медицинските служители [8].  

Анализа на данните в изследването потвърждават висока степен на доверие в 

преките ръководители относно способността им да се справят с възникналите противо-

речия. Това е показано в отговорите на две трети (61,29%) от респондентите даващи 

положителна оценка на уменията на прекия ръководител за справяне с конфликт.  

Все пак една немалка част от служителите (21,15%) преценяват, че прекия ръко-

водител се справя „донякъде” с възникналите противоречия, а само 5,00% от анкетирани-

те са отговорили, че „не се справя” (Диаграма 1). 

 
Диаграма 1. Оценка на поведението на прекия ръководител при справяне  

с конфликтни ситуации 

Потвърждава се становището на други изследователи, че съществено условие за 

ефективно управление на конфликта е ръководителят да бъде достатъчно компетентен за него-

вото разрешаване [9, 10]. Ефективният мениджмънт улеснява работните взаимодействия на 

останалите при разпознаването и управлението на конфликта на всички нива. 
Не бе установена зависимост между получените резултати и факториалните 

признаци: пол, възраст, трудов стаж и специалност (Р>0,05). 

Въпреки, че по-голяма част от преките ръководители успяват да се справят с 

конфликтните ситуации анализа на данните показва, че служителите имат по-големи 
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очаквания в тази насока. От съществено значение е да се знае с какви задачи и дейности 

трябва да бъдат ангажирани преките ръководители. 

Своевременното идентифициране на нарасналото напрежение според по-

голямата част от медицинските служители (45,09%) е решаващ фактор за предотвратя-

ване на конфликт. 

В тази насока 17,90% от респондентите определят откриване предмета на вероя-

тен конфликт като необходим елемент от работата на ръководителя. 

Резултатите показват статистически значими разлики в мненията на заемащите 

ръководна длъжност и другата част от медицинския персонал. Шестдесет процента 

(61,20%) от ръководителите считат, че носят основна отговорност за идентифициране 

на нарасналото напрежение преди да настъпи евентуален конфликт спрямо 41,80% от 

редовите медицински служители - P<0,01 (χ²=6,14). 

Констатирани са различия в мнението на лекарите и останалата част от меди-

цинските служители. Двадесет и шест процента (26,00%) от лекарите посочват като 

част от задълженията на прекия ръководител своевременното откриване предмета на 

възможен конфликт спрямо 14,90% от другите медицински специалисти - P<0,05 

(χ2=4,49). 

В този аспект се подкрепя тезата и на други изследователи, че едно от основните 

задължения на мениджъра в здравната организация е личната отговорност за взаимоот-

ношенията между неговите подчинени [11]. Присъщи за това са както личното прилагане 

на високо ниво на умения за управление на конфликта, така и създаването на очакване за нали-

чието на такива умения на всички нива. Отговорностите на ръководителя в този смисъл включ-

ват създаването на безопасна и позитивна среда за осъществяване на качествени здравни 

грижи.  

Организирането на добър подбор на специалисти в съответното отделение спо-

ред четиридесет процента (40,51%) от респондентите е от съществено значение за 

справяне с възникнало напрежение. 

Подборът трябва е основан на възможността медицинските специалисти в екипа 

да се допълват взаимно по знания, опит и възможности. Успешното съчетаване на раз-

лични участници за постигане на обща цел, насочено към идентифициране и приемане 

на различията по между им чрез адекватна комуникация спомага за предотвратяване на 

конфликти и недоразумения [12]. Разполагайки с подходящи хора и умения мениджъ-
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рите ще ръководят по начин, който способства за конструктивни решения при справяне 

с конфликти възникващи в съответната здравна структура. 

Ръководителите могат да получат точна представа за това, което създава дис-

хармония в екипа използвайки мнението на служителите, за да предприемат съответни-

те дейности за справяне с проблема. Според 21,82% от анкетираните липсата на яснота 

на ролите и неправилно разпределените отговорности са един от основните фактори за 

възникване на конфликти от организационно-управленско естество. В следствие на то-

ва не е изненадващ факта, че двадесет и шест процента (26,64%) от медицинските слу-

жители очакват от ръководителя по-голяма яснота за това какво е необходимо да из-

вършват на работното място. Немалък е процентът (17,15%) на персонала посочващ 

необходимостта от по-голяма точност относно отговорностите при изпълнение на пос-

тавените задачи.  

При сравнението по факториалния признак възраст се установи, че най-голям е 

процентът на служителите (38,00%) във възрастовата група 31-40 г. свързващи ролята 

на ръководителя при предотвратяването на конфликти, с даване на точна и ясна ин-

формация за това какви са задълженията и отговорностите на служителите.  

Комуникацията в открита и неформална атмосфера според някои автори е осно-

вен проблем при справяне с конфликти [13]. Изследванията доказват, че служители, 

които се доверяват на своя пряк ръководител са по-склонни да общуват с тях открито 

при наличие на проблеми на работното място [10]. 

В тази насока се констатира, че 32,70% от ръководителите считат тяхното по-

неформално поведение в общуването с хората, които управляват като най-критична 

дейност касаеща ефективното управление на конфликтите спрямо 10,60% от другите 

респонденти P<0,001 (χ²=15,78). 

При съпоставката на получените отговори по този въпрос и участието на анке-

тираните в лечебния процес се установи следната зависимост. Приблизително двадесет 

и пет процента (24,70%) от лекарите посочват по-неформалните разговори от страна на 

прекия ръководител като фактор допринасящ за по-ефективно справяне с нарасналото 

напрежение спрямо 10,9% от медицинските специалисти по здравни грижи P<0,01 

(χ2=8,17). 

Същевременно за успешно справяне със създалото се напрежение една четвърт 

(25,82%) от респондентите препоръчват необходимостта да се отчитат интересите на 

всички, за които се отнася дадено управленско решение. Обективната оценка на ситуация-
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та и вземането на решения удовлетворяващи всички участващи в конфликта се оказва необхо-

димо условие за преодоляване на противоречията. 

Разрешаването на конфликта изисква взаимното уважение между членовете на 

екипа, внимателно изслушване, придържане към същността на проблема, признаване на 

различията и на емоционалните аспекти на несъгласие. Същевременно някои изследо-

ватели подчертават, че това умение може да се изгради [14]. В този смисъл от същест-

вено значение е установяване на факторите предизвикващи противоречия и тяхното 

незабавно отстраняване чрез открита комуникация и дискусия. 

Създаването на работни взаимоотношения със служителите основани на взаимно 

доверие и открита комуникация се оказва съществена предпоставка за своевременна 

намеса от страна на ръководителя при възникване на проблем. Значимостта на доверие-

то се подчертава и от факта, че според 26,64% от медицинските служители ръководите-

лите могат да се справят успешно с конфликта, ако самите те са образец на правилно 

поведение и не позволяват на собственото си его да доминира (според 19,00%) във вза-

имоотношенията. 

Констатирани са статистически значими разлики при съпоставката по фактори-

алния признак възраст. Почти една трета (28,70%) от анкетираните жени посочват, че 

прекия ръководител трябва да бъде образец на правилно поведение спрямо 13,5% от 

мъжете P<0,05 (χ²=3,77). 

Конфликтът е динамичен и се задълбочава и разширява, ако не се разреши ефективно и 

своевременно. Изследователите подчертават, че ръководителите трябва да имат нефор-

мални умения за медиация, позволяващи им да се намесят в решаване на спорове преди 

те да ескалират [6].  

В този аспект според 8,00% от респондентите действайки като посредници (ме-

диатори) преките ръководители могат да помогнат на участниците в спора да иденти-

фицират проблема в основата на тяхното несъгласие. Ръководителят действа като подпо-

магащ фактор и ако е необходимо като посредник за оптимално справяне със създалото се 

противоречие. 

Независимо от получените резултати не е за пренебрегване факта, че 13,87% от 

медицинските служители определят конфликта като неизбежна част от работата и вме-

шателството на ръководителя при възникване на противоречие не води до справяне с 

противоречието. Съобразителната намеса в определени случаи може да се окаже полезна, но 
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не винаги може да отстрани създалото се напрежение и ръководителите могат да не получат 

доверие от конфликтуващите страни, независимо от това как е разглеждан конфликта.  

Анализът на природата и източника на конфликта, неговите етапи, евентуални 

решения и резултати според някои изследователи е жизненоважен аспект на управле-

нието. Когато са установени противоречията между страните и на произтичащото по-

ведение е обърнато подобаващо внимание, конфликта може да бъде уреден по начин, 

който осигурява необходимата положителна промяна в организацията и взаимоотно-

шенията [15]. Информираният ръководител може ефективно да предотврати негативни-

те последствия. Това изисква специално образование, определени знания и умения.  

Развитието на диференциран подход за анализ и разрешаване на всеки конкретен 

конфликт от страна на здравните мениджъри се оказва необходимо умение в съвремен-

ната управленска практика. Ефективните интервенции трябва да са основани на под-

държане на сътрудничество в областта на работното място, отстраняване на системните 

причини за конфликт и намирането на оптимално взаимноизгодно решение. От същест-

вено значение е ръководителите да оказват въздействие по начин, който въздейства върху нега-

тивните последици създавайки безопасна и позитивна работна среда. 

Изводи 

1. Преките ръководители имат съществена роля за ефективното управление на 

конфликтите на работното място. 

2. Основната част от анкетираните дават положителна оценка на поведението на 

ръководителя при справяне с конфликти. 

3. Анализирайки мнението на анкетираните от съществено значение е преките 

ръководители да използват неформалните разговори за отстраняване на възникналите 

противоречия и за предоставяне на ясна информация относно задълженията и отговор-

ностите на служителите. 

4. Като водещи препоръки към преките ръководители са посочени своевремен-

ното идентифициране на възникналото напрежение и качествен подбор на специалисти 

в съответната здравна структура за предотвратяване ескалация на конфликти.  
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Голям брой термини в процеса на възникването и разработването на езика на 

медицината и в частност на езика на анатомията са метафори, които представляват пре-

нос на определени символи, образи или значения от познатия околен свят върху нена-

зовани обекти от медицината или от анатомията на човешкото тяло. Голяма част от ме-

тафорите в анатомичната терминнология не са абстрактни, те назовават конкретни ор-

гани/части от органи с имена на други конкретни неща, като копират метафорично 

концептите им или някакъв техен концептуален аспект. Класификацията на тези мета-

фори може да става въз основа на различни прилики по форма, други са взети от пред-

мети от бита, а трети от някои митологични образи, дори от Библията. Макар метафо-

рите да са разнообразни, не може да се постави рязка граница между тях, тъй като чес-

то метафоричността е по няколко признака.  

Много метафори са основани на прилики по форма. Такива са някои термини в 

остеологията. Например имената на някои кости на китката: os trapezium (трапецна 

кост, с форма на трапец), os trapezoideum (трапецовидна кост), os lunatum (полулунна 

кост), os scaphoideum (ладиевидна, лодковидна кост) или на ходилото: os cuboideum 

(кубовидна кост), ossa cuneiformia (клиновидни кости). Метафорични са и означенията 

на някои части на костите, например определени техни израстъци: processus xiphoideus 

(мечовиден) на гръдната кост, processus mastoideus (сисовиден) на челната кост, 

processus spinosus (бодилест, шипест), processus pterygoideus (криловиден) на клино-

видната кост.  

Някои мускули също са получили наименованието си според своята форма. 

Например m. deltoideus (заради приликата си с гръцката буква делта), m. trapezius (тра-

пецовиден мускул), m. rhomboideus (ромбовиден мускул), m. piriformis (крушовиден 

мускул), m. pyramidalis (пирамиден мускул). И други анатомични структури са получи-

ли своето название заради формата си. Такива са apertura piriformis (носният отвор, с 

форма на круша), pyramides renales (бъбречните пирамиди), както и черепните шевове: 

sutura lambdoidea (прилика с буквата ламбда), sutura coronalis (прилича на корона), 

sutura sagittalis (с форма на стрела). 
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Съществуват анатомични структури, които приличат на части от животни, нап-

ример: 

- cauda equina (конска опашка), намираща се в каудалния край на medulla 

spinalis; 

- arachnoidea mater spinalis (паяжиновидна обвивка) - от гр. arachne, паяк; 

- calcar avis (птича шпора); 

- vermis (червей) - eдно от образуванията на малкия мозък между двете хемис-

фери; 

- musculus (от лат. mus, мишка) - при първите опити на древните лекари за изу-

чаването на устройството на бицепса, съкращението му много приличало на движение-

то на домашна мишка.; 

- pes anserinus (пачи крак) - образува се от залавните места на m. sartorius, m. 

semitendinosus, m. semimembranosus. Това сливане прилича на пръстите на гъска; 

- cutis anserina (гъша кожа) - получава се при настръхване.; 

- crista galli (гребен на петел) - част от os ethmoidale; 

- cancer (рак) - понятието е дадено от Гален поради приликата с краката на рак на 

отеклите кръвоносни съдове на един наблюдаван от него тумор; 

- fossa canina (на maxilla), кучешка ямка; 

-hippocampus - морско конче (наименованието е дадено от Арантиус през 1557г., 

поради приликата му със завитата опашка на морските коне на Нептун); 

Някои латински наеименования са взети от бита на хората, тъй като притежава-

ли някои характеристики на прeдметите, с които са сравнявани. Без познания в област-

та на латински език per se и като преносител на старогръцки термини в латински, на 

римската история и римската/гръцката култура, тези метафори остават скрити. 

Umbilicus (сега в значение 'пъп') първоначално се е наричал подаващият се от средата 

на кожния свитък край на пръчка, около която навивали книжния лист. Placenta означа-

ва в ежедневния език на римляните пита или баница. Плацентата е временен орган, 

който е кръгъл и храни плода, т.е. тук метафората е двойна – по форма и по предназна-

чение. Scrotum означава колчан. Древните използвали това наименование за калъфа, в 

който държели ловните си стрели. Метафората уподобява сперматозоидите на стрелите 

на мъжа, които са в скротума преди да бъдат изстреляни. Molaris (кътник) всъщност 

означава мелничен камък. Метафората е базирана на начина, по който моларите-

антагонисти смилат храната подобно на мелнични камъни. Incus на латински е нако-
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валня, в анатомията това е названието на слуховата кост. Fibula е контрахирана форма 

от figibula – закопчалка, игла за закопчаване, катарама. Amygdala е гръцка дума за ба-

дем. Думата означава и сливица, но латинската дума за сливица е tonsilla. В мозъка 

обаче има corpora amygdaloidea, мозъчни тонзили. Това е пример как латински и ста-

рогръцки са в непрекъснато взаимодействие при създаването на термини от древността 

до наши дни. Clavicula означава буквално ‘малък ключ’и идва в латински от гръцката 

дума kleidion, умалително име от kleis (ключ). И макар преводът на български да е 

ключица, едва ли някой свързва термина с представата за ключ. Но всъщност тази кост 

поразително прилича и по форма, и по размер на резетата на гръцките къщи. Atrium 

(преддверие, предсърдие) носи името си от преддверието на римската къща, където 

било огнището. Стените на преддверието били опушени, т.е. черни. На латински ater 

означава черен. 

Някои метафорични значения са напълно експлицитни, т.е. имат прозрачна моти-

вираност, особено ако човек има известни познания по латински, или по съвременен 

език, в който лексиката е от романски произход. Systema nervosum vegetativum е наречена 

така от Везалий (Andreas Vesalius, 1514 –1564), фламандски анатом, лекар и автор на ед-

но от най-важните произведения по въпросите на човешката анатомия, De humani 

corporis fabrica, считан за основател на съвременната анатомия). Тази метафора вижда 

човешкото тяло като растение с различни клонки и разклонения, чрез които вените, арте-

риите и нервите се разпределят из човешкото тяло. Метафората има общо и с начина на 

функциониране на растителния живот, респективно вегетативната нервна система. 

Примери за експлицитни метафори са: vestibulum (преддверие; в обикновения 

език е преден двор на къщата), manubrium sterni (дръжка на гръдната кост); anulus 

(пръстен; по вътр. страна на тялото на прешлените); insula (остров; в темпоралната об-

ласт на главния мозък); trochlea (макара; n.trochlearis); bursa (торбичка, джобче); bulbus 

(луковица); pelvis (легенче, чиния); pulvinar thalami (възглавница); oliva (маслина); pons 

(мост); fornix (свод); pylorus (pylorus - пазачът, стоящ на портата); m. sartorius (шивашки 

мускул, тъй като той спомага кръстосването на краката по турски, а това е билa стойка-

та на древните шивачи).  

Други метафори в анатомията са взети от някои митологични образи. Една от най-

известните е Ахилесовото сухожилие, кръстено но древногръцкия герой от „Илиада” - 

Ахил. Той бил син на простосмъртния Пелей и богинята Тетида. Въпреки че бил наполо-

вина бог, Ахил бил простосмъртен. С цел да даде безсмъртие на своя син, Тетида пото-
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пила малкия Ахил във водите на р.Стикс. При самото потапяне единственото останало 

сухо място било петата на Ахил, откъдето тя се превърнала в нарицателно име за слабо 

място на даден човек, тъй като Ахил умрял точно от стрела, пронизала петата му. 

Друг митологичен образ е Атлас (atlas - това е и наименованието на първия шиен 

прешлен, поддържащ главата в равновесно положение). Атлас бил един от титаните, 

които организирали бунта срещу боговете. За това свое деяние Атлас бил наказан от 

Зевс да носи света на раменете си. 

Хермафродит също е образ от гръцката митология. Той бил син на Хермес и 

Афродита. Веднъж в Кария Хермафродит се къпел и бил забелязан от нимфата Салма-

кида, която много силно се влюбила в него. Хермафродит обаче не отговорил на нейни-

те чувства. Огорчена Салмакида помолила боговете да слеят нейното тяло с това на 

нейния любим. Оттам идва и наименованието на явлението хермафродитизъм. 

Hymen (девствена ципа) носи названието си от Химен, бога на женитбата. 

Освен образи от гръцката митология за метафори в анатомията са използвани и 

образи от Библията. Най-известното понятие, получило такова название, е щитовидни-

ят хрущял или т.нар. Адамова ябълка. Според легендата, отхапвайки от ябълката, Адам 

се задавил и заседналото парченце образувало това характерно изпъкване. 

Латинската терминология описва много от анатомичните структури метафорич-

но, като по този начин спомага за нейното по-лесно изучаване и разбиране. Докато под-

готвях своето представяне, ми беше много интересно да науча колко много от значени-

ята на термини в анатомията се базират на различни прилики  и колко разнообразни 

могат да бъдат те.   
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Въведение 

Подобренията в здравния статус на населението са свързани с усъвършенстване 

на способността за предвиждане, предотвратяване, диагностика и лечение на много 

заболявания и с облекчаване на проблемите, свързани с извършването на процедури и 

използването на технологии, които едва ли бихме могли да си представим преди десе-

тилетия. Здравните технологии са от съществено значение за функционалния капацитет 

на системата на здравеопазване (1) и са една от ключовите движещи сили за европейс-

ката икономика. Сред технологиите, които обичайно се използват в областта на здраве-

опазването, най-често срещани, разнообразни и с широка употреба са медицинските 

изделия. В момента за целите на медицината са на разположение около 500 000 меди-

цински устройства и всички те споделят една обща цел: подобряване и удължаване жи-

вота на индивида. Общата нишка, която преминава през всички приложения на здрав-

ните технологии е благоприятното им въздействие върху здравето и качеството на жи-

вот. По този начин те повишават качеството на грижите, както ефикасността и устой-

чивостта на здравните системи (2).  

Целта на настоящия обзор е да се направи оценка на пазара на медицински изделия в 

Европа и да се анализират основните му характеристики, особености и предизвикателс-

тва, на базата на които да се направи опит за прогноза на бъдещите пазарни тенденции 

в сектора. 

Обсъждане 

1. Оценка на пазара на медицински изделия в Европа 

Модерното здравеопазване е сложен и оспорван процес. Очевидно съществува 

безкрайно търсене на ресурси и постоянен стремеж за средства, които рядко се наси-

щат. Мъдрите и разумни решения в клиничната практика и мениджмънта резултират в 

свиване на разходите и като последствие повишаване на ефективността в здравеопазва-

нето (3).  
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Пазарите в Северна и Западна Европа са ангажирани с инвестиране в най-новите 

технологии. В действителност, според независими проучвания, пациентите в ЕС се 

възползват от напредъка в медицинските технологии средно до пет години по-рано, 

отколкото в Япония и две години по-рано от пациентите в САЩ (4). Три от петте най-

големи пазари на медицински изделия в света се намират в Западна Европа – Германия, 

Франция и Великобритания. Подобно на всички останали сектори, пазарите на меди-

цински продукти са засегнати от глобалната икономическа рецесия в краткосрочен 

план. Това е опасно за местната индустрия, особено в Германия, където се разчита на 

износ. Пазарът на медицински изделия в Западна Европа (Илюстрация 1) текущо се 

оценява на $ 61 885 млн., а разходите за тях средно на глава от населението на $ 200. 

Аналогично показателите за Северна Европа (Илюстрация 2) са съответно $ 5 971,3 

млн. и $160 (5,6). 

 

 
Илюстрация 1. Пазар на медицински изделия ($ млн.) и разходи на глава от  

населението ($) в Западна Европа 
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Илюстрация 2. Пазар на медицински изделия ($ млн.) и разходи на глава от  

населението ($) в Северна Европа. 

Анализът на данните сочи, че зрелите и с висока стойност пазари на медицински 

изделия в Северна и Западна Европа са богати и развити. Съществува напрежение меж-

ду опита да се задържат разходите за здравеопазване и желанието да се запазят позици-

ите в челните редици на технологичните иновации. Здравните заведения инвестират в 

предоставянето на ново медицинско оборудване и технологии, за да поддържат висок 

стандарт на грижи и услуги. В допълнение, здравните услуги, трябва да бъдат по-

ефективни, за да се справят с финансовия натиск и да отговорят на нуждите на застаря-

ващото население. Като част от този процес се очаква да се повиши търсенето на ефек-

тивност. Въпреки натискът предизвикан от рецесията, темпът на растеж на пазара през 

следващите години се очаква да бъде положителен. 

Държавите от Централна и Източна Европа, където фигурира и България, предс-

тавляват общ пазар от 303 милиона души и комбиниран брутен вътрешен продукт 

(БВП) от $ 2,5 трилиона през 2009 г. Пазарите на медицински изделия в този регион са 

с разнообразна гама (Илюстрация 3) и се намират в различни етапи на развитие. Въпре-

ки че, настоящият икономически спад ще попречи на по-бързото повишаване на нивата 

на разходите, повечето икономики се очаква да регистрират положителен икономичес-
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ки растеж в дългосрочен план. В допълнение към вноските за здравно осигуряване, 

проекто-базираните инвестиции за подобряване на болничната инфраструктура вливат 

капитал на здравните системи в региона. Държавите получават финансиране по проек-

ти, главно от Световната Банка и Европейската агенция за възстановяване и развитие 

(7). Много от пазарите на медицински изделия в Централна и Източна Европа се харак-

теризират с бързи темпове на растеж и като цяло се очаква стабилен ръст на този пазар, 

както и общо увеличаване на разходите за здравеопазване. 

 
Илюстрация 3. Пазар на медицински изделия ($ млн.) и разходи на глава от  

населението ($) в Централна и Източна Европа. 

Средната продължителност на живота в страните от ЕС непрекъснато се пови-

шава. Разгледана в тригодишен период 2005-2007 тя възлиза на 74,3 години за мъжете и 

80,8 години за жените, което представлява увеличение с шест години в сравнение с 

1980. Съответно и  разходите за здравеопазване се увеличават. Страните от ЕС са по-

харчили средно 8,3% от техния БВП за здраве в сравнение с 7,3% през 1998 г., макар и 

с вариации между отделните членки. В някои държави от ЕС, икономическата криза 

води до значително нарастване на съотношението на разходите за здравеопазване от 

БВП. Най-северните и западните европейски държави харчат за здравеопазване между 

€ 2 500 и € 3 500 на глава от населението (в Норвегия – € 4 300), което е от 10% до 60% 
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повече от средното за ЕС. Страните, които харчат под средните за ЕС са страните от 

Източна и Южна Европа като Румъния, България, Полша и Унгария (6, 8).  

Натрупването на разходи за здравни грижи, към които значително допринася и 

растящият брой на медицински изделия, са все по-честа причина за безпокойство от 

страна на все по-голям брой държави и по-специално на тези със застаряващо населе-

ние, за което е характерно повишеното търсене на здравни услуги. До началото на този 

век, медицинските изделия възлизат на около 5-6% от общите разходи за здравеопазва-

не в Европа, САЩ и Япония. В някои европейски страни съотношението е дори по-

високо: 8-9% в Белгия, Германия, Словакия и 11-12% в Латвия и Литва (9). 

Съществен момент е, че администрацията свързана с общественото здравеопаз-

ване започва да си задава въпроса дали се обръща достатъчно внимание на ефектив-

ността на разходите за здравни технологии, които раздуват пазара в повечето индуст-

риализирани страни (10). Високо развитите индустриални икономики взимат мерки за 

задържане на разходите за лекарства, но много малко от тях прилагат мерки за ограни-

чаване на разходите за медицински изделия. Един ядрено-магнитен резонанс струва 

навсякъде от $ 2 млн. до $ 8 млн. (11, 12), мулти-сводова система за протонна терапия е 

над $ 150 млн., дори стандартна машина за анестезия струва в порядъка на $ 5000 или 

оборудването за ин витро диагностика на стойност около от $ 250 000 долара е вероят-

но да "изцеди" бюджетите за здравеопазване в много на брой държави (11). До известна 

степен трудността за страните се дължи на техните системи за управление на разходи-

те. В здравните бюджети на почти всички развиващи се държави присъстват лекарства-

та, но много малко от тях позиционират медицинските изделия, които често се превръ-

щат в непланирани, извънбюджетни разходи. 

Въпреки повишаващия се дял на БВП отделен за здравеопазване, медицинските 

изделия използват средно около 6,8% от общите разходи за здравеопазване и този про-

цент е сравнително стабилен през последните години. За България съотношението е 

7,6% (13).  

Налице е засилен растеж на вноса на медицински изделия в Западна Европа, 

който отговаря на около 80% от пазара. Забележителен е феноменът на „пазар” в рам-

ките на пазара. Търговията между държавите членки в ЕС се доминира от пазара на 

внос, така че компаниите, които желаят да се възползват от пълния потенциал на голе-

мите европейски държави трябва да осигурят ефективен маркетинг и дистрибуторска 

мрежа (5, 14).  
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Секторът на медицински технологии осигурява качествена заетост и съществено 

допринася за баланса на търговията в Европа. Една трета от световния пазар на меди-

цински изделия от $ 273 млрд. и вторият най-голям пазар след САЩ е европейският. 

(15). Секторът на медицински изделия е отражение на  най-иновативните индустрии в 

Европа. Жизненият цикъл на продуктите средно е само 18-24 месеца преди нов, подоб-

рен продукт да бъде разработен. Тази индустрия генерира годишни продажби на стой-

ност € 95 млрд.и в нея са заети около 500 000 души в цяла Европа. От тези € 95 млрд. 

евро, 8% се връщат обратно в научноизследователска и развойна дейност, с годишен 

еквивалент от около € 7,5 млрд. евро. Медицинските технологични компании в Европа 

са 22 500 на брой, от тях близо 18 000 (80%) са малки, средни или дори микро предпри-

ятия (16). В Европа средно разходите на глава от населението за здравеопазване са € 

2173 и € 145 от тях са за медицински изделия (13).  

2. Анализ на особеностите в пазарните принципи на сектора 

В областта на икономиката, особено в теориите за търсенето, предлагането и це-

ните имплицитно се приема, че потребителите на стоки и услуги заплащат за тях и че 

когато цената на едно благо нараства, търсенето му пада. В областта на технологиите в 

здравеопазването тези закони до голяма степен не са валидни: търсенето на медицинска 

изделия е или извънредно нееластично (т.е. то не зависи от цената) или просто не е 

предмет на тези принципи. В допълнение, икономическата теория твърди, че "печалби 

над средната'' не са устойчиви, тъй като конкуренцията навлиза и съдейства за намаля-

ване на цените, стесняване на маржове и намаляване на печалбите. Тук отново меди-

цинските изделия не изглежда да са предмет на това общовалидно правило. Ръстът в 

секторите на почти всяка друга индустрия се забавя, тъй като пазарите се развиват и се 

насищат. Въпреки това, при медицинските изделия растежът е стабилен, защото той се 

определя от общите демографски тенденции, устойчиво разпространение на болестите, 

както и на факта, че в медицинската практика съществува почти безкраен капацитет за 

усвояването им. 

2.1. Разделяне на потребители, клиенти и платци 

Една от важните икономически характеристики на здравните технологии и ин-

дустрията като цяло, факт, който е доста рядък за други отрасли е, че потребителите на 

технологиите и страните, които купуват и заплащат за тези технологии са три коренно 

различни пазарни агенти. Страните са напълно независими или само слабо свързани; 
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подбудите им със сигурност не са еднакви. Лекарите са отговорните за взимането на 

решения за извършване на клинична процедура, както за покупка и поръчка на конк-

ретните необходими продукти и оборудване (технологии). Пациентът, като потребител, 

няма отношение към необходимите за извършване на услугата медицински изделия. 

Това ни отвежда до този, който заплаща процедурата: здравноосигурителен фонд или 

частен застраховател. Тези платци с усилията си да мониторират или да подреждат по 

важност взети решения за качеството на различни пациентски процедури, чрез различ-

ни методи, оказват слаб ефект върху пазарните механизми. Това, че тези страни са раз-

делени и мотивацията, която е не само разнопосочна, но често е и пряко противопо-

ложна, поражда дълбоки последствия върху маркетинговите стратегии и ценовото по-

ведение на компаниите, които работят в сектора на здравните технологии и произвеж-

дат медицински изделия.  

2.2. Клиничните нужди –  мощен двигател на икономиката 

Друга особеност, която влияе върху ситуацията с цените на здравните технологии 

е безпрецедентната сила на клиничната необходимост. Зашеметяващият успех на сектора 

на медицинските технологии се подхранва до голяма степен от огромната нужда от изде-

лията, които той произвежда. Появата на нови технологии през дадена година може да 

ускори темпа на растеж на целия пазар. Феноменът на новия технологичен продукт веро-

ятно добавя средно около 2-3 % към общия годишен пазарен растеж. Най-успешните и 

генериращи най-висок приход изделия като дефибрилатори, стендове и дори по-малко 

сложните изделия, като предварително опаковани конци отговарят на клиничните нужди 

и служат като полезни инструменти, които дават възможност на лекарите да произвеждат 

по-добри клинични резултати (17). Когато медицинските изделия са разработени, така че 

да "добавят стойност" в рамките на клинични условия от спестяване на време, промяна в 

резултатите, осигуряване на безопасност и увеличаване на полезността, то тези продукти 

ще бъдат търсени и могат да положат началото на много успешни бизнес начинания 

свързани с тях. Медицинските устройства също играят важна роля в ценовата верига и 

разходния континуум на здравните грижи. Докато пациентът се движи напред по този 

континуум (диагностика, манипулации, лечение), разходите, резултат от заплащане на 

труд, такси и престой, се повишават. Иновациите предизвикат рязък тласък в обратна 

посока. Това е магията на здравните технологии. Лечението на пациенти и работата на 

медицинския персонал са изключително високо платени. Когато една технология може 
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да генерира промяна в медицинската практика, да спести време или да доведе до намаля-

ване на необходимия брой процедури, тя отприщва икономическа стойност в критична 

точка – в разходите за производствена дейност. 

Фактът, че медицинските технологии, не се закупуват от пациентите, а от огра-

ничен брой лекари, които използват тези технологии за лечението им, предполага, че 

добавянето на един лекар в клиентската база данни на една компания производител 

може да добави няколко милиона годишен приход. В резултат на това, компаниите 

производители могат да ограничат своите разходи за продажби и да пренасочат по-

голяма част от приходите за  научно изследователска и развойна дейност, за да разра-

ботят нови продукти и процедури или в действителност, да се радват на удивително 

високи оперативни печалби. 

Главната причина за високите и най-вече устойчиви маржове на печалбите е 

ефективността на каналите за продажба. Централната теза на ефективните канали е 

фактът, че рекламата за потребителите не е необходима (липсва масов мърчандайзинг) 

и че популяризирането на здравните технологии след лекарите и тяхното обучение е 

ефективно и относително евтино. Лекарите са критични посредници в използването на 

почти всички важни медицински технологични изделия.  

Сравнението с фармацевтичния сектор помага още по-детайлно да се илюстрира 

пазара на медицински изделия. Фармацевтичният сектор се смята за толкова привлека-

телен заради високите темпове на печалбата и добрата "видимост" (т.е., предвидими и 

надеждни траектории за бъдещи продажби и печалби). Този интерес е вследствие на-

тиска, който оказват пациентите и потребителите на обещаващите нови фармацевтични 

продукти, медицински изделия и процедури, върху регулаторните органи за осигурява-

не на тези иновации във възможно най-кратък срок, като едновременно с това се гаран-

тира тяхната безопасност и ефикасност (18). За предоставянето на по-добра възможност 

на регулаторните органи за оценка на безопасността и ефикасността на новите лекарст-

ва и изделия, индустрията ще трябва да споделя платформите си с регулаторните орга-

ни по целия свят. И в двата случая сътрудничеството ще зависи от разработването на 

стратегии, които ще отворят достъп до патентовани технологии и ще споделят ползите, 

които произтичат от тяхната употреба. Успехът в разработването на иновативни плат-

форми за управление на интелектуалната собственост ще бъде от ключово значение не 

само за тази област, но и към такива нововъзникващи области като био- и нанотехноло-

гиите (19).  
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2.3. Ценообразуване 

Ценообразуването също може да повлияе на растежа – като ускорител, но и като 

спирачка. Както стана ясно технологиите не се избират въз основа на цената и поради 

това, компаниите не са толкова склонни да се конкурират по цени. Общо взето между-

народната конкуренция би могла да задържи цените, както биха могли и поръчките към 

официалните компании, а не към дистрибуторите, които са част от една дълга верига от 

посредници, всеки от които поучава дял от печалбата. В един по-голям мащаб непосле-

дователността при ценообразуване може да усложни процеса по възлагане на общест-

вени поръчки.  

Разходите за медицински изделия обикновено са „погребани“ в цифрите за бол-

ничните разходи и по този начин не е лесно да бъдат забелязани, разпознати или прос-

ледени. Освен това както беше отбелязано медицинските изделия са многобройни и 

разнородни и по този начин са устойчиви на административно определяне на цените 

им. Например, дефибрилаторите за имплантиране и стендовете изобилстват от функции 

и технологии и да се правят сравнения между марките е невъзможно: цените варират от 

мястото, размерите на продуктите, наборът от функции и множество други параметри 

(20). Налице е необходимост от икономическа оценка на медицински изделия с цел да 

се докаже ефективността на разходите им. В допълнение, страните трябва да въведат 

рамки за оценка на нови и възникващи медицински изделия с оглед предприемане на 

решения за ценообразуване и реимбурсиране (21). От друга страна, цената на придоби-

ване на медицинско изделие, особено на сложно устройство, обикновено е само върхът 

на финансовия айсберг. Разходите за аксесоари като допълнителна опция, годините на 

гаранция, логистика на доставката, монтажния процес и повтарящите се разходи за 

поддръжка, резервни части, консумативи, реактиви, диагностични комплекти и обуче-

ние могат да възлизат на повече от 80% от общата стойност на устройството (22,23,24)  

2.4.  Демографски механизми 

Населението в света застарява и с изключение на няколко страни, възрастовата 

структура на света се движи възходящо. Възрастните хора консумират значително по-

вече медицински технологични продукти, отколкото по-младите. Новите кохорти от 

възрастни ще бъдат още по-нуждаещи се за медицински продукти, тъй като те ще искат 

да останат по-активни, по-атлетични и по-мобилни в сравнение с предишните поколе-

ния. През следващите двадесет години тази демографска тенденция вероятно ще доп-

ринесе за 1 или 2% растеж на година. 
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2.5. Навлизане на процедура 

Друг важен, но по-фин механизъм, който допринася за повишаване на ръста е 

все по-често срещаната тенденция сред здравните професионалисти за избор на подход 

на лечение основан на медицински технологични продукти и на все по-нарастващата 

процентно пациентска база данни. Колкото здравните технологии се подобряват в об-

ластта на безопасността и ефикасността и заедно с това колкото медицинските техно-

логични продукти и процедурите навлизат сред медицинската общност и в практиката, 

толкова повече те се използват.  

2.6. Технологии 

Подобренията и иновативния напредък на технологиите, използвани в медицин-

ските изделия са поразителни, тази драматична промяна е последвана от силно нараст-

ващата роля на тези продукти като важна част от предоставянето на здравни грижи и 

услуги. Технологичните продукти са проникнали в почти всички аспекти на медицинс-

ката практика; лекарят почти не взаимодейства с пациента без да разчита на изделие, 

генерирано от сектора на медицинските технологии. Докато технологиите се развиват, 

самите компании също ги следват и допринасят за огромния прогрес в начина, по който 

ги представят и разполагат.  

Заключение 

Прогнозата за сектора на медицинските изделия е изключително ярка: незадово-

лените медицински нужди са многобройни; демографските тенденции са положителни, 

тъй като в световен мащаб населението застарява; компаниите овладяват технологиите 

ефективно; каналите за дистрибуция на медицинските изделия в здравната мрежа, как-

то и обучението, инструктирането и трансформирането на медицинската практика са 

добре развити и изключително ефикасни. Множеството специфични фактори и особе-

ности, характерни за пазара на медицински изделия, които подпомагат ръста през пос-

ледните няколко десетилетия ни дават основание да прогнозираме висок темп на пе-

чалбите поне през следващите няколко години и положително въздействие върху рас-

тежа в дългосрочен план. 
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НАГЛАСИ НА ЗДРАВНИТЕ МЕНИДЖЪРИ ЗА СЪЗДАВАНЕ НА 
ИНФОРМАЦИОННА СИСТЕМА ЗА РЕГИСТРАЦИЯ НА МЕДИЦИНСКИТЕ 

ГРЕШКИ 

Румяна Стоянова1, Росица Димова1, Ралица Райчева2 

1 К-ра Здравен мениджмънт, икономика на здравеопазването и  
обща медицина, 2К-ра Социална медицина и обществено здраве 

Факултет по обществено здраве, Медицински университет - Пловдив 
 

Увод 

През последните години много международни експерти работят върху пробле-

мите за безопасността на пациентите, използвайки възможностите на информационните 

технологии. Въпреки това, в България все още не съществува правна уредба, регламен-

тираща понятието медицинска грешка и последиците при установяване на такава.  

Съгласно определението дадено от IOM през 1999г. за медицински грешки мо-

жем да говорим тогава, когато имаме: „провал на планираните действия, когато не са 

извършени така, както са планирани или е използван грешен подход за постигане на 

желана цел, включително и проблеми от практиката, свързани с използването на опре-

делени продукти, процедури и системи”1. 

През 2011 година Изпълнителната Агенция по медицински одит (ИАМО) в Бъл-

гария извежда следното определение за медицинска грешка 2,3: “Неизпълнение и/или 

неправилно изпълнение на планирани действия и/или нормативни изисквания или при-

ложение на грешен план за постигане на целта”, и дава следната класификация за ме-

дицински грешки или събитията, които изискват незабавна реакция за действие: 

 Грешна диагноза; 

 Грешно подадено лекарство или забавяне на лекарството; 

 Забавяне на лечението, чакане за преглед; 

 Получена алергична реакция; 

 Опериране на грешен орган; 

 Забравяне на чуждо тяло след оперативна процедура; 

 Вътреболнични инфекции; 

 Следоперативни усложнения; 

 Инвалидизация след проведено лечение; 

 Смърт на пациент; 

 Работа с повредена апаратура; 
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 Усложнения в резултат на лечебно-диагностични процедури; 

 Липса на професионална компетентност / квалификация; 

 Лекарска небрежност; 

 Извършено частично лечение (недостатъчност, неадекватност на лече-

нието); 

 Травма, получена в ЛЗ по време на хоспитализацията; 

 Други; 

Това ни дава основание да твърдим, че в България има желание да се работи в 

тази област, но за целта трябва да бъдат създадени: първо - нормативна уредба и второ - 

информационна система, която да регистрира медицинските грешки. 

През последните години все повече страни въвеждат такива системи за регист-

рация и отчитане на медицинските грешки, чрез които се цели тяхното идентифициране 

и превенция 4,5,6,7,8,9. Това би следвало да подобри качеството на медицинската помощ и 

да намали нововъзникващите разходи, съпровождащи всяка една медицинска грешка. 

Целта на проучването е да се изследват нагласите на управители на болнични лечебни 

заведения, относно създаването на информационна система за регистрация и отчитане 

на медицински грешки. 

Методи и материал 

Изследването се базира на анкетно проучване сред 104 случайно избрани упра-

вителя на болнични лечебни заведения от цялата страна, проведено през периода април 

- декември 2011 година. Беше използван социологическия метод анкетно допитване, 

проведено по е-mail и по пощата, а за регистрация на първичната информация – ориги-

нално създадена анкетна карта. Използвани бяха следните статистически методи за 

анализ: дескриптивен, алтернативен, непараметричен и графичен анализ. За обработка 

на данните бе използван софтуерен продукт SPSS 17.0. 

С оглед избягване на неясноти и пристрастия, в увода на анкетната карта беше 

дефинирано понятието „медицинска грешка”, според IOM, както и класификацията за 

медицински грешки на ИАМО в съкратен вариант. 

Резултати 

Средната възраст на анкетираните управители е 48,2±9,1 години, от тях 42,4% 

(44 човека) имат завършена магистърска степен по „Здравен мениджмънт”.  
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Установяват се положителни нагласи от страна на мениджърите към създаването 

на такава информационна система и нейното внедряване в управляваното от тях лечеб-

но заведение. Разпределението на отговорите е показано на фиг. 1: 

 
Фиг. 1. Нагласи на здравните мениджъри към създаването и внедряването  

на информационна система за регистрация на медицинските грешки. 

Основната причина, поради която трябва да бъде създадена информационна сис-

тема за регистрация на медицинските грешки, според здравните мениджъри, е повиша-

ване на качеството на здравната помощ. Разпределението на отговорите е представено в 

табл. 1: 

Табл. 1. Въздействие на фактора качество на здравната помощ върху  
нагласите на здравните мениджъри за създаване и внедряване на информационна сис-

тема за регистрация на медицинските грешки 
Информационната система за 
регистрация на мед. грешки- 
повишаване на качеството на 

здравната помощ 

Мнение на здравните мениджъри за създаване на информацион-
на система за регистрация на медицинските грешки 

Позитивно Негативно Без отговор 

Да, напълно 17,3% (18) 0% (0) 0% (0) 
Да 30,8% (32) 5,8% (6) 7,7% (8) 
Не съвсем 7,7% (8) 7,7% (8) 5,8% (6) 
Не  3,8 (4) 5,8% (6) 0% (0) 
Не мога да отговоря 0% (0) 1,9% (2) 5,8% (6) 

 

Резултатите разкриха някои опасения на здравните мениджъри от създаването на 

подобна система. Тези страхове са породени главно от вероятността от създаване на 

негативно влияние върху публичното мнение към здравните ни специалисти и имиджа 

към лечебните заведения. Разпределението на отговорите е показано на фиг. 2 

 

59,62%21,15%

19,23%
положителни

отрицателни

без отговор
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Фиг. 2. Мнение на здравните мениджъри, относно последиците от създаването 

и въвеждането на информационна система за регистрация на медицинските грешки, 
върху общественото мнение. 

 

С помощта на непараметричния анализ се потвърди хипотезата, че вероятността 

да се подобри качеството на медицинската помощ, посредством информационна систе-

ма за регистрация на медицинските грешки, оказва положително влияние върху мнени-

ето на здравните мениджъри за създаването и въвеждането и - 61,5%±4,77%, Р<0,002, V 

=0,330. Изследването установи, че негативното влияние, което може да предизвика в 

обществото такава информационна система, води до тяхното нежелание за създаване на 

подобна система - 40,4%±4,81%, Р<0,001, V = 0,329. 

Изводи: 

 Въпреки някои опасения на здравните мениджъри се установяват положител-

ните нагласи от тяхна страна, относно създаването и въвеждането на инфор-

мационна система за регистрация на медицинските грешки.  

 Голяма част от анкетираните споделят убеждението, че чрез въвеждането на 

система, която да регистрира всички нежелани последствия, се увеличават 

възможностите за подобряване на качеството на медицинските услуги. 
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БЪРНАУТ СИНДРОМ ПРИ РАБОТЕЩИ В ОБЛАСТЕН  
ЗАТВОР – ГР. ПЛОВДИВ 

Станислава Харизанова 
Катедра -Хигиена, екология и епидемиология, ФОЗ, МУ - Пловдив 
 

Въведение 

Понятието „burnout” има английски произход, означаващ прегаряне, изгаряне, 

изпепеляване. Бърнаут е синдром, който може да възникне сред служители, изложени 

на стресова работна среда, подхождащи с високи очаквания към работата и с неадек-

ватни на тези очаквания ресурси. Той засяга идеалисти, които в началото на кариерата 

си са били ентусиазирани и високо мотивирани. Сблъсквайки се с реалностите, те за-

губват илюзиите си и стигат до физически и психически срив, душевно опустошаване, 

до „изпепеляване”1,2. Бърнаут синдромът е официална медицинска диагноза, въведена в 

Международната класификация на  болестите (10-та ревизия) код Z 73.0 - състояние на 

изтощаване на жизнените сили.  

Работата в полицията отдавна се сочи като една от най-стресиращите професии в 

света3,4,5,6,7,8,9,10,11. Особен интерес предизвиква една немалка група от полицаи, работе-

ща в места за лишаване от свобода (затвори, арести) и в поправителни институции. Да-

ли спецификата на този вид трудова дейност е благоприятна за развитие на бърнаут 

синдром? В каква степен се проявява и какъв вид типология на личността е по-уязвим 

по отношение на “професионалното прегаряне”? По-голямата част от изследванията в 

това направление са проведени в САЩ, сравнително малко са осъществени в Русия, 

Израел, Канада и Австралия 12,13,14,15,16.  

В България липсват данни за проучвания по този проблем. 

Цел 

Целта на изследването е да се установи нивото на бърнаут синдром при служи-

тели, работещи Областен затвор – гр. Пловдив и корелацията му с някои личностови 

характеристики. 

Поставихме си следните задачи: 

1. Да установим относителния дял на засегнатите от бърнаут синдром спрямо 

общия брой на работещите в затвора; 
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2. Да анализираме риска от възникване на бърнаут синдром в зависимост от ня-

кои индивидуални характеристики на изследваните лица (възраст, образование, семей-

но положение, трудов стаж в затвора); 

3. Да направим личностен профил на служителите, поразени от синдрома спо-

ред типологията на Айзенк. 

Материал и методи 

Изследвани са 106 служители, работещи в Областен затвор - гр. Пловдив, от ко-

ито 7 лица са представители на администрацията и са изключени при обработка на дан-

ните. Работната група се състои от 99 служители, разпределени по пол, възраст, обра-

зование, семейно положение, ранг и трудов стаж на сегашното работно място, както е 

представено в таблица № 1. 

Табл. №1. Индивидуални характеристики на служителите в Затвора - гр. Пловдив 

ППооккааззааттееллии   ББрроойй  ((nn)) ППррооццееннтт  ((%%))   SSpp   

ППоолл   
-   ммъъжжккии   
-   жжееннссккии   

  
9933   
  66   

  
9933..9944   
    66..0066   

 
2.39 
2.39 

ВВъъззрраасстт   
-   ддоо  3300гг..   
-   оотт  3311  ддоо  4400гг..   
-   оотт  4411  ддоо  5500гг..   
-   ннаадд  5511гг..   

  
    77   
4455   
3366   
1111   

  
    77..0077   
4455..4455   
3366..3366   
1111..1111    

 
2.57 
5.00 
4.83 
3.15 

ООббррааззооввааннииее   
-   ввииссшшее   
-   ссрреедднноо  ссппееццииааллнноо   
-   ссрреедднноо 

  
4433   
3344   
2222   

  
4433..4433   
3344..3344   
2222..2222   

 
4.98 
4.77 
4.17 

ССееммееййнноо  ппооллоожжееннииее   
-   ссееммеееенн   
-   ррааззввееддеенн 
--    ннеессееммеееенн  

  
8844   
    66   
    99  

  
8844..8855   
    66..0066   
    99..0099  

 
3.60 
2.39 
2.88 

РРааннгг   
-   ппооллииццаайй   
-   ггллааввеенн  ппооллииццаайй   
-   ииннссппееккттоорр   
--  ггллааввеенн  ииннссппееккттоорр  

  
6633   
1122   
1188   
    66  

  
6633..6644   
1122..1122   
1188..1188   
    66..0000  

 
4.83 
3.28 
3.87 
2.38 

ТТррууддоовв  ссттаажж  вв  ззааттввоорраа   
- ддоо  55гг..   
--  ннаадд  55гг..  

  
1166   
8833  

  
1166..1166   
8833..8844  

 
3.69 
3.69 
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Първичната информация е събрана чрез доброволно, анонимно анкетиране на 

участващите в проучването лица. Използвана е комбинация от методики, систематизи-

рани във въпросник, включващ: 

1. Индивидуални данни на изследваните; 

2. Твърдения по методиката на В. Бойко за диагностика на бърнаут синдром; 

3.  Тестът на Айзенк, измерващ дименсиите за психологичната основа на инди-

видуалния стил на поведение и дейност. 

Резултати и обсъждане  

При 76.77% (n=76) от всички изследвани лица се установиха данни за бърнаут 

синдром.  

Силно впечатление прави, високата честота на бърнаут синдром 81.40% (n=35) 

при лицата с висше образование. От тях 56% са инспектори, а 44% са полицаи. Литера-

турните данни сочат, че хората с по-високи нива на образование имат по-големи очак-

вания за бъдещата си кариера. Образованието често се съчетава с поемането на повече 

отговорности и стрес при реализирането им, и съответно по-изразена неудовлетворе-

ност при неизпълнението им. Високите нива на изисквания от своя страна допълнител-

но генерират напрежение и стрес, стимулирайки по този начин развитието на бърнаут 

синдром17,18. 

Данните за семейния статус показват, че 83% (n=5) от разведените и 56% (n=5) 

от несемейните са развили бърнаут синдром. Използвайки one-way ANOVA с Tukey 

post hoc procedure установихме, че несемейните служители изпитват по-голямо напре-

жение при контактите си с лишените от свобода в сравнение със семейните (F=4.13, 

р=0.019). Едно от тълкуванията на тази констатация е, че несемейните служители полз-

ват работата си като източник на социален живот, което води до прекалено ангажиране 

с хората на работното място и оттам до по-висок риск от бърнаут синдром. Друго обяс-

нение за връзката между семейството и бърнаут синдром е, че семейният живот прави 

хората по-опитни в междуличностното общуване и разрешаването на конфликти. Сле-

дователно тези лица са развили по-голямо търпение и по-балансирана перспектива в 

отговор на кризи. Трето тълкуване на тази констатация е, че едно семейство е повече 

емоционален ресурс, отколкото емоционално изчерпване 17,19,20. 

От всички респонденти с трудов стаж в затвора до 5 год., 86% (n=6) са млади 

хора (до 30 год.), а 81% от тях (n=13) са с данни за бърнаут синдром. Това според нас 
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показва, че младата възраст и ранните етапи в кариерата са рискови за появата на “про-

фесионално прегаряне” сред полицейските служители в затвора. 

При 100% (n=10) от полицейските служители с личностна дименсия “интровер-

сия” открихме бърнаут синдром, докато при екстровертните служители този процент е 

74.70% (n=62), (x2=3.569, p=0.168). Считаме, че полученият резултат би бил подкрепен 

с висока статистическа достоверност при по-голяма извадка. В този смисъл нашите 

данни подкрепят изводите на Freudenberger21, според който човекът, склонен към бър-

наут синдром е идеалист, ориентиран към хората и едновременно с това – интровертен 

личностов тип. 

Изводи 

1. Установена е висока честота на бърнаут синдром сред служителите в Облас-

тен затвор – гр. Пловдив. 

2. По-младите и по-образованите са с повишени нива на бърнаут синдром, като 

това се проявява още в първите 5 години от трудовия им стаж.  

3. При служителите с интровертна личностна дименсия се установява 100% 

бърнаут синдром.  

4. Резултатите потвърждават необходимостта от проучване на ефективни стра-

тегии за намаляване и предотвратяване на „професионалното изгаряне”. Тъй като в 

достъпната литература до момента няма данни за лечение на бърнаут синдрома, своев-

ременното прилагане на профилактични мерки е изключително важно.  
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ТЯХ В ДОМОВЕТЕ ЗА СТАРИ ХОРА 

(обзор) 
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Катедра „Социална медицина и обществено здраве”, ФОЗ, МУ - Пловдив 

 

Световната банка прогнозира, че до 2025г. населението на повечето страни от 

Източна Европа ще бъде най-старото в света. [1] Според данни на бюрото за преброя-

ване в САЩ от 25-те страни с най-възрастно население, 23 са в Европа. България е една 

от тях – делът на възрастните е 24% от цялото население, което я поставя на първо мяс-

то по този показател.[2,3]  

След пенсиониране повечето хора са в добро здраве. За жалост икономическата 

ситуация в България принуждава повечето от тях да продължават да работят. Работей-

ки, те имат по-добри доходи, които им позволяват да посрещат по-лесно нуждите си, 

чувстват се независими и пълноценни. Има и такива, които не работят, с множество 

заболявания са, остават в домовете си, зависими са от близки и роднини. Една част от 

тях постъпват в дом за стари хора (ДСХ).[4,5] 

Целта на проучването е проучване на факторите, влияещи върху удовлетворе-

ността на възрастните в домовете за стари хора (ДСХ). 

Причините за постъпване в такъв дом са различни – невъзможност на възраст-

ния човек да се грижи сам за себе си; социална изолация; конфликт между различните 

поколения, съжителстващи под един покрив; тежки хронични заболявания, които изис-

кват много грижи за възрастния и създават напрежение между членовете на семейство-

то; некомпетентност или нежелание на близките за оказване на адекватна помощ. 

В литературата са описани различни изследвания относно преживяванията на 

хора, които се грижат за възрастните в домашни условия. Полагащите грижи споделят, 

че се чувстват уморени; тревожни; депресирани; споделят за проблеми със съня; опре-

делят себе си като угнетени и изнервени. Необходимостта от полагане на грижи поня-

кога оказва негативно влияние върху семейните отношения. [6] Има и случаи, в които 

грижите за тежко болния възрастен човек сплотяват семейството. [7] 

По мнение на Boisaubin и Catalano „дори след постъпване на възрастните в ДСХ 

семейството остава най-силното звено в системата за осигуряване на грижи за тези хо-

ра, то трябва да подтиква институцията да оказва необходимата помощ”. [8] 
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Връзката със семейството и приятелите се явява основна връзка с външния свят. 

В някои проучвания се говори за т.нар. социална свързаност – връзката между домува-

щите и техните семейства и приятели се определя като източник на емоционална подк-

репа. [9, 10] Във връзка с това в Америка са създадени семейни съвети, които представ-

ляват независими групи от членове на семействата или приятели на домуващите в ДСХ. 

Целта на групите е: осигуряване качествен живот на домуващите; взимане на решения, 

свързани с грижите за тях; решаване на проблеми; осигуряване на подкрепа. Застъпни-

ческата роля на семейния съвет дава възможност на членовете му директно да се на-

месват в процеса за подобряване качеството на живот на домуващите, независимо че 

понякога взаимоотношенията съвет-персонал оказват негативно въздействие върху 

опитите за подобряване на условията в домовете. [11] Идеята за създаването на такива 

съвети може да бъде реализирана и в нашата страна, с цел подобряване на грижите в 

ДСХ. 

Решението за постъпване в дом за стари хора се взима или от самия възрастен, 

или от членовете на семейството. Понякога това е решение на социалните служби, по-

ради наличие на физически или психически проблеми, които не позволяват на възраст-

ния човек да живее сам и да се грижи за себе си. 

Фактори за постъпване в ДСХ 

Провеждани са редица проучвания, разкриващи факторите, станали причина за 

постъпване в ДСХ: влошена активност в ежедневния живот, която включва - невъз-

можност за самостоятелно хранене, обличане, тоалет, придвижване; намалени когни-

тивни функции; старост; лоша преценка за собственото здраве и др. [12,13,14,15] В Ав-

стралия е проведено 12-годишно проучване, което посочва като най-чести рискови 

фактори (така авторите наричат причините за постъпване в ДСХ) следните: възраст; 

затруднения при извършване на инструментални дейности в ежедневието като пазару-

ване, ползване на транспорт; загуба на тегло и немощ; понижена социална активност. 

[16] При наличие на някои от тези фактори, възрастните постъпват в дом за стари хора.  

Домовете за стари хора са заведения с изключително голямо социално значение, 

независимо че тенденцията в съвременното общество е колкото може повече хора да 

останат в собствения си дом. [17,18,19,20,21,22] Практиката показва, че в ДСХ преби-

вават хора, нуждаещи се от много и различни грижи. Проучване, проведено в Америка 

установява, че 65% от хората в домовете имат физически недъг и се нуждаят от помощ 
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поне в три ежедневни дейности; 50% имат деменция, придружена от множество хро-

нични заболявания. [23] 

Постъпването в ДСХ не става самоцелно и хаотично. Съществуват стандарти - 

работна рамка за извършване на оценка за прием на възрастните. Американската асо-

циация на медицинските сестри прави тази оценка по специален алгоритъм: оценка, 

диагноза, идентификация на последиците, планиране, осъществяване и оценка на край-

ния резултат. Според този алгоритъм, минималните критерии за оценка са: 

1. Функционалност - възможност на възрастния човек да се грижи за себе си;  

2. Инструментални дейности: самостоятелно използване на градски транспорт, 

пазаруване, извършване на градинарска дейност; 

3. Управление на медикаментозното лечение – нуждае ли се възрастния от по-

мощ или надзираване при употребата на медикаменти и в каква степен; 

4. Нужда от подкрепа на друг човек, за да се чувства сигурен – вероятност от па-

дания, обида, малтретиране; 

5. История на заболяванията – съществуват ли предишни медицински, хирурги-

чески намеси и др.; 

6. Начин на живот – минало, настояще и желан начин на живот; 

7. Религиозни вярвания и интереси; 

8. Социални контакти – с какви хора мисли, че ще се чувства комфортно; 

9. Схващания и убеждения – какви са разбиранията на възрастните хора за се-

гашното им здравословно състояние и какви виждания имат по отношение на здравния 

си статус. 

След задълбочен анализ на здравния и социален статус, на базата на съществу-

ващите стандарти се прави комплексна оценка и се взима решение за постъпване в 

ДСХ, като периодично се оценява статуса на възрастния човек. [24] 

Цел на грижите 

Постъпвайки в дома, възрастният има своите нужди и очаквания. В отговор на 

тези потребности са формулирани ключовите цели на грижите в домовете: 

- осигуряване на безопасна и подкрепяща среда 

- възстановяване и запазване на функционалната независимост 

- стабилизиране и задържане на хроничните медицински състояния 

- постигане на добро качество на живот и удовлетвореност[25] 
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Една от най-важните цели е постигане на по-добро качество на живот и удовлет-

вореност от грижите в дома. Постигането й зависи от много фактори, които повлияват 

удовлетвореността на старите хора. Като фактор с най-голяма тежест авторите опреде-

лят професионалната квалификация на персонала; стриктното изпълнение на задълже-

нията му; междуличностните взаимоотношения; характеристиките, свързани с физи-

ческата среда и поддържането й в добро състояние от персонала в дома. 

Удовлетвореност 

Съществуват различни хипотези относно удовлетвореността на възрастните от 

грижите: 

1. Постигането на по-малка зависимост от чужда помощ в ежедневието има по-

ложителен ефект върху удовлетвореността на домуващите - по-

самостоятелните са в състояние да се движат навсякъде, да участват в соци-

ални дейности, имат контрол върху собственото си пространство, използват 

го за осъществяване на желаните взаимоотношения. 

2. Възрастта на домуващия е фактор, оказващ влияние върху удовлетвореност-

та от грижите на персонала. Очакванията са по-възрастните домуващи да са 

по-удовлетворени от грижите, защото са зависими в по-голяма степен и са 

със занижени претенции. 

3. Наличието на професионализъм, зависещ до голяма степен от непрекъсната 

квалификация на персонала, влияе позитивно върху удовлетвореността, за-

щото рефлектира върху качеството на полаганите грижи. 

4. При зависимите домуващи по-големият брой отделени часове за грижи оси-

гуряват тяхната по-голяма удовлетвореност. 

5. Големината на дома има положителен ефект върху удовлетвореността на до-

муващите - логичното обяснение е, че по-големите домове разполагат с по-

вече ресурси за персонала, осигуряват по-голямо разнообразие от социални 

възможности и повече удобства на домуващите.  

6. Удовлетвореният персонал влияе положително върху удовлетвореността на 

домуващите - много по-вероятно е персоналът да споделя своето положител-

но чувство с възрастните и да създава приятна атмосфера, която може да по-

добри взаимоотношенията. 
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7. Остарялата материално-техническа база, неотговаряща на съвременните 

изисквания, има отрицателен ефект върху удовлетвореността на старите хора 

(могат да се споменат недоволство от стаите и дома като цяло). 

8. Градските домове носят по-голяма удовлетвореност от провинциалните. В 

тях възможностите за отдих и култура са по-големи. [26,27,28,29] 

На базата на тези хипотези са изведени 3 групи фактори, влияещи върху удов-

летвореността на домуващите: фактор „Домуващ”; фактор „Дом” и фактор „Служите-

ли”. 

1. Факторът домуващ се изследва в зависимост от възраст, пол, степен на зави-

симост. 

2. Факторът дом се изследва в зависимост от големина, локация, от колко години 

съществува, чия собственост е. 

3. Факторът служители – от удовлетвореност на персонала, съществуване на 

професионално развитие и опит. [30] 

Инструментариум 

Съществуват различни видове инструментариум за измерване удовлетвореност-

та на домуващите. При проучване, проведено в Австралия, е използван специален въп-

росник, разработен от Bodly и Grenade. [31] Моделът включва 6 критерия за оценка на 

различните аспекти на удовлетвореност: стая, дом, социални контакти, храна, грижи на 

персонала, затруднения на домуващите. Критериите са изследвани в зависимост от пол, 

възраст и степен на зависимост на възрастния човек. [32,33,34]  

Резултатите при този модел разкриват, че удовлетвореността на персонала има 

най-голямо значение за формиране чувство на удовлетвореност при домуващите, което 

потвърждава една от по-горе споменатите хипотези.  

Очакванията от персонала в старческите домове са разнородни и трудно пости-

жими – справяне с голям диапазон от възрастни и техните проблеми, посрещане на не-

отложните здравни нужди, предоставяне на услуги като в хотел и др. Рутинните дейст-

вия поглъщат времето и не предоставят възможност за творчески подход и самоиници-

атива при грижите. Обслужващите често споделят за преумора, ангажираност с прека-

лено много и ненужна писмена работа и липса на възможност да посрещнат основните 

потребности на възрастните. Удовлетвореността от грижите не може да се усети от 

персонала, ако той не се допитва редовно до домуващите. [35,36] 
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Старите хора активно търсят контакт с персонала. Комуникацията влияе силно 

както върху умственото, така и върху физическото им състояние. Взаимоотношения 

между персонала и домуващите могат да се разделят основно на две групи: с фокус 

върху задачата за полагане на грижи; с фокус върху опознаване на двете страни с цел 

създаване на по-близки взаимоотношения. 

По-възрастните домуващи желаят повече комуникация, отколкото рутинни гри-

жи. За съжаление задълженията не позволяват на персонала да отдели достатъчно вре-

ме за общуване, което пречи на социалните взаимоотношения, а те са основополагащ 

фактор за качеството и удовлетвореността на грижите. Друг проблем в комуникацията 

е липсата на квалификация и опит за подобаващо общуване, например: използване на 

назидателен тон и повишаване на гласа със съответната интонация. В отговор на тези 

проблеми е разработена програма за обучение на персонала в комуникационни умения. 

В някои страни, като Япония, комуникацията се счита за най-важна част от грижите и 

залага основно на образованието на персонала. Проучването показва, че за жалост при 

по-голямата част от персонала подобаващата комуникация е подценена – акцентира се 

на основните грижи за старите хора – храна, обличане, тоалет и др. [37,38] 

Във връзка с постигане на успешно общуване е и текучеството на персонала, ко-

ето влияе негативно на домуващите. Дълготрайната работа с един екип гарантира поз-

наването на индивидуалните потребности, появата на доверие от страна на възрастните, 

което е ключов момент в общуването. Проучване в България сред медицински специа-

листи показва, че те не желаят да работят със стари хора, ако имат други възможности. 

Мотивите, за да останат в старческия дом са по-високо заплащане и по-добра матери-

ална база. [39] Освен тези критерии е възможно да бъдат включени и други стимули - 

например възможност за специализация. 

Заключение 

В световен мащаб привличането, обучението и запазването на персонала и доб-

рата материална база в домовете са най-важното предизвикателство. Висококвалифи-

цираният персонал е ценен основен ресурс, който осигурява постигането на основната 

цел в домовете за стари хора – добро качество на живот и удовлетвореност от страна на 

нуждаещите се възрастни хора. 
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ЗАБРАВЕНОТО ИЗКУСТВО НА ЧОВЕШКА ДИСЕКЦИЯ В 
АЛЕКСАНДРИЯ И НЕГОВИТЕ ПОСТИЖЕНИЯ В КОНТЕКСТА НА 

ДРЕВНОГРЪЦКИТЕ ТРАДИЦИИ 

Васил Тосков 
Студент в МУ - Пловдив 

 

Един от най-важните моменти в историята на медицината е революционното за 

времето си въвеждане на системна човешка дисекция в Александрия през първата по-

ловина на III век пр. Хр., практика, която се свързва с имената на лекарите изследова-

тели Херофил и Еразистрат. Това е първият, а и последният период в древногръцката 

наука, в който човешки трупове са подложени на „оскверняване”, след което практика-

та е изоставена за около 1800 години [1]. Животни естествено се дисецират още от вре-

мето на Аристотел век по-рано, както и от други древни учени, включително и Гален, 

но посредством човешка дисекция, Херофил и Еразистрат са допринесли много за изу-

чаването структурата и функциите на човешкото тяло.  

За да оценим изключителното значение на човешките дисекции в Александрия, 

трябва да зададем въпроса какво означава в културен и морален план подобна практи-

ка, какви причини подтикват древните учени и каква реакция предизвикват у съвре-

менниците си, а също и у идните поколения. Преди времето на Херофил и Еразистрат 

сравнително рядко се е извършвало „рязане” на човешкото тяло и то в крайни случаи. В 

по-късен период на Античността се извършват някои инвазивни и доста смели проце-

дури, като зашиване на дебелото черво, премахване на камъни от пикочния мехур, как-

то и известната операция на Гален, при която той успешно премахва гръдната кост и 

разкрива сърцето (II век). Но дори тогава дисекцията да мъртъв човек е обществено 

неприемлива. Причина за това е вярването, че мъртъвците имат опетняваща сила върху 

живите. 

Пример за това са законите в древногръцките полиси. Според тях къща, в която 

има труп, веднага бива замърсена от присъствието му. Специален съд с вода, донесена 

от другаде, се поставя отпред за предупреждение на живите. Жените в домакинството 

измиват, помазват и слагат корона на трупа, обличат го в бяла роба и го поставят на 

носило, поръсено с пречистващи маслинови клонки и листа. По този начин той става 

символично чист, докато едновременно омърсява всички хора и предмети наоколо. Ра-

но на третия ден, за да се предпазят случайни посетители, тялото се пренася извън рам-
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ките на града, далеч от храмовете. Погребението се последва от пречистване на живите, 

а рано на следващата сутрин къщата се напръсква с морска вода и се запалва очистите-

лен огън. За да бъде пълно пречистването, опечалените трябва да избягват посещението 

на храмове, като в зависимост от близостта с мъртвеца приживе този период може да 

достигне от 41 дни[2]. И въпреки знанието за древногръцките порядки, какво би накара-

ло Херофил и Еразистрат да преминат подобни културни и морални ограничения? Защо 

именно в Александрия се преодоляват тези традиции? 

Парадоксално, един от основните фактори е липсата на демокрация в Египет по 

време на Птолемеите. В Александрия съвременниците на даден учен не могат да гласу-

ват за изпращането му на заточение, както се е случвало в Атина например, което се 

явява добра възможност за Херофил и Еразистрат да провеждат опитите си. Въпреки че 

много от днешните учени подкрепят демократичните порядки в полисите в Древна 

Гърция, нима недемократична Александрия не е мястото на най-значимите открития в 

тогавашния свят?  

Трябва да се отбележи благоразположението, на което се радват александрийс-

ките учени от страна на династията на Птолемеите. Въпреки съмнението за истинност-

та на подобни твърдения, древните източници разкриват, че именно Птолемеите разре-

шават вивисекцията на осъдени престъпници. Друга причина е стремежът на владете-

лите Александрия да се превърне в космополитен град на интелигенцията. Сред извес-

тните съвременници на Херофил и Еразистрат са Евклид, механичният гений Ктесибий 

(създател на органа) и астрономът Аристарх Самоски (предложил хелиоцентричния 

модел на Вселената). 

Александрия е пограничен град, в който традиционните гръцки ценности са пос-

тавени под съмнение[3]. Птолемеите например не са против древногръцкото табу за ин-

цест, практикувайки еднокръвни бракове. Действията на властващата каста в Алексан-

дрия навремето предизвикват немалко повдигане на вежди, но в случая показват по-

тъпкването на досегашните традиции, каквато е и идеята за свещеността на човешкото 

тяло. Друг фактор са зоологическите изследвания на Аристотел, който ясно утвърждава 

значението на системната дисекция и вивисекция на животни: „Ясно е, че трупът е чо-

вешко същество само по име... Въпреки че мъртвецът има същата външна форма, той 

не е човешко същество...”. 

По времето на Херофил и Еразистрат в Атина се появяват две направления в ма-

териалистичната теория: стоицизъм и епикурейство. Независимо от множеството раз-
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личия, за тях живата и неживата природа са просто материя и под смърт се разбира са-

мо преразпределението й. Вековните египетски традиции в религиозната мумификация 

също могат да се приведат като доказателство, че отварянето на човешкото тяло проти-

ча без морални и религиозни последствия. 

Херофил и Еразистрат са лекарите изследователи, с чиито имена се свързва чо-

вешката дисекция в Древността. Кои са те и какви са техните постижения? 

Херофил (вероятно 330-260г. пр. Хр.) произлиза от Халкедон, Мала Азия и на-

писва поне единадесет трактата на медицинска тематика, които за жалост изгарят в го-

лемия пожар, унищожил Александрийската библиотека. До нас достигат само откъс-

лечни знания за откритията му. Значителна е работата на Херофил върху нервната сис-

тема. Той например различава мозъчните стомахчета и без помощта на модерни техно-

логии описва поне седем двойки черепномозъчни нерви. За разлика от Аристотел, спо-

ред когото сърцето е основа на интелекта, Херофил твърди, че мозъкът определя тази 

витална фукция[4]. 

Педантично описва обвивките на окото; на него дължим наименованията ретина 

и корнеа. Той нарича мембраната около фетуса амнион, като това не е свързано само с 

думата за мека агнешка кожа (индикация за защитна функция), но и Омиров термин за 

купа, използвана за събиране кръвта на жертвени животни (отразява идеята, че плодът 

се формира от кръвта на майката). Херофил е този, който отхвърля твърдението на учи-

теля си Праксагор, че пулсът не е свързан със сърдечно-съдовата система, наричайки го 

„музиката в нашите артерии”[3]. Изглежда се отказва от теорията, че артериите пренасят 

само „пневма” (дух) – кардинална разлика от идеите на съвременника му Еразистрат. 

Освен това се отнася със скептицизъм към хуморалната теория на Хипократ[5].   

Той е и авторът на първото точно описание на човешкия черен дроб, първите из-

следвания на панкреаса и описателна и функционална анатомия на мъжката и женската 

репродуктивна система. Демистифицира и матката, като отхвърля Хипократовата идея 

за движението й из тялото, предизвиквайки истерично задушаване. Открива също яйч-

ниците, широките лигаменти и маточните тръби. Неслучайно Херофил е наречен „ба-

щата на анатомията”, както и „Везалий на Античността”[6]. 

Негов ученик е Еразистрат от Цеос, Мала Азия (вероятно 330-255г. пр. Хр.). 

Последовател е на учението на Демокрит и раглежда възпалението като резултат от 

акумулация на атоми. Изучава главния мозък и нервите, които разделя на сетивни и 

двигателни. Според него органите са свързани чрез система от артерии, вени и нерви[4]. 
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Приема учението за „пневмата”, която се вдишва с въздуха и преминава в артериите 

(кръв има само във вените). Главна причина за заболяване е плетората, т.е. преяждане-

то, поради което лекува главно с лаксативни средства и диетичен режим.  

Личността на Еразистрат е тази на учен екпериментатор, който например пред-

почита да разреже кожата на пациента и директно да използва лекарство върху черния 

дроб пред наблюдението. За разлика от Херофил, чиито описания на тялото дават впе-

чатление за нещо статично, Еразистрат го вижда като жив и функциониращ организъм, 

обясним от гледна точка на механиката. Механически аналогии могат да бъдат открити 

в много от неговите идеи – например черният дроб, бъбреците и пикочният мехур игра-

ят ролята на филтри, сърцето е помпа, а стомахът смила храната подобно на воденица. 

Растежът и изхранването са резултат от тези механични процеси. Основните хранител-

ни вещества и пневмата се разпределят до най-далечните точки на тялото посредством 

тройна система от съдове – артерии, вени и нерви. За разлика от Хипократовата меди-

цина, Еразистрат осъществява експерименти, с които да потвърди теориите си. Напри-

мер двукратно притегля птица и нейните екскременти, като установява, че при втория 

опит при липса на хранене тя губи телесна маса[3].  

Основен източник за историята на медицината в Александрия през този период е 

Корнелий Целз, който обвинява споменатите древногръцки лекари и учени в практику-

ване на дисекция върху живи осъдени престъпници, т. нар. вивисекция. Според него 

знанията по анатомия са задължителни за всеки, който практикува медицина; въпреки 

че намира вивисекцията на човешко същество за отвратителна практика, той казва съ-

що: „Вярвам, че медицината трябва да бъде рационална наука... Но да отвориш тялото 

на мъже, които все още са живи, е както жестоко, така и ненужно. Дисекция на мъртви-

те е необходима за тези, които се обучават, защото трябва да познават позицията и вза-

имоотношенията между органите, за които трупът ще даде по-добра информация от 

живите.”[8] 

Тертулиан повтаря обвинението на Целз и нарича Херофил „касапин”, заради 

предполагаема дисекция на 600 души. Странен е фактът, че Гален не споменава за чо-

вешката вивисекция в Александрия през III век пр. Хр. в своите трудове. Той е непре-

дубеден автор и с голямо уважение пише за Херофил, независимо че силно критикува 

Еразистрат. Въпреки това, ако е имал информация за извършването на вивисекция от 

тези лекари, немислимо е да не ги възхвали или поне укори в своите трудове. Мълчани-

ето на Гален води до логичното заключение, че обвинението е вероятно фабрикация на 
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автори, които целят изкореняване на дисекционните практики в Древността – възможно 

е и да бъркат дисекцията на мъртви тела с вивисекцията.  

Освен това Гален връща доброто име на Еразистрат, като във връзка с изследва-

нето на нервната тъкан твърди, че: „Ако беше експериментирал с живи животни, както 

аз съм правил неведнъж, задължително щеше да разпознае, че твърдата мембрана слу-

жи за защита на мозъка...” Тук Гален споменава само за животни. Ако Еразистрат не е 

извършвал вивисекция на животни, то е малко вероятно да го е правил с живи хора, 

били те престъпници или не[6]. 

Какви са обаче причините човешката дисекция да изчезне толкова спонтанно 

след смъртта на Херофил и Еразистрат?  

Естествено може да се споменат устойчивостта на древните традиции и консер-

ватизъм, но по-значима причина е основаването на емпиризма като медицинска теория, 

базирана изключително на богатия опит на практикуващите. Според емпиристите чо-

вешката дисекция е научно безсмислена за лечението на пациенти, напомняйки с това 

твърдение за бихевиористите начело със Скинър, които смятат, че инвазивно изследва-

не на скрити причини е клинически ирелевантно[2]. 

Според Целз рационалистите (последователи на Херофил и Еразистрат) обясня-

ват човешката дисекция с желание да открият както външните, така и вътрешните при-

чини за болестта. Щом различни заболявания произлизат от вътрешните части на тяло-

то, лекар, който е невеж по анатомия не може да предложи ефективно лечение. Когато 

вътрешностите се открити поради нараняване, лекар, незапознат с нормалната им фор-

ма, цвят и позиция, не би могъл да разпознае коя част е здрава и коя – не. На тези идеи 

се противопоставят емпиристите, за които скритите причини на болестите са без значе-

ние. Важна е ефективната терапия, а тя се постига не чрез изучаване на мъртви тъкани, 

а чрез наблюдение и опит[3]. 

Противниците на дисекционните практики твърдят, че щом Херофил и Еразист-

рат веднъж са извършили подобни нехуманни практики, то не е необходимо техните 

опити да бъдат повтаряни. Добавят, че всички знания по анатомия могат да бъдат при-

добити по теоретичен път, или както Гален подигравателно пише - „като кормчия, на-

вигиращ в непозната земя по записки”[8].  

И днес се води дебат за ролята на човешката дисекция. Срещу поддръжниците 

на идеята за необходимостта от дисекция с цел разбиране структурата и функцията на 

човешкото тяло се изправят техните противници, които са на мнение, че модерните 
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технологии могат да дадат много по-адекватно обучение на студенти в медицинските 

науки от едно мъртво тяло. Ето, че елинистичната дилема е все още пред нас.  

В заключение, независимо от противоречивостта на човешките дисекционни 

практики в морален, религиозен и културен аспект, постиженията на Херофил и Ера-

зистрат недвусмислено разкриват необходимостта от системно изучаване на човешкото 

тяло.  
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История 

„ЕМО” суб/културата води началото си от 80-те години на 20 век, през която му-

зикантът Ян Маккей от Вашингтон създава своята група „Ембрейс”. Счита се, че тази 

група е родоначалникът на това движение. Стилът музика се нарича емокор, това е ал-

тернативен рок, който изразява емоции. Според много западни автори ЕМО-музиката е 

отговор на подрастващите към процесите случващи се в съвременното общество /нисък 

морал, високи предразсъдъци, отчужденост от групата, ниска емпатия и висок праг на 

търпимост към агресията/.  

В редица държави само отделни индивиди разбират истинската същност на ЕМО 

обществото, болшинството само се придържат към стила им на обличане и музиката, 

която слушат. Тенденцията на движението е „експанзия” от САЩ, към западна Европа, 

източна Европа и Азия. Към момента в Япония ЕМО стилът намира най-голяма попу-

лярност, може би това е свързано с японската философия за живота и готовността за 

саможертва. Популярността е толкова голяма, че се комерсиализира в анимационните 

филмчета, музиката, прическите, стила на обличане, който е като мода на подраства-

щите. 

„ЕМО” не е просто начин, по който се обличаш, „ЕМО” е стил на живот, който 

се кулминира в дрехите, обувките, прическата, стойката, музикалните предпочитания, 

поведението и експресията на преживяванията на последователите му.  

Хората като че ли харесват да сформират определени групи – малки общества, 

поради някаква причина това е в природата ни. „ЕМО” е просто една от тези групи или 

суб/култури. Обикновено хората се присъединяват в някаква общност, защото или са 

съгласни с някого или с цялата група. Да бъдеш „ЕМО” е просто алтернативен начин, 

по който младежите се опитват да експресират себе си, подобно на всички останали 

градски стилове.  

Стилът „ЕМО” е уникален и индивидуален, но емоциите скрити зад него остават 

неразбрани, чужди за останалите. Често в „ЕМО” личността се крият преживявания, 
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които могат да се опишат по следния начин: чувствителни, срамежливи, тихи, тъжни, 

интравертирани, екстравагантни, навъсени, изпълнени със самосъстрадание, мистери-

озни, загрижени, угнетени, артистични, ученолюбиви и пр. Погрешно някои хора опис-

ват „ЕМО” суб/културата като ”депресивни” или като младежи с „разбити сърца”. Те са 

изпълнени с всякакви емоции, които ,като че ли „извират” от тях.  

„ЕМО” имат чувството, че са аутсайдери, че обществото не ги приема или не ги 

разбира. Много психолози смятат, че това е основна отличителна черта на „ЕМО” об-

ществото. Те винаги излагат емоциите си на преден план. Техните преживявания са 

отразени в музиката и творчеството им. Редица експерти смятат, че „ЕМО” не предпо-

читат да се включват в спортни дейности и мъжки активности. Тяхната емоционална 

енергия е насочена към вътрешният им свят, към опита който имат със социума и акту-

алните им преживявания.  

„ЕМО” децата не са по-различни от връстниците си. Те харесват всички свойст-

вени за възрастта си занимания. Имат близки приятелства, усмихват се, изпитват лю-

бов, плачат, ходят на училище или университет, на кино или концерт. „ЕМО” просто са 

склонни да възприемат заобикалящия ги свят по-емоционално.  

Много често „ЕМО” децата се асоциират с добри артистични заложби. Пишат 

стихове, поеми, песни, рисуват, като по този начин изразяват емоционалността си, за-

щото останалият свят се е провалил в „стремежа” си да ги разбере.  

Чести теми на разговорите им са популярните изпълнители, киното, училищните 

задължения, любовта, обмислят планове за бъдещото си развитие. Доста често говорят, 

че обществото ги мрази и те не изпитват по-различни чувства към него. Но не е ли та-

къв опитът им?! 

„ЕМО” суб/културата много често произлиза от целия спектър на децата с раз-

бити семейства /починал родител, разведени родители, родители с различни емоцио-

нални проблеми, дистантни неинтересуващи се родители, с алкохолни проблеми, дес-

потични родители и пр./. Много често на пръв поглед елементарни емоции и преживя-

вания, които всички приемаме за даденост, са им непонятни. Ако едно съвременно дете 

всеки ден получава насрещната усмивка на родителите си, знае, че ще му кажат „Оби-

чам те!”, ще го похвалят за постиженията му или ще го утешат при страданията му 

„ЕМО” децата не могат да се похвалят с подобно отношение. Те са хокани, отритвани, 

малтретирани или незачитани от близките си. Този модел на семейни взаимоотношения 

се запечатва в съзнанието им като нормален. Единствено са приети и разбрани в среда-
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та си, където се чувстват сигурни, където започват да откриват всичките тези чувства и 

начини на поведение. Поглеждайки към обществото с очакването да намерят подкрепа, 

биват осмивани, сочени, хокани и бити. Много автори смятат, че дългите бретони, кои-

то се носят от „ЕМО” децата, имат за цел, както да скрият от погледа им жестокостта на 

околния свят, така и да скрият тяхната емоционалност и крехкост /снимка 1, 2 и 3/. 

сн. 1           сн. 2           сн. 3 

Честа реплика, която може да се чуе от едно нещастно „ЕМО” дете е „Не съм 

щастлив от живота!”. Непреживяването на успеха, любовта и приетостта от семейст-

вата и околните води и до друго тяхно твърдение – „Не мога да приема тялото, в кое-

то живея”. Мисля се за гротескно същество, което се е появило на този свят, за да 

бъде негов роб”.  

Цялата им емоционалност и опит в досегашния им живот ги води до един извод 

– „Аз съм виновен. Напрежението ми е нетърпимо. Болката ми е огромна. Искам да 

покажа, че страдам. Как да го направя, че да разберете, че и аз съм от кръв и плът”? 

Ескалацията на тези чувства води до себенараняване - начин да се отърват от цялата 

мъка и болка, защото просто не знаят какво друго трябва да се направи, а от друга 

страна е форма на „вик” за помощ към всички нас да ги забележим. Дори тогава кой ги 

забеляза? 

В настоящето изследване е обхваната „ЕМО” групата в град Пловдив. Изследва-

ни са 15 представители на възраст от 16 до 20 години, от мъжки и женски пол и 40 ду-

ши контрола. На „ЕМО” групата се проведоха психологически изследвания на личност 

с: Гийсен тест, Айзенк тест и тест за темперамент. Двете групи /таргетна и контрола/ са 

сравнени само по отношение на качеството си за живот. За целта е използвана „Скала 

за качество на живот” на д-р Ланг. На всеки един от представителите на таргетната 

група беше предоставен пакет от: информирано съгласие за провеждането на психоло-

гическото изследване, въпросник от 45 въпроса, на които се отговаря в свободен текст. 
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Въпросите бяха подбрани така, че да обхващат всички сфери на психичната дейност, 

социалното и междуличностово функциониране. 

Резултати от психологическо изследване с Гийсен тест: 

- По отношение на социалния си резонанс /или т.н приетост на социалната сце-

на/ осреднените резултати за групата като цяло са 28.5 т. 30% от изследваните се пре-

живяват като свръхприети, харесвани и нужни на околните, до степен на безкритично, 

недооценъчно възприемане и изживяване на себе си, че са свръхприети. 50% се прежи-

вяват като неприети от обществото. Чувстват се като неуверени, съмняват се в своя ли-

чен чар и привлекателност, способност да печелят симпатии и способност за самоут-

върждение. 20% от изследваните ЕМО деца са дали резултати, които да са в референт-

ни стойности /фиг. 1/. 

фиг. 1. 

- По отношение на сферата доминантност/подчиненост, като цяло резултатите 

за групата са 21.4 т. 70.0 % са със силно изразена доминантност, която се характеризира 

с лека агресивност, импулсивност, своенравност, стремеж за надмощие, стигащо до 

степен на авторитарност и властност. 30% са в референтни стойности /фиг. 2/. 

фиг. 2. 
- Сфера на вътрепсихичен контрол /ВПК/. Като цяло за групата резултатът е 

23.7 т. 80% от изследваните ЕМО деца са показали нисък ВПК, което се изразява в под-

властност на афектите, липса на задръжки, импулсивност, егоцентризъм, мнителност, 
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емоционална лабилност, несъобразяване с норми и правила и подвластност на ситуаци-

ята. Изразена склонност да търсят причините в другите. 20% са в границите на нормата 

/фиг. 3/. 

 фиг. 3. 
- Афект – общо за групата 28.2 т. 50% от изследваните са показали хиподепре-

сивно настроение към момента на изследването, 20% са показали хипоманийност, а 

останалите 30% са в референтни стойности /фиг. 4/. 

 фиг. 4. 
- По отношение на сферата за екстравертност/интровертност общия брой 

точки за групата е 21,4. 40% към момента на изследването са се представили като инт-

ровертни /извън рамките на нормата/, 20 екстровертни /извън рамките на нормата/ и 

40% в границите на нормата.  Фиг 5 

 фиг. 5. 
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- Социална потентност по отношение на сексуалния обект – общия брой точ-

ки е 17. 30% към момента на изследването са представени като изключително социално 

потентни, 20% показват социална импотентност по отношение на годноститете си към 

сексуалния обект. 50% са в референтни стойности.  

- Обобщените стойности за групата като цяло могат да се интерпретират както 

следва: към момента на изследването се наблюдават по-скоро преживяване на свръхп-

риетост на социалната сцена, на моменти до степен на екстравагантност и нереалис-

тична представа за себе си. Прекалена увереност в своя личен чар, привлекателност и 

способност да се печелят симпатии. 50% от ЕМО групата се преживяват като провале-

ни и не приети от околните. По отношение на поведението им се наблюдават тенден-

ции за доминантност, на моменти с подвластност на афектите, импулсивност, арогант-

ност, своенравност и агресивност. По отношение на ВПК са представени с нисък инт-

рапсихичен контрол. Склонност към прахосничество, разпиляност, склонност към фан-

тазиране и лъжи. Основния том на настроението е лабилен с хиподепресивни деком-

пенсации. Минимални промени в средата могат да доведат до депресивни изживявания. 

Изключителна ранимост с изразена склонност да преписват вината както на околните, 

така и да имат личностови изживявания за вина, която в последствие диктува цялостно-

то им функциониране. На фигура 6 и 7 са показани динамиката на личностните черти 

на отделните представителите и сумарно за групата. 

- От резултатите с Айзенк теста се забелязва една висока степен на невротизам 

в цялата група. Младежите като цяло са неспокойни, потиснати, слабоволеви, лесно 

впечатляващи се и раними. Една изразена склонност към продължителни негативни 

преживявания с трудности в адаптацията, с бурни реакции, конфликтна готовност. По 

отношение на психотизма също са показали повишени резултати: егоцентричност, 

трудно се разкриват пред останалите хора, язвителни, предизвикателни, пренебрегват 

опасностите и отхвърлят външно въздействие.  
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фиг. 6. Профилна бланка на Гийсен тест за цялата група 

 

 
фиг.7. Профилна бланка за всички представители на изследваната група 

 
Най-общо качеството на живот може да се дефинира като субективно задоволст-

во от постигнатото в живота до момента, целите, физическото, психическото, матери-

алното благосъстояние, социалното, междуличностовото и професионално функциони-

ране. От изследването на качеството на живот на „ЕМО” групата се установи значител-

но по-ниско качество на живот, спрямо контролната група. Най-съществени различия 

се наблюдават по отношение на следните домейни: афективна сфера с автоагресивно 

поведение, контрола на импулсите и поведението и сферата за невротичните симптоми.  
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Заключение: 

„ЕМО” субкултурата е „продукт” на съвременното общество. Цялостното им 

функциониране е диктувано от емоционалното им състояние, което най-вероятно е 

единственият виждан от тях начин за справяне с изискванията, на които са подложени. 

Въпреки доминирането на афектите им, успяват да се реализират на социалната сцена, 

но вероятно поради преживяванията си се набелязва един дефицит в личен план. Голя-

ма част от изследваните деца би следвало да се проследят в бъдеще, поради вероятност 

след 18 годишна възраст да покрият критериите за Гранична или смесена личностова 

акцентуация.  
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ОБЩУВАНЕ С ПАЦИЕНТИ НУЖДАЕЩИ СЕ ОТ ПАЛИАТИВНИ ГРИЖИ 

Гергана Форева, Радост Асенова 
Секция Обща медицина, Факултет Обществено здраве,  

Медицински Университет - Пловдив 
 

Въведение 

Общуването е широкообхватно понятие. В частния случай на общуване лекар-

пациент при живото-заплашващи заболявания, се разглежда способността на медицин-

ския специалист да обсъжда диагнозата и прогнозата, да рефлектира чувствата, вклю-

чително и тези свързани с очаквания неблагоприятен изход. Палиативните грижи (ПГ) 

включват грижи за физическите, емоционалните и духовни аспекти, при зачитане цен-

ностите на пациента. При грижи за тежко болен пациент, трябва да бъдат спазвани най-

високите стандарти на професионална етика – зачитане на пациента като човешко съ-

щество с неговата уникална индивидуалност. „Да се направи най-доброто за пациента” 

означава да се уважава неговата автономност, да му бъде казана истината за състояние-

то му по подходящ начин, да се помогне на пациента и семейството да обмислят какви 

ще бъдат терапевтичните цели, да се осигури контрол на симптомите и постоянност на 

грижите(1).  

Общуването медицински специалист - пациент, нуждаещ се палиативни грижи 

бе анализирано като елемент на изследване целящо многостранно проучване на ПГ в 

контекстна на общата практика. 

Материал и методика 

Въпроси, свързани с общуването, бяха включени в анкетни проучвания сред 

следните групи: 337 общопрактикуващи лекари (ОПЛ); 181 други медицински специа-

листи (ДМС) от институции, в които се оказват ПГ и студенти-медици от V курс; 211 

пациенти, с потребност от ПГ и 173 близки на пациентите. Въпросниците са изготвени 

за целите на многостранното проучването на ПГ, при спазване на правилата на меди-

цинската социология. Статистическа обработка е извършена със специализиран софту-

ерен пакет SPSS 17.0. 

Характеристика на изследваната група ОПЛ 

Възрастовото разпределение на ОПЛ е представено на Фиг 1, почти 2/3 са жени; 

ОПЛ работят в градове и села с различен брой население. Пациентска листа под 1500 

човека имат 54,00±2,71% от анкетираните.  
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Фиг. 1. Разпределение на ОПЛ, ДМС и студенти във възрастови групи 

Характеристика на изследваната група ДМС и студенти Разпределението по 

възраст е представено на Фиг. 1; по пол отново 2/3 са жени. Изследваната група ДМС 

включва лекари (44,21±5,10%) и медицински сестри (55,79±5,10%) от институции, в 

които се оказват ПГ. Характеристика на наблюдаваните пациенти Преобладават 

пациентите във възрастовите групи над 60 години. Разпределението според диагнозата 

е представено на Табл. 1  

Табл. 1. Разпределение на пациентите според диагнозата 

Диагнози Бр. % Sp 

Онкологично заболяване 87 41,28 3,38 

Хронична сърдечна недостатъчност (ХСН)  

ІІІ/ІV функционален клас 
65 30,80 3,17 

Хронична обструктивна белодробна болест (ХОББ) 20 9,47 2,01 

Онкологично заболяване и ХСН 21 9,95 2,06 

ХОББ и ХСН 14 6,63 1,71 

Онкологично заболяване и ХОББ 2 0,94 - 

Онкологично заболяване, ХСН и ХОББ 2 0,94 - 

Общо 211 100,00  

Основната част от пациентите (56,87±3,40%) са диагностицирани преди повече 

от година. Съотношението по пол на пациентите е балансирано. Разпределението на 
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изследваните пациенти според образование и социален статус (самооценка) са отразени 

на Фиг. 2.  

        
Фиг. 2. Разпределение на проследените пациенти според образование и  

социален статус 
Характеристика на анкетираните близки 2/3 от грижещите се близки са жени, 

над 60 годишна възраст. Преобладават тези със средно образование (57,22±3,76%). Со-

циалният им статус (самоопределен) е задоволителен и добър, като 5,20±1,68% се оп-

ределят като социално слаби, а само 2,89% - с отлично социално положение. Взаимов-

ръзката с обгрижваните е семейна. Само в три от случаите за пациента се грижи човек 

извън семейството – приятел (1,15%) и нает (0,57%).  

Резултати и обсъждане 

Анкетираните ОПЛ са посочили обсъждането на прогнозата на заболяването ка-

то една от трудностите при оказването на ПГ. Съобщаването на „лоша новина” е посо-

чено сред дейностите, които трябва да изпълнява ОПЛ при ПГ. При целенасочен въп-

рос – кой трябва да съобщи на пациента неблагоприятната прогноза 56,37±2,70% отго-

варят – ОПЛ, в чиято листа е пациента. Според 49,25±2,72% това е задължение на този, 

който е диагностицирал заболяването. Други 13,35±1,85% смятат, че психологът е спе-

циалистът, който е нужно да коментира неблагоприятна прогноза. Незначителен е броя 

на ОПЛ, които са убедени, че такава информация не бива да се съобщава на пациента 

(5,34±1,22%) или според 16,32±2,01% трябва да се обсъжда само с близките, от ОПЛ.  

Психологът е посочен и като специалистът, който трябва да съобщи „лоша но-

вина” според ДМС и студентите (24,30±3,18%). Все пак на първо място са поставили 

тесния специалист по профила на заболяването – 55,24±3,69%. Част от ОПЛ считат то-

ва за свое задължение, което не се приема от колегите им (16,66±5,74%), Р<0,001 
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(2=23,63). В групата на ДМС и студентите едва трима (1,65%) са на мнение, че ако е 

диагностицирано заболяване с неблагоприятна прогноза това не трябва да се коментира 

с пациента, като 9,94±2,22% мислят, че е нужно да се разговаря само с близките. В по-

голяма степен последната позиция се отстоява от ОПЛ (16,32±2,01%) в сравнение с 

лекарите от институциите (4,76%) Р<0,05 (2=3,91).  

Едва 9,19±1,57% от ОПЛ категорично отговарят, че «винаги» говорят с пациен-

тите за емоциите им, най-голяма част (49,55±2,72%) само «понякога» им отделят вни-

мание, а (6,23±1,31%) са заявили, че не ги обсъждат. Полът, лекарският стаж, медицин-

ската специалност и броя на пациентите в практиката не са свързани с решението на 

ОПЛ да обсъждат чувствата на пациентите, породени от  заболяванията им Р>0,05. За 

чувства в по-голяма степен са говорили ОПЛ в малките градове Р<0,05 (2 =14,59) и 

тези на  възраст от 31 до 50 години Р<0,001 (2 =101,84). Статистически значимо в по-

голяма степен емоционалните аспекти при боледуваенто на пациента обсъждат ОПЛ в 

сравнение с медицинските специалисти от институциите, Р<0,001 (2=42,09). 

От друга страна 63,50±2,62% от ОПЛ твърдят, че е нужно пряко да се обсъждат 

въпроси, свързани със смъртта, но почти ¼ от тях признават, че никога не са го прави-

ли. Все пак 41,24±2,68% от ОПЛ приемат това задължение като свое. Подчертано по-

голям брой ОПЛ посочват мястото на психолога при разговора за смъртта 

(31,75±2,53%), спрямо участието му при съобщаването на лоша новина (13,35±1,85%) 

Р<0,001 (u=5,87). Една част (15,13±1,95%) от всички анкетирани ОПЛ избират - духов-

ника, като възможност за обсъждане на въпросите свързани със смъртта. ОПЛ, които не 

приемат разговора за смъртта за своя задача смятат, че това е нужно да се извършва от 

психолог (50,04±4,50%), близките (36,36±3,41%) или духовник (9,59±2,09%). 

Що се отнася до екзистенциалните въпроси, свързани със смъртта, убеждението, 

че за тях също трябва да се разговаря с пациентите споделят 66,29±3,51% от ДМС и 

студентите. Не се намира различие с групата на ОПЛ Р>0,05. Най-подходящо, според 

ДМС и студентите, е този разговор да се проведе от психолог (43,09±3,68%) или меди-

цинските специалисти (лекари и медицински сестри) (41,98±3,66%) от институциите; 

според 28,72±3,36% близките трябва да провеждат разговора на тази тема; ОПЛ е посо-

чен от 22,09±3,08%, а на последно място е отбелязан – духовник (според 17,67±2,83%). 

Сред избралите психологът, като най-подходящ специалист, за да разговаря с пациента 
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за смъртта, статистически значимо в по-голяма степен тази позиция заявяват лекарите 

от институциите (77,77±8,00) в сравнение с ОПЛ (50,00±3,41%), Р<0,01 (2=7,43). 

Прави впечатление, че почти половината (45,36±5,05%) от медицинските специ-

алисти, работещи в хосписи и болнични отделения, в които се извършват ПГ не са раз-

говаряли лично с пациентите за смъртта, този процент достига до 83,33±4,06% при сту-

дентите от V медицински курс. При сравняване опита на лекарите от двете анализирани 

групи не се намират различия Р>0,05.  

При проследяване на пациентите се установи, че по-често диагнозата и прогно-

зата е обсъждана с близките Р<0,001 (u=4,39; u=5,84). (фиг. 3)  

 
Фиг. 3. Честота на обсъждане на диагноза и прогноза от ОПЛ с пациентите и 

 техните близки 

В случайите, когато диагнозата е коментирана с пациента, се е отнасяло в по-

голяма степен за ХСН и ХОББ, отколкото за онкологично заболяване Р<0,001 

(2=17,12). Не се установи статистически значима зависимост между обсъждането на 

прогнозата с пациента и диагнозата по МКБ Р>0,05. При сравняване на информира-

ността между пациенти и техни близки се установи, че при онкологично заболяване по-

често се разговаря с близките, а не със самия пациент Р<0,001 (u=4,83), също и при 

множествена патология Р<0,01 (u=3,72). По отношение на прогнозата, освен при онко-

логични заболявания Р<0,001 (u=5,35), то с близките е разговаряно по-често и за разви-

тието на ХСН Р<005 (u=2,14), както и при множествена патология Р<0,01 (u=3,47). Ка-

то цяло, при онкологично заболяване и множествена патология, както диагнозата, така 
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и прогнозата по-често се коментират с близките, отколкото със самия пациент, 

Р<0,001(2=5,35) . 

Близките са разговаряли с всички тежко болните за болестта, но в 15,60±2,75% 

са обсъждали прогнозата, а в 12,13±2,48% от случаите са говорили и за смъртта. Нито 

един от факторите – пол, възраст, образование или социален статус на близките или 

пациентите не са свързани с провеждането на разговора за житейската ситуация, изиск-

ваща ПГ Р>0,05. Не бе намерена връзка и с диагнозата на пациента Р>0,05. Единствено 

при продължителност на грижите повече от година, близките и пациентите са разгова-

ряли за всички аспекти на ситуацията Р<0,05 (2 =10,11).   

Проблемът общуване медицински специалист-пациент, нуждаещ се от ПГ се об-

съжда широко в англоезичната научна литература и спорадично в нашата страна. Тео-

ретично малък брой медицински специалисти считат, че не е нужно обсъждане на 

т.нар. „лоша новина”. Данни подобни на нашите са получени в проведено анкетно про-

учване, в което 3% от участвалите лекари и 7% от медицинските сестри са убедени, че 

пациента не трябва да знае диагнозата си. До 10% от лекарите приемат, че информира-

ността на пациента може на намали качеството му на живот(2). Въпреки че има общи 

насоки за обсъждане на „лоши новини”, дискусията с пациента не бива да бъде стерео-

типна(3). Тази задача е трудна и според определени изследвания ОПЛ рядко съобщава 

на пациента за диагноза с очакван неблагоприятен изход, преди да бъде попитан; част 

от ОПЛ считат, че тесните специалисти по-добре могат да представят диагнозата(4), 

подобно на нашите данни. Според литературните данни на ОПЛ по-често се налага да 

съобщава лоша новина в сравнение с другите специалисти. Тази тенденция започва да 

се наблюдава и у нас. В проучване на А. Забунов и съавтори 37% анкетирани ОПЛ са 

склонни да разговорят за диагнозата и прогнозата с близките на пациента(5). Ролята на 

ОПЛ при съобщаването на лоша новина се обуславя от факта, че познава пациента с 

негова био-психо-социална характеристика, неговите възможности и резерви, както и 

неговите ограничения в създалата се ситуация(6).  

Принципната трудност за работа с чувствата на пациента е значително усилена в 

случаите, когато се отнася до пациенти, нуждаещи се от ПГ. В тези случаи чувствата са 

с екзистенциални измерения и включват тревожността, свързана със смъртта, със загу-

бата на контрол, смисъл и достойнство(7). В проучване на Murray ОПЛ, грижищи се 

терминално болни, признават, че не се чувстват комфортно при обсъждането на екзис-

тенциални въпроси и конкретно този за смъртта(8). На ОПЛ е трудно да иницират и 



- 418 - 
 

поддържат комуникацията по отношение на смъртта в ежедневната практика. Те са из-

правени пред въпросите какво очакват да разберат и да коментират пациента и техните 

близки. Във фокус група ОПЛ споделят, че изхождат от собствените си разбирания, 

както и от съществуващите предразсъдъци в дадената общност. Лекарите посочват не-

обходимостта от целенасочено обучение и възприемане на насоки в медицинските сре-

ди за подхода при разговорите с терминално болни(9).  

Според Закона за здравето лекуващият лекар е длъжен да информира за здравно-

то състояние и необходимата терапия, за прогнозата, да планира последващите дейнос-

ти; пациентът може писмено да откаже да получи тази информация, което се докумен-

тира(10). Убеждението и честата практика, че само близките е нужно да знаят „цялата 

истина” пренебрегва приети на международно ниво документи, утвърждаващи дос-

тойнството, автомоността на пациента и почтеността във взаимоотношенията медицин-

ски специалист-пациент(11). Откритият коментар с пациента за неговото здравно състо-

яние, се практикува в различна степен в различните страни и зависи от национални, 

културални особености. Например в Япония през 1997 година - 75%, а през 2003 - 83% 

от пациентите на ПГ са информирани за онкологичната си диагнозата. Но традиционно 

диагнозата първо се обсъжда със семейството(12). В Испания и Южна Америка лекарите 

вярват, че пациентите трябва да бъдат информирани, но че не трябва да се обсъжда 

пряко смъртта, като В Китай подобно обсъждане се счита за неучтиво(13). Живеем в 

култура, която е доминирана от култа към младостта и в известна степен темата за 

смъртта е свързана със страх и често е изтласквана(14). Почти половината от ДМС по-

сочват, че не са обсъждали въпроси, свързани със смъртта със свои пациенти, въпреки 

че процесът на умиране в съвременните общества е медикализиран. При дългосрочния 

процес на боледуване общуването лекар-пациенти, особено със семейния лекар, придо-

бива много важно значение. У нас традиция има патерналистичния модел, поради което 

лекарят има по-голяма свобода при вземането на решение за лечението на пациента в 

рамките на своята професионална компетентност, макар изискването за информирано 

съгласие да го ограничава. От друга страна, автономията на пациента у нас е значител-

но ограничена за сметка на влиянието на т.нар.”значими други” - това са близките, род-

нините, приятелите, колегите(15). В проучването тази тенденция е видна, като онколо-

гичните диагнози се обсъждат значимо по-рядко със самия пациент, а повече с близки-

те му, включително с близките се обсъжда по-често прогнозата дори на ХСН и ХОББ. 

Л. Гатева-Чакърова и съавтори провеждат анкетно проучване сред пациенти на онко-
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диспансер и намират, че 77,5% от пациенти са заявили желание да знаят истината и са 

очаквали подкрепа за справяне със стреса от медицинските специалисти(16). В проучва-

не, свързано с обсъждане прогнозата на ХОББ, 1/3 от ОПЛ са споделили трудност при 

определяне на момента за подобен разговор, както и че им е трудно да преценят колко 

да кажат на своите пациенти(17).  

„Конспирацията на мълчанието” е резултат от обществени нагласи, противоре-

чиви желания на пациента и близките, недостиг на време от страна на медицинските 

специалисти, както и нарушена координация по между им(18). Съвременната академич-

на медицина от западен тип препоръчва откритост в общуването с пациентите, като 

зачита тяхното право на информираност за собствените им състояние. При определени 

проучвания се установява, че ако е проведено обсъждане статистическо значимо по-

добре пациентите разбират ситуацията, предпочитат неагресивни терапевтични подхо-

ди, намерена е и намалена депресивност сред близките им. Но 60% от терминалните 

пациенти в изследването на A. Wright и сътр. не са имали открити разговори със своите 

лекари, които са употребявали евфемизми, вдъхвали са им твърде много оптимизъм и 

те не са се почувствали свободни да им задават въпроси(19). 

Резултатите, получени при анкетирането на близките, отново насочват към зак-

лючението, че разговорът за прогнозата и смъртта не е приемлив в обществото, дори 

сред близки. Единствено при по-продължително боледуване всички, свързани със ситу-

ацията въпроси се коментират в семейството. Резултатите допълват изведените при 

анкетирането на медицинските професионалисти и потвърждават необходимостта от 

промяна на парадигмата при обсъждането на екзистенциални въпроси както в общест-

вото като цяло, така и сред медицинската общност. Организирането и оказването на 

качествени ПГ е неотменно свързано с промяна в нагласите по отношение на процеса 

на умиране и смъртта.  
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ЕПОНИМИТЕ В ЕЗИКА НА МЕДИЦИНАТА 

Мария Гичева 
І курс, Медицински факултет, Медицински университет - Пловдив 
 

Епоним (от гр. eponymus, даващ/дал името си) е личност, която дава името си на 

определено понятие. Епоним в съвременното разбиране е термин, съставен от собстве-

но име, определящо болест, симптом, синдром, състояние, операция, терапевтична 

процедура, анатомичен орган и други медицински термини. Произходът на термина е 

свързан с древна Атина, където първият от деветте архонти е давал името на годината, 

през която властва. В повечето случаи употребата на производните от епонимите поня-

тия е неутрална, но понякога може да им бъде придаден положителен или негативен 

нюанс. Употребата на епоними е широко разпространена в почти всички сфери от раз-

говорната или научната реч.  

В медицината епонимите се използват за първи път през 16 и 17 век. В клинич-

ната медицина те навлизат по-късно – около 18 век и броят им започва да расте прогре-

сивно. В съвременната медицинска литература се употребяват около 20000 епонимни 

термина. Намират широко приложение в съвременната медицинска терминология. В 

българския език има три основни начина за образуване на епоними: 

1. Част от тях се образуват като към даден корен се прибавя наставка (suffix). 

Често използвани такива термини в българския медицински език са: никотин, салмоне-

ла, рентгенограма, рикетсия, дарсонвализация, фарадизация (електролечение с про-

менлив ток с ниска честота).  

2. Други представляват собствени имена, превърнати в нарицателни. Името на 

личността директно се употребява като медицински термин. Използват се в разговорна-

та реч: манту < Mantoux; рентген<Röntgen 

3. Последната група изразяват принадлежност към откривателя на даден вирус 

или метод; или към учения, занимавал се с него; или към географска област, средище 

на дадено медицинско явление: 

Kochi Bacillus – бацил на Кох;  

stratum Malpighii – Малпигиев слой; 

tuba Fallopii – Фалопиева тръба; 

Мantoux’reactio – реакция на Манту; 

Babinski reflexus – рефлекс на Бабински; 
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Ebola Febris haemorrhagica – хеморагична Ебола треска; 

Lyme morbus – лаймска болест (по името на град Lyme в югоизточната част на 

Кънектикът); 

Febris Q – ку треска (Куинслендска треска, австралийска треска). 

От епонимните названия по имена на митологични герои си струва да бъде спо-

менат терминът от психоанализата Oedipus complexus – Едипов комплекс.  

Макар и рядко срещани, в езика на клиниката са познати и епоними по имена на 

пациенти: Christmas factor et morbus носи названието си от Stephen Christmas, дете-

пациент, при което за първи път се установява, че е различно от класическия хемофи-

лик. Епонимният термин се отнася към установяването на фактор IX на кръвосъсирва-

нето, необходим за образуването на тромбопластина в кръвта. Липсата му намалява 

необходимото за кръвна коагулация количество тромбопластин и води до наследствена 

хемофилия. 

Дебатът относно нуждата от епоними в официалния медицински език е доста ак-

туален. Няма единно мнение по този въпрос. Както защитниците им – Dr.  Judith A. 

Whitworth, така и тези, които ги отричат  - Dr. Alexander Woywodt и Dr. Eric Matteson 

изтъкват неоспорими аргументи относно употребата им. В този спор се включват както 

учени и лекари, така и историци, студенти или хора, които нямат пряко отношение по 

този въпрос. 

От една страна понякога употребата на епоними е неуместна, защото те не по-

казват типа на заболяването, ако се отнася до патологичен случай, или не дават никаква 

информация относно даден орган, негова функция или дадена манипулация.  По този 

начин, при механичното заучаване на определено наименование, би било възможно 

специалистът да не е способен да даде точно определение на патологичното състояние. 

Според проучване само 10 от 92 ортопеди успели да опишат правилно теста на Фин-

келщайн за диагноза на тендовагинит.  

Освен това, при употреба в международна комуникация, епонимите са неточни, 

защото съществуват различия в използването им в различните страни. Например синд-

ромът на Хортон е познат в Германия и Франция и обозначава главоболие, предизвика-

но от възпаление на слепоочната или други черепни артерии. В САЩ обаче такова на-

именование на тази болест не се среща. Друг пример, който би предизвикал объркване, 

е синдромът на Дьо Кервен. В едни случаи става дума за хроничен тендовагинит, а в 

други за небактериално възпаление на щитовидната жлеза. В англоезичната литература 
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е възприет терминът morbus Graves за добре познатия епоним morbus Basedowi. Във 

френски се употребява maladie de Basedow (Graves), в немски – Basedow Krankheit, в 

испански – enfermedad de Basedow. За други заболявания обаче има повече от едно на-

именование. Така например за регургитация на аортата има още 31 епонима. Това води 

до липса на конкретика в науката. 

Противниците на използването на епоними изтъкват и това, че не всички такива 

термини представляват имена на хора, занимавали се с дадения проблем. Термините 

епоними не могат да отразят точно приноса на всички учени. Най-често по определен 

въпрос работи не само един човек, а екип от учени. В историята обаче остава името 

само на един от всички, който е имал най-голямо поле за изява и който е получил най-

голяма популярност. Имената на всички останали потъват в сянка. Освен това в много 

случаи съдбата на човека, чието име се е превърнало в епоним, остава непроучена. Как-

то например с Грануломатозата на Вегенер. Всъщност той е бил издирван като прес-

тъпник и е извършвал експерименти с хора. Подкрепял е тезата за „чистота на расата“. 

Според  Dr. Alexander Woywodt и Dr. Eric Matteson използването на такива епоними е 

неуместно.  

Защитниците на епонимите оборват тези аргументи. Епонимите не могат да бъ-

дат премахнати от съвременната медицинска терминология, защото те отдавна са нав-

лезли в езика ни. Част от тях са познати на широк кръг от хора и са застъпени в разго-

ворната реч. По този начин е много по-лесно да се пречупи бариерата между специа-

листа и човека, с когото разговаря. Така например „синдром на Даун“ е почти повсе-

местно известно наименование за разлика от „тризомия в 21 хромозмна двойка“. Из-

ползването на епоними прави общуването много по-лесно, тъй като не е необходимо да 

бъде описвана цялата симптоматика на дадено заболяване. Например силни мускулни 

съкращения на лице, рамена и крайници със спазмени стонове и силни викове може да 

бъде изразено със „синдром на Туре“ или „копролалия“.  

Много често епонимите са дори по-уместни за употреба отколкото клиничните 

наименования. Това е така в случаи когато някои от причините на дадена болест все 

още не са изяснени. Тогава би било трудно да се използват точни термини, описващи 

патологията.  

От разстоянието на времето епонимите всъщност отразяват точно историята на 

медицината и времената, през които тя е преминавала. Споменаването на имената на 

учени показва в някаква степен уважение към работата им. Относно споменатото по-
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горе, че някои от тях може би са недостойни за това, защитниците на епонимите опо-

нират с аргумента „че не отдават чест на тези хора, не празнуват нищо, свързано с тях 

самите“ както Dr.  Judith A Whitworth споменава в своята теза в полза на епонимите. 

„Ако термин епоним не се използва, той от само себе си ще отпадне от медицин-

ската лексика. Не е необходимо специално да бъде отстраняван от нея“ – твърди отново 

тя. Действително много такива наименования са отпаднали с времето. Така е например 

със „синдрома на Даун“, който по-рано е бил наричан „монголизъм“. Постепенно упот-

ребата на второто понятие е била забравена.  

От друга страна много често се налагат и преводи на медицински документи. 

Използването на епоними улеснява преводачите, тъй като не е необходима намесата на 

специалист. Употребата им в повечето езици е почти идентична. Понякога епонимите 

се взимат от литературни произведения. Героите в даденото произведение отразяват 

симптомите на даденото заболяване. Такива са например синдромите:  

„Алиса в страната на чудесата“ – зрително нарушение, при което предметите се 

виждат по-малки отколкото са в действителност. Обектът изглежда далечен и прекале-

но близък едновременно.  

„Пипи дългото чорапче“ – неспокойни крака. Страдащите от него не могат да 

стоят на едно място и постоянно движат крайниците си. 

„Питър Пан“ – психиатрически термин за възрастен човек, който се страхува от 

задълженията си и отказва да се държи в съответствие с възрастта си.  

„Сифилис“ - идва от името на героя в поемата Syphilis Sive Morbus Gallicus 

(1530, “Сифилис или френската болест”), дело на италианския лекар и поет Джироламо 

Фракасторо (1483-1553). Там главният герой, овчарчето Сифилис, така раздразва бого-

вете, че те му пращат въпросната невярна болест. Самото име на героя е модифицирано 

от гръцкото “сифилос”, което означава“който обича свинете”.  

Често епонимите са считани за отживелица, за непотребни и ненужни. Отричани 

са от много хора и въпреки това употребата им е силно застъпена. Те са пуснали дълбо-

ки корени в езика ни и изкореняването им е невъзможно. Както е известно, езикът пос-

тоянно се променя. Дори и латинският, който е считан за мъртъв език, оживява в меди-

цината. Така непотребните епоними ще бъдат изместени от други понятия, някои пък 

ще останат завинаги в общуването между лекари и пациенти. Поради това премахване-

то им е немислимо и ненужно начинание. Необходимо е тяхното точно систематизира-

не и по този начин не биха възниквали проблеми при употребата им. 
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Не бива да се забравя, че един от най-често употребяваните и най-познати епо-

ними е Хипократовата клетва. По името на древногръцкият лекар Хипократ (ок. 460-

377 пр. Хр.), смятан за “баща на медицината”. От Ренесанса насам в негова чест е съчи-

нена клетва с етически правила, която всеки лекар полага, преди да започне да практи-

кува. Ако ги нямаше епонимите, как бихме могли да се поклоним на основоположника 

на съвременната медицина?  
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