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Корозионна устойчивост на четири вида сплави  
за металокерамика при промяна на киселинността  
в устната кухина 
Златина Томова¹, Ангелина Влахова¹, Aтанас Чонин², Светлин Александров¹ 
¹Катедра по протетична дентална медицина, Факултет по дентална медицина,  
Медицински университет – Пловдив 
²Катедра по образна диагностика, дентална алергология и физиотерапия, Факултет по дентална 
медицина, Медицински университет – Пловдив 

Въведение 
Широкото приложение на неблаго-

родните дентални сплави за металокера-
мика на никелова и кобалтова основа се 
дължи на значително по-ниската им це-
на, спрямо тази на благородните сплави 
и на комбинацията от високи механични 
свойства, химическа устойчивост и био-
съвместимост [1]. Съвременните предс-
тавители на тези сплави освен основните 
компоненти – Ni, Co, Cr, Mo (90 – 95 
тегл. %), съдържат още Mn, W, Nb, Si 
(5 – 10 тегл. %), както и микрокомпонен-
ти – добавки от Ce, B, C, N и др. (под 
1%), предназначени да модифицират 
структурата и свойствата на сплавите 
[2]. Тези сплави традиционно се произ-
веждат чрез последователно стапяне, 
хомогенизиране състава на стопилката и 
отливане най-често под формата на ци-
линдрични таблетки с тегло 5 – 10 г. За 
получаване на висококачествени дентал-
ни конструкции е необходимо поддър-
жане на постоянство в технологичните, 
механичните, естетичните и биологич-
ните свойства на сплавта, което означава 
и постоянство в състава на всяка отделна 
таблетка от дадена партида и марка 
сплав. По описания метод на термично 
сплавяне това изискване е трудно пос-
тижимо поради различията във физични-
те свойства на компонентите на сплавта: 
плътност, температури на топене и ки-
пене, което води до нехомогенност на 

състава на стопилката, а оттам и до раз-
лики в съставите и свойствата на всяка 
отделна таблетка. Чрез използване на 
методите на праховата металургия 
(powder metallurgy, PM) тези затрудне-
ния са преодолени [3]. Като компоненти 
на неблагородните дентални сплави, 
произведени по РМ-методи, се използват 
изключително чисти и фини метални 
прахове, които се смесват и хомогенизи-
рат, след което от получената хомогенна 
смес се изготвят таблетки (заготовки), 
които се пресоват и синтероват във ва-
куум при температури, по-ниски от тем-
пературите на топене на отделните ком-
поненти. NiCr и CoCr сплави, произве-
дени по PM-метода, превъзхождат спла-
вите, получени по конвенционален път, 
което се дължи на употребата на свръх 
чисти изходни материали (прахове), иде-
ално хомогенизиране и точен количест-
вен баланс между компонентите на 
сплавта [4]. Денталните сплави в устната 
кухина са подложени на корозионни 
въздействия в резултат на електрохи-
мични, термични и биологични фактори 
[5]. Появата на корозионни явления в 
денталните сплави води до биологични, 
функционални и естетични ефекти. Ко-
розионният процес е непосредствено 
свързан с емисията на йони от сплавта в 
околните тъкани, което е определящо за 
цитотоксичността и биосъвместимостта 
на сплавта [6]. Устойчивостта на сплавта 
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срещу корозия е основният фактор за 
защита на пациентите от потенциално 
увреждащото действие на йонните еми-
сии. Известно е, че никелът предизвиква 
алергични реакции: алергичен дерматит, 
астма, мукозни язви, като се срещат пуб-
ликации за канцерогенно и мутагенно 
действие. Установен е цитотоксичен 
ефект на кобалтовите и хромните йони 
[7]. Условията в устната кухина дина-
мично се променят при прием на плодо-
ви сокове и газирани напитки, които ма-
кар и за кратък период от време проме-
нят киселинността на средата и състава 
на слюнката и образувания от нея био-
филм [8]. Влияние върху състоянието на 
естествените и изкуствени повърхности 
в устната кухина имат и други екзогенни 
фактори, например избелващи агенти, 
абразивни пасти за зъби, флуор-
съдържащи води за уста и др. От ендо-
генните фактори с доказано влияние 
върху органите в устната кухина са ре-
гургитацията на стомашен сок при ГЕРБ 
и други хранителни разстройства [9].  

Целта на изследването е получаване 
на информация за влиянието на често 
употребявани напитки (кока-кола и пло-
дови сокове), както и на солната кисели-
на, попаднала в устната кухина при ре-
гургитация върху корозионната устой-
чивост на конвенционално произведени 
NiCr и CoCr сплави и на такива, произ-
ведени по РМ-методи. 

Материали и методи 
Посредством индукционно стапяне и 

отливане по метода на изгарящия восъ-
чен модел са получени 4 групи опитни 
образци (фиг. 1): 1 група – от Marranium 
CC (CoCr РМ-сплав), 2 група – от Marra-
nium FI (NiCr РМ-сплав), 3 група – от 
Wirobond C (CoCr сплав, BEGO), 4 
група – от Wiron 99 (NiCr сплав, BEGO). 
Опитните образци с размери 25.0 X 5.0 X 

0.5 mm бяха обработени с пясъкоструен 
апарат при едрина на частиците Al2O3 
от 50 µm. Корозионната стабилност на 
образците беше оценена от стойностите 
на корозионните потенциали, възниква-
щи на границата сплав-изследвана среда 
с помощта на апарата Dentotest six, Ат-
лантис ООД (фиг. 2). Данни за корози-
онните потенциали са получени в харак-
терни за устната кухина среди с различ-
но pH: изкуствена слюнка (0,9% NaCl с 
киселинност, прецизирана чрез добавяне 
на 1% Млечна киселина и 4% Натриева 
основа до рН 7,4 +/- 0,1 според стандарт 
ISO 10271:2011(Е)), фреш портокал (pH 
3.5), кока-кола (pH 2.5) и 0.05М HCl (pH 
1.3). Последното изследване е проведено 
с оглед оценка влиянието на гастроезо-
фагеална рефлуксна болест (ГЕРБ) върху 
състоянието на сплавите. Статистичес-
кият анализ беше направен с еднофакто-
рен дисперсионен анализ One Way 
Anova (приема се, че резултатите са ста-
тистически значими при p < 0.005, къде-
то p е вероятност за валидност на нуле-
вата хипотеза). 

 
Фиг. 1. Опитните образци 

 
Фиг. 2. Dentotest six 
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Резултати и дискусия 
При поставянето ѝ в устата металната 

сплав влиза в контакт със слюнката, коя-
то може да се разглежда като електролит 
със силен корозивен ефект. Корозионна-
та устойчивост на дадена сплав е толко-
ва по-ниска, колкото по-голям по абсо-
лютна стойност е измереният корозио-
нен потенциал. Този потенциал може да 
бъде измерен при отворена електрична 
верига чрез свързване на сплавта с рефе-
рентен електрод със известен потенциал 
и измерване на потенциалната разлика 
между тях, като се използва волтметър. 
От значение са силата (стойността) и 
знака (+/-) на волтажа. Приема се, че 
стойностите на корозионния потенциал 
на една неблагородна сплав са биоло-
гично поносими, ако са в интервала от 0 
до -150 mV [10]. В повечето случаи про-
цесът на корозия се ограничава само в 
рамките на металната повърхност благо-
дарение на два фактора [11] – окисния 
пасивиращ слой на повърхността и био-
филма, образуван от органичните ком-
поненти в слюнката – протеини, гликоп-
ротеини, сулфиди, които могат да постъ-
пят в устата с храни и напитки. Анализът 
показва, че разликите в корозионните 
потенциали на втория час и на седмия 
ден са статистически незначими в групи-
те от Marranium CC (1 група) и 
Marranium FI (2 група) и са статистичес-
ки значими в 3 и 4 група – от Wirobond C 
и Wiron 99. Полученият резултат дава 
основания да се предположи, че пасиви-
рането на металната повърхност при РМ-
сплавите се получава за период от два 
часа или по-малко, след което корозион-
ната устойчивост на тези сплави не се 
променя. След седем дневен престой в 
изкуствена слюнка промяната в корози-
онните потенциали при промяна на сре-
дата, т.е. на рН е статистически значима 

в групата от Wiron 99 и е статистически 
незначима в групите от Marranium CC, 
Marranium FI и Wirobond C поради нас-
тъпилото пасивиране на металната им 
повърхност. При сравнение на корози-
онните потенциали между 1 и 3 групи 
съществува статистически значима раз-
лика при променяща се киселинност, т.е. 
CoCr сплав, получена по РМ-методи 
Marranium CC е с по-висока корозионна 
устойчивост от конвенционалната CoCr 
сплав Wirobond C. При сравнение на ко-
розионните потенциали между 2 и 4 гру-
пи съществува статистически значима 
разлика при променлива киселинност, 
т.е. NiCr сплав, получена по РМ-методи 
Marranium FI е с по-висока корозионна 
устойчивост от конвенционалната NiCr 
сплав Wiron 99. Разликата в корозионни-
те потенциали между 3 и 4 група при 
променлива киселинност е статистичес-
ки значима, което значи, че конвенцио-
нално произведените NiCr сплави са с 
по-ниска корозионна устойчивост в 
сравнение с конвенционално произведе-
ните CoCr сплави. Разликата в корози-
онните потенциали между 1 и 2 група 
във всяка от изследваните среди е ста-
тистически незначима, което ни дава ос-
нование да заключим, че корозионната 
устойчивост на NiCr сплави е не по-
лоша от тази на CoCr сплави, когато за 
производството им се прилагат методите 
на праховата металургия. 

Стойностите в групите на неблаго-
родните сплави, произведени по РМ-
методи не превишават допустимите 
стойности на корозионен потенциал за 
биопоносимост, които са от 0 до -150 
mV. Това означава, че CoCr сплав и NiCr 
сплав, произведени по PM-метода, се от-
личават с висока корозионна устойчи-
вост и биопоносимост.  
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Фиг. 3. Промяна в корозионните потенциали след 2 часа и 7 дена в AS 

 
Фиг. 4. Плътност на разпределение на кор. пот. при променлива киселинност 
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Заключение 
След седем дневно пасивиране про-

мяната в киселинността на устната ку-
хина в резултат от прием на безалкохол-
ни напитки и регургитация на стомашен 
сок не води до промяна на корозионната 
устойчивост на сплавите в металокера-
мичните конструкции, когато за изра-
ботването им са използвани РМ-методи. 
Понижаването на pH води до понижава-
не на корозионната устойчивост на кон-
венционалните NiCr сплави. Според 
данните от проведеното изследване ус-
тойчивостта на корозия на сплавите, 
произведени по РМ-методи е по-висока 
от тази на конвенционалните сплави. 
РМ-методите могат успешно да бъдат 
прилагани за получаване на сплави за 
металокерамика с висока биопоноси-
мост.  
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Епидемиология на зъбния кариес, свързана с 
хигиенните навици при 6-годишни деца в Пловдив 
Михаил Онов1, Ани Белчева1, Елица Венева1 
1Катедра „Детска дентална медицина“, Факултет по дентална медицина,  
Медицински университет – Пловдив 

Въведение 
Връзката между хигиенните навици и 

честотата на зъбния кариес е обект на 
проучвания от повече от век (1). Коли-
чеството и обемът на тези проучвания са 
сред най-големите в денталната епиде-
миология. 

Цел 
Целта на настоящото проучване е да 

изследва връзката между хигиенните на-
вици на 6-годишни деца и честотата на 
зъбния кариес, описана чрез DMFT ин-
декса. 

Задачи 
За изпълнение на целта на проучване-

то са поставени следните задачи:  
1. Изследване на разпространението 

на зъбния кариес и описване на получе-
ните резултати в рамките на DMFT ин-
дексната система. 

2. Описание на хигиенните навици на 
пациентите от съответната възрастова 
група. 

3. Анализ на връзката между разпрос-
транението на зъбния кариес и орално-
хигиенните навици. 

Материал и методи 
• Обект на наблюдение: 
За максимална статистическа досто-

верност избраният брой деца за изслед-
ване е около и над 100 деца от възрасто-
вата група от област. Изборът на учебни 
заведения, които да бъдат изследвани, е 
съгласуван с Регионалния Инспекторат 
по Образование (РИО). Получените ре-

зултати се описват по номенклатурата на 
dmft/DMFT индекса. 

• Място на наблюдение: 
Епидемиологичното проучване се 

проведе в случайно подбрани училища и 
детски градини в град Пловдив, селища 
от област Пловдив – село Калековец, се-
ло Труд, село Ръжево Конаре, село Граф 
Игнатиево, село Дълго поле. 

За събиране на първичната статисти-
ческа информация бяха приложени 
следните методи след получаване на 
писмено информирано съгласие от роди-
телите: 

1. Социологично-анкетен метод – Из-
ползва се пряка индивидуална анкета, 
насочена към родителите. Въпросите в 
анкетния лист, свързани с оралната хи-
гиена изследват начална възраст на чет-
кането, брой четкания дневно, вид на 
четката и честота на смяната ѝ, вид пас-
та, продължителност на четкане, роди-
телски контрол на четкането. 

2. Клиничен преглед – извършен със 
стерилни еднократни инструменти за 
всеки от изследваните пациенти от спе-
циалисти лекари по детска дентална ме-
дицина като резултатите от прегледа се 
записват в статистически лист, базиран 
на Oral-Health-Assessment-Form for Chil-
dren, разработен от СЗО (2). 

3. Статистически – Получените данни 
от анкетното проучване и клиничния 
преглед са подложени на статистическа 
обработка чрез специализиран софтуер – 
SPSS. За изследване влиянието на отдел-
ните хигиенни навици върху разпрост-

12 



ранението на зъбния кариес е използван 
хи-квадратен непараметричен анализ 
(CI = 95%). 

Резултати и обсъждане 
Статистическият анализ на получените 

данни дава следните резултати за отдел-
ните въпроси от анкетата и връзката им с 
разпространението на зъбния кариес: 

Начало на четкането с възможни от-
говори преди и след 3-годишна възраст – 
открива се статистически значима раз-
лика между резултатите от град Пловдив 
и околните селища (p < 0.005). В град 
Пловдив не се наблюдава статистически 
значима връзка между началната възраст 
на четкане и трите групи разпростране-
ние на зъбния кариес (p > 0.05). В окол-
ните селища в отговорите на този въпрос 
се наблюдава статистически значима 
разлика, която се проявява основно в 
група dmft > 3 (p < 0.05). 

На въпроса Колко пъти дневно детето 
мие зъбите си? с възможни отговори – не 
ги мие, веднъж дневно, два пъти дневно 
и след всяко хранене, се установява ста-
тистически значима разлика между град 
Пловдив и околните селища (p < 0.05). В 
почти всички изследвани групи и в двете 
области преобладава четкането два пъти 
дневно. Наблюдава се, обаче, без статис-
тическо значение, единствено в група 
dmft > 3 в околните селища, по-голям 
брой деца, които четкат веднъж дневно. 

Следващият въпрос изследва продъл-
жителността на четкане на зъбите. Въз-
можните отговори са – под 1 минута, 1 – 
2 минути, над 2 минути. Не се установя-
ва статистически значима разлика в раз-
пространението на зъбния кариес според 
отговорите на този въпрос в град Плов-
див и околните селища (p > 0.05). Разп-
ределението на отговорите е сходно като 
преобладава отговор 1 – 2 минути. 

При изследване на избора на четка за 
почистване на зъбите със следващия 
въпрос се открива статистически значи-
ма разлика между град Пловдив и окол-
ните селища (p < 0.05). Възможните от-
говори на този въпрос са – детска, за 
възрастни, електрическа. И в двете изс-
ледвани области преобладава изборът на 
детска четка, но в град Пловдив спрямо 
околните селища е по-голям относител-
ният дял на използване на електрическа 
четка. Не се установява връзка между 
избора на четка и разпространението на 
зъбен кариес в нито една от двете изс-
ледвани области (p > 0.05). 

Разпределението на изследваните де-
ца от двете области според отговорите 
на следващия въпрос – честота на смяна 
на четката за зъби, не показва статисти-
чески значими разлики (p > 0.05). Не се 
открива и връзка в отделните области 
между честотата на смяна и разпростра-
нението на зъбния кариес като се наблю-
дава сходно разпределение на отговори-
те във всички групи dmft. 

При изследване на избора на паста за 
зъби със следващия въпрос не се открива 
статистически значима разлика между 
град Пловдив и околните селища (p > 
0.05). Наблюдава се най-голям брой де-
ца, ползващи детска паста с флуор. Не се 
открива статистически значима връзка 
между избора на паста и разпростране-
нието на кариеса в нито една от групите 
в двете области. Прави впечатление, 
обаче, че единствено в група dmft > 3 в 
околните селища, изборът на паста за 
зъби без флуор е сходен с изборът на 
паста с флуор.  

Последният въпрос във въпросника, 
свързан с оралната хигиена на децата, 
изследва участието на родителите в чет-
кането на зъбите. Наблюдава се значи-
телна статистически значима разлика 

13 



между двете области по отношение от-
говорите на въпроса (p < 0.001) като в 
град Пловдив преобладава отговорът 
„присъствам през цялото време“, докато 
в околните селища най-често този отго-
вор е еднакво често срещан с отговора 
„подсещам го“. Не се открива статисти-
чески значима връзка между разпреде-
лението на отговорите и разпростране-
нието на зъбния кариес в двете области 
(p > 0.05). 

Изводи 
1. Установява се статистически зна-

чима разлика между град Пловдив и 
околните селища по отношение началото 
на четкането на зъбите (p < 0.05). В град 
Пловдив не се открива връзка между на-
чалото на четкането и разпространение-
то на зъбния кариес, докато в околните 
селища се наблюдава по-късно начало на 
четкането на зъбите в група dmft > 3 в 
сравнение с останалите групи dmft. 

2. Открива се разлика в броя четкания 
между града и околните селища (p < 
0.05), но не се установява статистически 
значима връзка между броя четкания и 
разпространението на кариес. 

3. Не се установява разлика в про-
дължителността на четканията при деца-
та от двете области. 

4. Открива се статистически значима 
разлика в избора на вид четка между из-
следваните области (p < 0.05), което оба-
че не влияе на разпространението на 
зъбния кариес. 

5. Не се установява разлика в често-
тата на смяна на четката за зъби при де-
цата от двете области. 

6. Изборът на паста за зъби в двете 
области не показва статистически зна-
чима разлика (p > 0.05), както и не влияе 
върху разпространението на зъбния ка-
риес. Единствено в група dmft > 3 в 
околните селища се наблюдава сходно 
разпределение на пасти с и без флуор. 

7. Установява се значителна разлика 
между отговорите в двете области (p < 
0.001) без да се открива връзка с разпре-
делението на dmft (p > 0.05). 
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и памет при плъхове 
Анита Михайлова, Христина Златанова1, Нина Дончева, Делян Делев1, Илия Костадинов1 

Катедра по фармакология и лекарствена токсикология, Фармацевтичен факултет,  
Медицински университет – Пловдив 
1Катедра по фармакология и клинична фармакология, Медицински факултет,  
Медицински университет – Пловдив 

Въведение 
Паркинсоновата болест е относително 

често невродегенеративно заболяване, 
което засяга около 1% от хората над 65 
години (1). Приблизително 3% от болни-
те са под 50 години. Основните симпто-
ми на болестта са двигателните наруше-
ния: мускулна ригидност, брадикинезия, 
тремор в покой и постурална нестабил-
ност (2). 

Немоторните симптоми често са под-
ценявани и недиагностицирани, но са от 
важно значение са качеството на живот 
на пациентите. Такива са например: на-
рушения на съня, депресия, апатия, бол-
ков синдром, запек, инконтиненция на 
урина и фекалии, нарушения в мириса и 
други (3). Те могат да се появат при нап-
реднал паркинсонизъм, но могат и да 
предшестват появата на моторните сим-
птоми (4).  

Когнитивният дефицит е един от нед-
вигателните симптоми на ПБ, който мо-
же да варира от леки нарушения във 
възможността за запаметяване и обуче-
ние до тежко нарушение на интелекту-
алните функции и деменция (5). Когни-
тивната дисфункция при ПБ има два ос-
новни компонента: генерализирана суб-
кортикална деменция (PDsCD) и преф-
ронтална дисфункция (PDpFCD). PDsCD 
се дължи на структурни неосубкорти-
кални промени в мозъка. PDpFCD се 
дължи на деаферентация на префронтал-
ната кора от базалните ганглии Проявява 

се с нарушения в изпълнителните функ-
ции, социални абнормалности и липса на 
мотивация (6).  

Когнитивните нарушения при ПБ 
имат сложна патогенеза. Установено е, 
че роля играе загубата на допаминергич-
ни неврони, нарушения в обратното зах-
ващане и метаболизма на допамина в ко-
ровите таргети на стриалните допами-
нергични фибри (7). Това предполага, че 
допаминергичната терапия може да по-
добри и когнитивните функции при бол-
ни с ПБ (8). 

Прамипексол е допаминов агонист 
използван за лечение, както в ранния, 
така и в напредналия стадий на ПБ. Той 
е агонист на Д2/Д3-допаминови рецепто-
ри, като проявява по-висок афинитет към 
Д3-, в сравнение с Д2- и Д4-допаминовите 
рецептори и няма афинитет към Д1 (9). 
Стимулирането на допаминергичните 
пътища в мозъка от прамипексол би 
могло да повлияе както двигателните, 
така и когнитивните нарушения наблю-
давани при ПБ. 

Цел на нашето изследване е да оце-
ним ефектите на допаминовия агонист 
прамипексол, върху процесите на обуче-
ние и памет, при интактни плъхове. 

Материал и методи 
Експериментът е одобрен от Комисията 

по етика при животните към Българската 
агенция по безопасност на храните 
(БАБХ) с разрешително № 4/09.12.2015 и 
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Комисията по научна етика към МУ – 
Пловдив с разрешително № 2/19.04.2018 г. 

Животни 
Използвани бяха 40 мъжки бели плъ-

ха порода Wistar разделени чрез случаен 
подбор в пет групи (n = 8), третирани 
перорално както следва: 

I група – контрола, третирана с физ. 
р-р – 0,1 мл/100 г т.м. ; 

II група – прамипексол в доза 
0,5 мг/кг т.м.;  

III група – прамипексол в доза 1 мг/кг 
т.м.; 

IV група – прамипексол в доза 3 мг/кг 
т.м. 

Животните са отглеждани при стан-
дартни лабораторни условия и свободен 
достъп до храна и вода. Поведенческите 
тестове бяха проведени след седемднев-
но приложение на прамипексол, необхо-
димо за достигане на равновесна плаз-
мена концентрация на лекарството в 
кръвта. 

Експериментални методи 

Two-way active avoidance test 
(TWAAT, shuttle box)  

Използва се апарат shuttle-box на 
фирма UgoBasile (Comerio-Varese, Italy). 
Обучителната сесия включва 30 трени-
ровки на ден в продължение на 4 после-
дователни дни. На 5 ден се провежда 
тест за краткосрочна памет, а на 12 ден – 
за дългосрочна памет. За условен стимул 
се използва светлина и звук (670 Hz, 70 
dB, 6 sec). За безусловен стимул се из-
ползва ток, който преминава по пода на 
клетката. Интервалът между условния и 
безусловния стимул е 12 секунди. Отчи-
тат се: брой условни отговори и брой бе-
зусловни отговори. 

Изследване на локо-моторна активност 
Използва се апарат activity cage на 

фирма UgoBasile, Italy. След период на 
адаптация от 3 минут с инфрачервени 
сензори се отчита спонтанната двигател-
на активност в продължение на 5 мину-
ти. Отчитани параметри: брой хоризон-
тални движения; брой вертикални дви-
жения. 

За статистическа обработка на 
данните беше използван метода на вари-
ационния анализ – One Way Anova на 
програмата SPSS Stаtistics 19. За всеки 
показател бяха определени средна арит-
метична стойност (mean) и стандартната 
грешка (± SEM). Непараметричният тест 
на Kolmogorov-Smirnov показа нормално 
разпределение. Сравняването на резул-
татите между групите беше извършено с 
помощта на Independent Sample T test 
при уровен на значимост р < 0,05. 

Резултати 

1. TWAAT 
1.1. Условни отговори:  
Сравнени с контролата за съответния 

ден, групите третирани с прамипексол в 
доза 0,5 и 1 мг/кг т.т. увеличиха значимо 
броя условни отговори на 2-ри, 3-ти и 
4-ти ден от тренировъчните сесии (р < 
0,0001), а тези получили най-високата 
доза прамипексол (3 мг/кг) показаха ста-
тистически достоверно повишаване на 
броя активни избягвания през всички 
тренировъчни дни (р < 0,0001). 

При тестовете за краткосрочна и дъл-
госрочна памет (5-ти и 12-ти ден) и три-
те експериментални групи увеличиха 
значимо (р < 0,05) броя условни избяг-
вания спрямо контролните плъхове 
(фиг. 1). 
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Фиг. 1. Ефект на допаминовия агонист прамипексол върху броя условни отговори 
(avoidance) при TWAA тест. 
0р < 0,0001 при сравнение с контролата за съответния ден; 
*р < 0,05 при сравнение с контролата за съответния ден. 

 

1.2. Безусловни отговори:  
Животните третирани с най-ниската 

доза прамипексол, показаха статисти-
чески достоверно увеличение на безус-
ловните отговори на 4-ти ден от обучи-
телната сесия (р < 0,05), сравнени с кон-
тролата за същия ден. Групата третирана 
със средната доза прамипексол сигнифи-
кантно повиши безусловните отговори 
на 2-рия ден (р < 0,05), спрямо контрола-
та. Животните получили 3 мг/кг прами-
пексол значимо увеличиха пасивните 
избягвания на 2-ри и 4-ти тренировъчен 
ден (р < 0,05), спрямо животните с физи-
ологичен разтвор. 

При теста за краткосрочна памет само 
групата третирана с 0,5 мг/кг прамипек-

сол достоверно увеличи броя безусловни 
отговори при сравнение с контролата 
(р < 0,05). 

При теста за дългосрочна памет, на 
12-тия ден, и трите опитни групи статис-
тически достоверно повишиха пасивните 
избягвания, в сравнение с контролата за 
същия ден (р < 0,05) (фиг. 2). 

2. Тест за локомоторна активност: 
Анализът на хоризонталните и верти-

кални движения показа, че и трите екс-
перименрални групи сигнификантно по-
вишиха двигателната активност в срав-
нение с контролните животни (р < 
0,0001) (фиг. 3). 
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Фиг. 2. Ефект на допаминовия агонист прамипексол върху броя безусловни отговори 
(escapes) при TWAA тест. 
*р < 0,05 при сравнение с контролата за съответния ден 

 
Фиг. 3. Ефект на допаминовия агонист прамипексол върху локомоторната активност на 
нативни плъхове при activity cage тест. 
*р < 0,0001 при сравнение с контролата за съответния ден; HM – хоризонтални дви-
жения; VM – вертикални движения 
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Обсъждане 
Представените данни сочат, че допа-

миновият рецепторен агонист прамипек-
сол във всички изследвани дози подоб-
рява краткосрочната памет при активно 
обучение и дългосрочната памет, както 
при пасивно, така и при активно обуче-
ние. Този ефект се наблюдава при дози, 
които повишават статистически значимо 
двигателната активност при сравнение с 
контролите. Вероятно и двата резултата 
са опосредствани от ефекта му върху до-
паминергичната мдиация, но в различни 
части на мозъка. 

Хипокампът играе важна роля в про-
цесите на обучение и формиране на па-
метта. Той е комплексна формация, ло-
кализирана в темпоралния лоб. Дълго 
време хипокампът е смятан за хомогенна 
структура, но изследванията в последни-
те години показват съществени различия 
в генната експресия, функцията и анато-
мията му в дорзо-вентрално отношение 
(10). Редица автори смятат, че дорзални-
ят дял е този, който интегрира последст-
вията от събития имащи отношение към 
формирането на паметта и когнитивните 
функции, докато вентралният хипокамп 
е свързан повече с емоциите, безпокойс-
твото и възнаграждението (11). С3 реги-
она на дорзалния хипокамп е от значе-
ние за задръжката на паметовите следи. 
Основният механизъм за формиране на 
паметта в хипокампа е неврогенезата и 
дълговременното потенцииране (LTP), 
което стимулира синапсната трансмисия 
(12). Установено е, че атрофия на апи-
калните дендрити на С3 невроните е 
свързано с паметова дисфункция при 
плъхове (13), а намаленият обем на СА3 
региона при хора води до проблеми в 
обучението и паметта (14). Изследвания-
та показват, че неврогенезата, матураци-
ята и синаптогенезата в процеса на фор-

миране на хипокампа са критични за 
способността за обучение и запаметява-
не (15). Използваният от нас тест за дву-
посочно избягване с наказателно подк-
репление (TWAA) се използва за оценка 
на паметта и обучението в зависимост от 
интегритета на дорзалния хипокамп и 
по-специално на С3 региона (16). Полу-
чените в настоящето изследване резул-
тати показват, че прамипексолът и в три-
те изследвани дози достоверно повишава 
броя условни отговори, както при теста 
за дългосрочна, така и при този за крат-
косрочна памет. Това ни дава основание 
да допуснем, че дорзалният хипокамп 
участва в индуцираното от прамипексо-
ла повишение на способността за актив-
но обучение, дългосрочна и краткосроч-
на памет. При теста за пасивно обучение, 
оценяван по повишението в броя на бе-
зусловните отговори само най-ниската 
доза подобри краткосрочната памет, до-
като дългосрочната се стимулира и от 
трите изследвани дози. 

Вероятният механизъм по който пра-
мипексолът подобрява формирането на 
паметовите следи в хипокампа е стиму-
лираната от него допаминергична нев-
ротрансмисия. Известно е, че допами-
нергичните неврони във вентралния тег-
ментум изпращат проекции към преф-
ронталната кора, anterior cingulate cortex, 
но и към темпорални структури, като 
амигдалата и хипокампа (10). Допами-
нергичната система се явява ключов ре-
гулатор на нормалната хипокампална 
функция (17). При пациенти с ПБ, някои 
от които със значими паметови наруше-
ния се откирава и хипокампална атрофия 
(18). Castro-Hernandez и сътрудници ус-
тановяват, че прамипексолът стимулира 
дълговременното потенциране в дорзал-
ния и вентралния хипокамп, подобно на 
други D3 агонисти (10). Получените от 
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нас резултати потвърждават в ин виво 
условия стимулиращия ефект на прами-
пексола върху дълговременното потен-
циране и формирането на на паметта. 

Brain derived neurotrophic factor 
(BDNF) играе също важна роля в регу-
лацията на хипокампалната неврогенеза 
и синаптогенеза, които от своя страна са 
от значение за процесите на обучение и 
памет. В хипокампа се открива значима 
експресия на BDNF (19). Понижените 
нива на този фактор влошават хипокам-
пално-зависимото формиране на памет-
та, например пространствената памет 
при мишки и плъхове във воден лаби-
ринт на Morris (20). Увеличените нива на 
BDNF са свързани с подобрена памет, 
когниция и увеличен хипокампален обем 
при хора (21). Установено е, че прами-
пексолът в клетъчни култури на допами-
нергични неврони увеличава продукция-
та на продуциран от глията невротрофи-
чен фактор и на BDNF (22). Вероятно 
това е друг механизъм, който обяснява 
наблюдаваното от нас повишение в па-
метовите функции предизвикано от пра-
мипексол при TWAA. Смята се, че сти-
мулирането на D3 рецепторите е отго-
ворно за прамипексол-индуцираната 
продукция на BDNF. 

Заключение 
Прамипексолът подобри когнитивни-

те процеси при нативни плъхове, както и 
моторната им активност. Тъй като 
TWAA теста се използва за изследване 
ролята на хипокампа в процесите на 
обучение и памет, наблюдаваните ефек-
ти вероятно се дължат на повишения хи-
покампален допамин. 
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Въведение 
Установяване на причинната връзка 

между човешките папиломавируси 
(HPV) и цeрвикалния карцином е едно от 
най-важните научни събития през пос-
ледните 30 години. Откритието на гер-
манеца zur Hausen и кол. (1), че HPV са 
основни причинители на цервикалния 
карцином, по-късно се потвърждава от 
редица изследвания. Техният резултат 
кулминира в разработване на HPV вак-
сина, която се явява втората противора-
кова. HPV се асоциира и с други карци-
номи – аногенитални, орoфарингеални и 
кожни при мъже и жени. Цервикалният 
карцином заема трето място сред неоп-
лазмите при жените в световен мащаб, 
като за 2012 г. са съобщени 530 000 слу-
чая, от които 275 000 смъртни, като се 
очаква да се увеличават. Повече от 80% 
от тях са в развиващите се страни (2, 3). 

Около 5% от всички карциноми по 
света се свързват с HPV. Откриване на 
вирусната етиология на карцинома дава 
възможност и за въвеждане на по-
чувствителен скриниращ тест – моле-
кулно-биологичен. През 2008 г. за заслу-
гата си zur Hausen е удостоен с Нобелова 
награда за медицина и/или физиология, а 
през 2017 г. наградата Lasker-DeBakey е 
присъдена на американците John T. 
Schiller и Douglas R. Lowy за големия им 
принос в разработване на ваксината (4). 
Съществуват големи различия в контро-

ла на заболяването в икономически раз-
витите и развиващите се страни.  

Авторите представят епидемиология-
та, естествения ход и карциногенезата на 
HPV, дискутират скрининга (вторична 
профилактика) и профилактичните вак-
сини (първична профилактика). 

Структура на папиломавирусите 
HPV е сравнително малък необвит 

вирус, притежаващ двойноверижен ДНК 
геном и капсид с икосаедрална симет-
рия. Геномът съдържа 2 вида гени: ран-
ни (Е, Е1, Е2, Е4, Е5, Е6 и Е7) и късни 
(L, L1и L2). Ранните гени кодират съот-
ветните регулаторни протеини, а късни-
те – капсидните/структурните протеини. 
Е6 и Е7 са основни онкогени (5). 

Известни са > 200 типа HPV, които 
заразяват човека. От тях 40 инфектират 
лигавицата на аногениталния тракт и се 
означават като мукозни. Според онко-
генния им потенциал мукозните типове 
се категоризират на високорискови/
онкогенни (16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 
52, 56, 58, 59 or 68) и нискорискови (6, 
11 и др.). Нискорисковите се свързват с 
генитални брадавици (островърхни кон-
диломи) и лекостепенна дисплазия. По-
някога персистиращата инфекция с ви-
сокорисковите, най-често HPV 16 и 18, 
води до високостепенна дисплазия и 
карцином. Tиповете HPV 16 и 18 гло-
бално са отговорни са 71% от случаите 
на цервикален карцином (6). 
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Епидемиология  
HPV е най-честата сексуално-

трансмисивна инфекция по света. Почти 
всички сексуално активни мъже и жени 
се инфектират в определен период от 
живота си. Новите инфекции се разпрос-
траняват бързо, т.к. вирусите са високо-
контагиозни, а инфекциите обикновено 
са безсимптомни и остават незабелязани. 
Честотата на инфекцията е най-висока 
след сексуалния дебют. Жените са осо-
бено възприемчиви към вируса и при тях 
пикът достига до 25 г. възраст, след кое-
то спада. В някои региони на света се 
наблюдава втори пик при тези на средна 
възраст (7, 8). При мъжете данните са 
недостатъчни, но при тях, за разлика от 
жените, честотата не намалява с възраст-
та. Аналната инфекция е по-честа при 
мъже, правещи секс с мъже (MSM) и 
особено при HIV инфектираните MSM 
(9, 10). 

Разпространението на HPV инфекция-
та и на цервикалния карцином е най-
високо в Субсахарска Африка, Латинска 
Америка и Индия. В икономически раз-
витите страни в резултат на ефективни 
скриниращи програми и контрол често-
тата намалява, докато тази на HPV асо-
циирания анален и особено орофаринге-
алния карцином се увеличава (11).  

Независимо от слабия и забавен иму-
нен отговор на хазяина (липса на лизи-
рани епителни клетки, виремия, които да 
стимулират имунния отговор) повече от 
90% от HPV инфекциите и нискостепен-
ните неоплазии на аногениталния тракт 
регресират (преминават) за 3 – 5 години. 
Малка част oбаче персистират (особено 
причинените от HPV16 и 18) до високос-
тепенни дисплазии/неоплазии и инвази-
вен карцином. Процесът от инфектиране 
до развитие на инвазивния карцином 
продължава 1 – 3 десетилетия. Важен 

фактор за персистиране и прогресиране 
имунодефицитът (HIV+ статус). Допъл-
нителни фактори са тютюнопушене, 
множество раждания, продължителен 
прием на орални контрацептиви, коин-
фекции с други сексуално-преносими 
патогени (12). 

Вероятно основна роля за изчистване 
на вируса има клетъчно-медиираният 
имунен отговор, докато специфични ан-
титела се образуват само при 40 – 60% 
от жените и вероятно по-рядко при мъ-
жете. Те персистират с години и десети-
летия и серопозитивността се приема за 
маркер на предишна експозиция (13).  

Оралната HPV инфекция, която също 
се предава сексуално, е по-рядка, но дос-
тига до 20 – 45% при HIV инфектирани-
те MSM. Ювенилната рецидивираща 
респираторна папиломатоза се свързва с 
трансмисия на нискорискови типове 
(HPV 6 и 11) от инфектирана майка на 
дете по време на раждане.  

Биологичен цикъл, онкогенеза и 
хронология при HPV инфекция 
HPV проявява подчертан тропизъм 

към многослойния плосък епител и жиз-
неният му цикъл зависи изцяло от дифе-
ренциацията на епителните клетки. Ви-
русите попадат в клетките на базалния 
слой на епителната повърхност, вероят-
но чрез микротравма. Това са единстве-
ните пролифериращи клетки на нормал-
ния епител. 

Известни са 3 етапа в репликацията на 
HPV. Първият е етап на поддържане. 
След инфектиране следва разсъбличане 
на вируса и транспортиране на HPV 
ДНК в ядрото на епителната клетка, къ-
дето се установява като епизоми (извън-
хромозомни форми). Вирусните геноми 
се реплицират в ниска степен синхронно 
с клетъчните хромозоми. Така инфекци-
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ята се поддържа в латентно състояние. 
Вторият етап (на продукция на вирусни-
те компоненти) се извършва в диферен-
циращите се клетки на по-горните суп-
рабазални слоеве. Има усилена продук-
ция на вирусна ДНК и експресия на кап-
сидните протеини. Третият, на сглобява-
не на вирусните съставки, е в най-
повърхностните слоеве, след което пос-
ледва отделянето им чрез ексфолиация. 
Този цикъл продължава около 2 – 3 сед-
мици – време, необходимо на епителни-
те цервикални клетки да мигрират от ба-
залните до повърхността на епитела, да 
загинат и се отделят (14). 

Неспособността на имунната система 
да изчисти персистиращата инфекция с 
HPV16 и 18 може да доведе до карци-
ном. Онкопротеините Е6 и Е7 са в осно-
вата на трансформацията, поддържане на 
клетъчната пролиферация, установяване 
на геномна нестабилност и предотвратя-
ване на апоптоза на инфектираните 
клетки. Онкопротеините имат множест-
во функции, като основно блокират кле-
тъчните туморни супресори. Резултат от 
тези ефекти е клетъчно безсмъртие, пре-
венция на апоптоза на епителните клетки 
и постоянна репликация на вирусната 
ДНК поради честото интегриране на ви-
русния геном в този на човек (15). 

Цервикалният карцином се предшест-
ва от няколко фази – инфекция на зоната 
на преход на маточната шийка, вирусно 
персистиране, клонална експанзия на 
HPV инфектираните клетки до високос-
тепенна дисплазия (CIN3) или carcinoma 
in situ (СIS) и тяхното прогресиране. CIN 
3/СIS без лечение в 40% − 50% от случа-
ите след 5 − 30 г. може да прогресират. 
Възможно е обратно развитие, най-вече 
изчистване на вируса при CIN1, и по-
рядко регресия нa преканцерозата 
(CIN2/CIN3) (16). HPV 16 е основен кар-

циногенен тип, персистира по-дълго от 
другите типове и най-често води до пре-
канцерози (17). Преканцерозната фаза 
може да се подозира при цитологично 
изследване на ексфолираните цервикал-
ни клетки и потвърди при хистологично 
изследване на цервикалния материал. По 
света се използват различни системи за 
класификация и терминология на пре-
канцерозните състояния, основани на 
цитологични (скрининг) и хистологични 
(диагностични) находки. Най-използва-
ните класификации включват информа-
ция на естествения ход на инфекцията.  

Цервикалната интраепителна неопла-
зия (cervical intraepithelial neoplasia, CIN) 
представя хистологични резултати при 
различните степени на дисплазия (вари-
рат от CIN1/лека, до CIN2/умерена и 
CIN3/тeжка дисплазия). Тя все още се 
прилага за съобщаване на хистологични-
те находки при скриниращите тестове в 
някои страни (18). 

Системата Bathesda, създадена по-
късно в САЩ, се използва за докладване 
на цитологичните резултати. При нея 
CIN2 и CIN3 са обединени в една група, 
наречена високостепенна плоскоклетъч-
на интраепителна лезия (high-grade 
squamous intraepithelial lesion, HSIL), т.к. 
е трудно да се разграничат двете състоя-
ния цитологично. Същевременно, CIN1 
се определя като нискостепенна плос-
коклетъчна интраепителна лезия (low-
grade squamous intraepithelial lesion, 
LSIL) – тя обикновено регресира. Спо-
ред класификацията Bathesda 2001 г. 
атипичните клетки се разделят на ати-
пични плоски епителни клетки с неясно 
значение (АSC-US) и атипични плоски 
епителни клетки; не може да се изключи 
високостепенна лезия (ASC-H) (19). Тази 
система се препоръчва от СЗО за док-
ладване нa цитолологичнитe находки. 

24 



Контролът на цервикалния карцином 
включва скриниране на таргетна група 
жени (вторична профилактика) и вакси-
нация на подрастващи преди сексуалния 
дебют (първична профилактика). Конт-
ролът на цервикалния карцином според 
ръководство на СЗО oт 2014 г. e е предс-
тавен по-долу (20).  

Контрол на цервикалния 
карцином – скрининг 
При повечето карциноми с преканце-

розни (прекурсорни) стадии продължи-
телността на последните е кратка и вре-
мето за поведение и лечение – недоста-
тъчно. Цервикалният е един от малкото, 
при които тази фаза продължава 10 – 20 
годни. Това дава достатъчна възможност 
за скриниране, диагноза и лечение на 
преканцерозите и проследяване на жени 
от таргетна популация. 

Съществуват 2 модела на скрининго-
ви програми: организиран, характерен за 
Скандинавските страни, и опортюнисти-
чен, в САЩ и някои Европейски страни. 
Организираният включва активна покана 
на таргетната популация, програма за 
качествен контрол, протоколи с таргетна 
група, тип на теста, интервална прослед-
чшане, критерии за насочване към спе-
циалист, мониториране на данните. 
Опортюнистичният се основава на инди-
видуалните препоръки от лекаря, дадени 
на здравата жена. Той е по-гъвкав, даващ 
възможност за избор на тест, подбор на 
начална възраст и интервал на скрини-
ране според индивидуалните характе-
ристики. Разликата между тези модели 
днес е по-малка поради актуализиране и 
доближаване на ръководствата за скри-
нинг в Америка и Европа (21, 22). 

Препоръчва се скринирането да за-
почне на 30-годишна възраст, целева 
група се явява възрастта 30 – 49 г., а рес-

криниране да се провежда през 3/5 годи-
ни. HIV+ се скринират веднага след ди-
агностициране на имунодефицита и 
проследяват през 3 години. 

Скриниращи тестове 
Скриниращи тестове обхващат PaP, 

HPV ДНК-базирани и визуален оглед с 
оцетна киселина 

1. PaP – Първият и доскоро единстве-
ният скриниращ е Papanicolaou (PaP) 
тест. Той включва микроскопско изслед-
ване на ексфолирани клетки, взети от 
зоната на преход на екзоцер-
викс/ендоцервикс, и оцветени по РаР. 
Ако се открият абнормни клетки, резул-
татите се класифицират според система-
та Bathesda. Въпреки ниската си чувст-
вителност (50%) той значително е нама-
лил честотата и леталитета на цервикал-
ния карцином в икономическите страни 
поради рескриниране на същата попула-
ция на 1 – 3 години. В развиващите се 
страни има редица логистични пробле-
ми – липса на лаборатория, необходи-
мост от чести визити и опасност от отпа-
дане за проследяване на рисковите жени. 
Течно-базираната цитология е разновид-
ност на РаР теста, има известни предим-
ства по отношение по-добро вземане на 
материала, с възможност същият да се 
използва за изследване за HPV ДНК и 
други сексуално-трансмисивни инфек-
ции. 

2. HPV ДНК базиран метод. Моле-
кулно-биологичните методи се основа-
ват на детекция на ДНК на високориско-
вите типове HPV във вагинални и/или 
цервикални проби, взети от предоставя-
щия услугата или самата жена. Тестът е 
включен като основен скриниращ в пре-
вантивните програми на редица развити 
страни. Той е високоспецифичен и дава 
възможност за удължаване на проследя-
ването до 5 години. Изследването се из-
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вършва във високоспециализирана лабо-
ратория и резултатите се получават след 
време. Тестът е скъп, което е бариера за 
масовото му използване. В бъдеще се 
очакват по-евтини тестове, които ще се 
извършват в здравните заведения на взе-
мане на материала, резултатът ще е бърз, 
с възможност за предлагане на лечение 
(single-visit approach). Изследването не 
се препоръчва при жени < 30 г., т.к 
обикновено ще се докаже транзиторна 
HPV инфекция, която спонтанно ще 
премине при достигане на 30 г. Опреде-
ляне на HPV ДНК се използва и като ла-
бораторен тест за излекуване след про-
ведено лечение на преканцерози.  

3. Визуалната инспекция след прила-
гане на оцетна киселина е метод за ранна 
детекция на клетъчни промени, видими с 
невъоръжено око. Цервиксът се оглежда 
със спекулум след намазване с разредена 
(3 – 5%) оцетна киселина. Една минута 
след прилагането й променените области 
побледняват. Методът е бърз, макар и 
неспецифичен, евтин, подготовката е 
минимална, дава възможност за непос-
редствено лечение (single-visit approach). 
От друга страна, е субективен, както и не 
е приложим в менопауза поради инволу-
тивни промени на шийката на матката. 
Методът широко се прилага в развива-
щите се страни. Вместо оцетна киселина 
може да се използва луголов разтвор. 

Потвърдителни/диагностични тес-
тове  

Прилагат се за окончателна диагноза 
или потвърждаване. Най-използвани са 
колпоскопия, биопсия и пробно абразио 
(кюретаж).  

Цервикалните преканцерози могат да 
се лекуват чрез аблативни методи – дес-
трукция на абнормната тъкан чрез изга-
ряне или замразяване (криотерапия), или 

хирургическо премахване на тъканта 
(бримкова електроексцизия/LEEP и ко-
низация). В развиващите се страни кони-
зацията е предпочитан метод. 

След лечението жената трябва да бъде 
проследена 12 месеца по-късно.  

Връзка между скрининг и лечение в 
практиката 

За да бъде профилактиката на церви-
калния карцином ефективна, е необхо-
димо след положителния скрининг да 
последва ефикасно лечение. Най-добрата 
стратегия за осигуряване на връзка меж-
ду скрининг и лечение е намаляване 
броя на визитите, за което СЗО предлага 
2 подхода: 

• Скрининг-диагноза-лечение 
• Скрининг-лечение 
При първия подход скриниращият 

тест се потвърждава от колпоскопия или 
биопсия. Лечението се основава на хис-
тологичното потвърждение и определяне 
на тежестта. Диагностичната стъпка 
изисква втора визита при лекаря и вре-
мев интервал между скринирането и ле-
чението, което може да доведе до отпа-
дане/неявяване на пациентката. Това 
обосновава следващия подход – скри-
нинг-лечение. 

При скрининг-лечение подхода се из-
ползва скриниращ тест, чийто резултат 
се получава непосредствено или бързо 
след извършването му. Ако той е поло-
жителен се предлага лечение. То може 
да се проведе на място и в същия ден 
(single-visit approach) или да се органи-
зира скоро в удобно време и място за па-
циентката. Ограничение е възможността 
за фалшивоположителен резултат и не-
нужно лечение. За това се предлага на-
чалният позитивен тест да се последва от 
втори скриниращ и лечение да се прове-
де само ако и двата теста са положителни.  
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Контрол на цервикалния 
карцином – ваксина срещу HPV 
Папиломавирусните ваксини, 11 го-

дини след регистриране на първата, са 
сред най-изучаваните профилактични 
ваксини. Светът разполага с 3 субеди-
нични ваксини срещу основните онко-
генни HPV типове, регистрирани през 
2006 г. (4-валентна), 2007 г. (2-валентна) 
и 2014 г. (9-валентна). Ваксините трябва 
да осигурят протекция срещу HPV ин-
фекции и преканцерози на подрастващи-
те, докато дойде време да бъдат включе-
ни в скрининговите програми. Ваксини-
те съдържат основния капсиден протеин 
L1 на HPV, получен чрез рекомбинантна 
технология. Рекомбинантният L1 има 
свойството да се самосглобява във виру-

соподобни частици (virus-like particles, 
VLPs), които наподобяват вирусите, но 
не съдържат ДНК и не са инфекциозни. 
За разлика от естествената инфекция 
стимулират протективни неутрализира-
щи антитела, които са типовоспецифич-
ни. Ваксините не съдържат антибиотици 
и консерванти. Двувалентната ваксина 
(2vHPV) включва пречистен L1 на HPV 
16 и 18, а четиривалентната (v4HPV) – 
на HPV 16 и 18 и нискорисковите HPV 6 
и 11, главни причинители на кондиломи-
те. Деветвалентната (v9HPV) притежава 
протеини на още 5 онкогенни типа (23). 
Ваксините се различават по броя на ан-
тигените и тяхното количество и по вида 
на адювантите (таблица 1) (24). 

Таблица 1. Лицензирани HPV ваксини (Herrero, P еt al., 2015) 

Състав Бивалентна  Квадривалентна  Деветвалентна  
L1 VLPs (доза) 16 (20 µg), 

18 (20 µg) 
6 (20 µg), 11 (40 µg), 
16 (40 µg), 18 (20 µg) 

6 (30 µg), 11 (40 µg), 16 (60 µg),  
18 (40 µg), 31 (20 µg), 33 (20 µg),  
45 (20 µg), 52 (20 µg), 58 (20 µg) 

Продуциращи 
клетки  

бакуловирусна 
експресионна 
система, 
използваща 
Hi-5 Rix4446 
клетки, получени 
от Trichoplusia ni. 

Saccharomyces cere-
visiae (дрожди) 

Saccharomyces cerevisiae (дрожди) 

Адювант 500 µg ASO4 225 µg ААHS 500 µg AAHS 

AS04: 3-0-дезацил-4'-монофосфорил липид A (MPL)3, 50 µg, адсорбиран върху алуминиев хидроксид 
AAHS: аморфен алуминиев хидроксифосфат сулфат  
VLPs: вирусоподобни частици  

Резултатите от проучвания показват, 
че и 3-те ваксини осигуряват 90 – 100% 
протекция срещу HPV инфекции (основ-
но HPV16 и 18) и свързаните с тях пре-
карцерози при 15 – 26 годишни жени, 
които не са инфектирани преди имуни-
зацията. Вероятно протекцията се осъ-
ществява, когато IgG попаднат на място-
то на инфекция чрез трансудация от се-
рума във влагалищната тъкан и блокират 
вирусите преди да достигнат базалната 

мембрана на епитела при микротравма. 
Ваксините са ефикасни и срещу конди-
ломите. Те не повлияват естествения ход 
на налична вече HPV инфекция.  

Независимо че имунният отговор е 
типовоспецифичен, бивалентата и чети-
ривалентната ваксина осъществяват из-
вестна кръстосана протекция срещу он-
когени типове, невключени в състава им, 
основно HPV 31, 33 и 45. Тези типове се 
асоциират с 13% от случаите на 
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цервикалeн карцином. Вероятно обясне-
ние е високоефективният адювант АSО4, 
който се съдържа във v2HPV. 

Според актуализираните препоръки 
на СЗО от 2017 г. основната таргетна 
група са момичета на възраст 9 – 14 го-
дини, при които имунизацията се извър-
шва с 2 дози (0, 6 м). При ХИВ+ дозата е 
трикратна. Когато страната има възмож-
ност, се обхващат и млади жени > 15 г. и 
момчета. Разширяването на ваксиналния 
обхват не трябва да е за сметка на скри-
ниращите програми. Дозата е 3-кратна 
(0, 1, 6 м), ако ваксинацията започне 
≥ 15 г. Високият обхват при момичета 
(> 80%) редуцира риска от инфекция при 
момчета (herd immunity) (23). 

Протекцията на ваксините засега е 
около 10 години, при деветвалентната – 
5 години. Преди започване не се налага 
скриниране за HPV. 

Ваксинацията не отменя необходи-
мостта от скриниране по-късно, защото 
настоящите ваксини не са протективни 
срещу всички онкогенни типове, а и 
малко ще повлияят заболяемостта при 
по-възрастните жени, неподлежащи на 
ваксинация. 

Близо 270 млн. дози са приложени 
глобално за 10 години, през които е про-
ведено активно мониториране за неже-
лателни реакции. В резултат ваксината 
се явява една от най-добре проучените 
след въвеждането й. Не са установени 
сериозни или неочаквани странични ре-
акции. Най-чести са локалните реакции 
на мястото на прилагане. Съобщени са 
случаи на синкоп, които обаче са свър-
зани с процеса на самото ваксиниране, а 
не с ваксина (23). Единични и серия слу-
чаи съобщават вероятна връзка между 
ваксината и етиологично неясното със-
тояние синдром на постурална ортоста-
тична тахикардия (POST). Системните 

проучвания не доказват наличие на така-
ва (25). Случаите на анафилаксия не са 
по-чести oтколкото тези при другите 
ваксини. Независимо че ваксината не е 
показанa по време на бременност, несъз-
наталното ѝ прилагане не е довело до 
неблагоприятен изход. Ваксините са 
съвместими с други, които се апликират 
на 11 – 12 г. (дифтерия-тетанус-коклюш, 
менингококова). 

Използвайки различни програми за 
прилагане, до средата на 2017 г. вакси-
ната е въведена в 83 страни, като обхва-
тът силно варира между тях (8% до 
98%). Въпреки използването на различ-
ни методологии, източници на данни и 
дефиниции, средното покритие е недос-
татъчно – 61%. Установено е, че за ели-
минация на инфекцията в дадена страна 
е необходимо обхватът да е 80% (26). 

Независимо от данните за безопас-
ността на ваксината, единичните случаи 
за временна (не причинна) връзка, неос-
нована на факти, се тиражират по соци-
алните мрежи (Facebook, Twitter). Анти-
ваксиналните движения капитализират 
тази ненаучна информация и засилват 
колебанието на майките. Това е сред ос-
новните причини за значителен имуни-
зационен спад в редица страни с високо 
първоначално покритие – Колумбия, 
Япония, Дания, Шотландия (27). Незави-
симо от осигурените публични средства, 
в България ваксината не е включена в 
имунизационния календар. Тя е препо-
ръчителна и покритието е малко.  

Въпроси, които чакат отговор, са 
ефикасността на една доза, продължи-
телността на протекцията на v9HPV, 
честотата на скриниране на имунизира-
ните, както и адресиране на колебанието 
на родителите/майките да ваксинират 
децата си. 
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В заключение, персистиращите онко-
генни HPV инфекции са водещата при-
чина за цервикалния карцином, както и 
на други аногенитални и орофарингеал-
ни карциноми. Продължителният пре-
канцерозен стадий дава уникалната въз-
можност за елиминация чрез комбина-
ция на универсална ваксинация преди 
сексуалния дебют (първична профилак-
тика) и действащ скрининг на определе-
на популация жени (вторична профилак-
тика). Предпоставки за успех са преодо-
ляване на различните подходи в скри-
нинга в икономическите и развиващите 
се страни, както и нa антиваксиналните 
течения. Устойчивото финансиране на 
развиващите се страни остава основна 
бариера поради сравнително високата 
цена на ваксината и нейното предоста-
вяне на нетрадиционна таргетна попула-
ция.  
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Въведение 
Ехинококозата е антропозооноза, коя-

то се среща сравнително често у нас – 
6,95/100 000 човека, като относителния 
дял на потвърдените случаи в България 
през периода 2006 – 2014 год. е 3153 
души! 

Класификацията на органната локали-
зация е следната: 60% – Черен дроб, 
22% – Бял дроб, 10% – Перитонеум, 6% – 
слезка, и по 1% за мозък и кости (1).  

Статистиката показва, че десният бял 
дроб се засяга два пъти по-често от ле-
вия,като предимно се поразяват долните 
лобове. 

Скоростта на развитие на паразита за-
виси от биологичните му особености и 
условията на средата, в която се разви-
ва,като нарастването в белите дробове 
става значително по-бързо, отколкото в 
другите органи, поради по-голямата по-
датливост на белодробната тъкан (2).  

Особеностите на развитието на пара-
зита зависят главно от два фактора: 

Първият фактор е структурата на бе-
лия дроб. Белият дроб е орган с относи-
телно ниска плътност на паренхима, кое-
то позволява относително бърз растеж на 
ехинококовите кисти, локализирани в 
него. Това също така определя образува-
нето на по-тънка фиброзна капсула на 
кистата, представляваща образувание на 
съответният инфектиран орган, в резул-
тат на негова защитна реакция. Растежът 

на ехинококовите кисти в белият дроб 
при ниско съпротивлениe на околния па-
ренхим, обяснява и факта защо голяма 
част от кистите са афертилни – без дъ-
щерни образувания (сколекси, протоско-
лекси и дъщерни кисти). 

Вторият важен фактор, позволяващ 
значително по-бързият растеж в тази ор-
ганна локализация е субатмосферното 
(отрицателно) вътрегръдно налягане (3). 

Разгледаните по-горе два фактора 
обясняват защо при голяма част от слу-
чаите, ехинококовите кисти имат най-
голям диаметър повече от 10 cm. Такива 
по размер кисти се означават като гиган-
тски. 

Целта на настоящият обзор, е да се 
представи хирургично поведение при 
пациенти с гигантски ехинокок на бял 
дроб. 

Диагностика на ехинококови кисти 
на белия дроб 

Рентгенография: 
- Сянка на здрава киста – тя се разпо-

лага навсякъде в белите дробове, но по-
често в десния бял дроб и в долните ло-
бове. Сянката е кръгла, хомогенна, с яс-
ни очертания. Нараства до изпълване на 
целия хемиторакс. Бронховаскуларното 
отпечатване върху нея се изразява с из-
резка на сянката. В контакт с диафрагма-
та, костния торакс, медиастинума, ин-
терлобна сянката става по-плоска. Кис-
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тата еродира костите, до които се допира. 
- Руптурирана киста – тя има хидроа-

еричен образ. Нивото на течността е не-
равно поради плуване в нея на мембрана 
и сколекси. Когато има задръжка на 
мембрана, образът може да наподобява 
детска дрънкалка (фиг. 1; фиг. 2).  

 
Фиг. 1. Конвенционална рентгенография 
на гръден кош. Гигантска ехинококова 
киста на ляв бял дроб. 

 
Фиг. 2. Конвенционална рентгенография 
на гръден кош. Гигантска ехинококова 
киста в левия бял дроб, по-малка в дес-
ния. 

- Нагноила киста – тя дава хидроа-
ерична сянка всред сянка на възпален 
съседен белодробен паренхим (4). 

КАТ на гръдния кош е изключително 
ценен метод за уточняване кистозния 
характер на паренхимните изменения, 
броя на кистите и отношението им към 
околните структури (фиг. 3; фиг. 4).  

 
Фиг. 3. Торакална компютърна томог-
рафия. Двустранна ехинококоза с гиган-
тска киста в левия бял дроб. 

 
Фиг. 4. Торакална компютърна томог-
рафия. Ехинококова киста в левия бял 
дроб. 

Торакална ултрасонография е ценен 
метод при неусложнени и периферни 
кисти, особено при деца и хора с тънка 
гръдна стена. 

Серологичните тестове дават допъл-
нителна информация за уточняване на 
етиологичния причинител. Най-често се 
използват реакция индиректна или па-
сивна хемаглутинация (РИХА или 
РПХА), реакцията имунофлуоресценция 
(РИФ) и имунноензимният метод 
(ELISA). Лабораторните изследвания – 
Еозинофилията (в миналото считана за 
важен признак) се среща рядко и не е 
специфична. Тя е реакция на костния 
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мозък към ехинококовите протеини. При 
възпалителни усложнения се наблюдава 
левкоцитоза с олевяване, ускорено СУЕ, 
увеличен CRP (5). 

Усложнения: 
1. Перфорация към бронх. Това е най-

честото усложнение, наблюдава се в 20 – 
40% от случаите. Перфорират най-често 
кистите с централна локализация. Про-
бивът в бронх може да бъде предшест-
ван от травма, физическо усилие и т.н. и 
се проявява с внезапен задух и силна 
кашлица. Болните изхрачват за кратко 
време бистра, солено-горчива течност, 
понякога примесена с кръв, в която мо-
гат да се открият ехинококови мембрани 
и дъщерни кисти. Често се наблюдава 
уртикария. Супуриралите кисти перфо-
рират по-често и тогава експекторацията 
е гноевидна и зловонна. В зависимост от 
размерите на дрениращия бронх изхрач-
ването може да бъде с пълна уста или да 
постъпи постепенно изхрачване на кис-
тата. Спонтанното излекуване след то-
тално отхрачване на ехинококовата кис-
та през голям дрениращ бронх се среща 
рядко. Обикновено във формираната ку-
хина се формира възпалителен процес и 
заболяването протича с клинична карти-
на на вторичен абсцес. Рентгеновата ха-
рактеристика – има типични образи, 
симптом на ‚,полумесеца“, представлява 
появата на въздушна прослойка между 
сянката на фиброзната капсула и говори 
за настъпваща смърт на паразита. Типи-
чен образ е хидроаеричната сянка с раз-
лично очертана горна повърхност (фиг. 
5) (6). 

2. Перфорация към плевралната кухи-
на – тежко усложнение среща се 1 – 2%. 
Развива се хидропневмоторакс или пи-
опневмоторакс проявяват се с тежка и 
мъчителна кашлица, болка в съответната 

гръдна половина и тежък задух. При ог-
лед пациента е в тежко общо състояние 
има цианоза, ускорен пулс, облян в пот, 
едновременно може да се развие и тежък 
анафилактичен шок. 

3. Нагнояване – обикновенно се свър-
зва със смъртта на паразита, през обра-
зувалите се цепнатини в хитиновата 
мембрана по хематогенен или бронхоге-
нен път попадат патогенни микроорга-
низми, предизвикващи възпалителен 
процес. Супурацията има характерна 
симптоматика: усилване на кашлицата, 
увеличава се експекторацията, фебрили-
тет. 

4. Пробив в перикарда: най-често за-
вършва фатално от сърдечна тампонада 
(7). 

 
Фиг. 5. Торакална компютърна томог-
рафия. Ехинококова киста в дясно с дре-
наж в бронх. 

Хирургично поведение при 
гигантски ехинококови кисти на 
белия дроб 
Оперативният метод е основен и ра-

дикален в лечението на гигантски ехи-
нококови кисти. 

1. Паренхимосъхраняващи методи: 
1.1. Ехинококектомия с капитонаж на 

остатъчната кухина. Тритирането на ос-
татъчната кухина включва три основни 
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момента: сколицидна обработка, поведе-
ние към дрениращите бронхи и способи 
за ликвидиране на кухината. Сколицид-
ната обработка се извършва с хиперто-
ничен разтвор на натриев хлорид, спирт 
и йод. Използват се и разтвори на цетра-
мид, сребърен нитрат, натриев и калциев 
хипохлорид, както и третиране с ниско-
честотен ултразвук. 

Ушиването на дрениращите бронхи е 
задължително. Препоръчва се да се из-
върши с монофилни конци на атравма-
тична игла. 

Остатъчната (резидуалната) кухина се 
ликвидира чрез капитонаж. Това се осъ-
ществява най-често чрез налагане на ке-
сийни шевове на 1 cm разстояние един 
от друг, от дъното на кухината към по-
върхността или чрез други модифика-
ции – налагане на спираловидни, шах-
матни, непрекъснати шевове и др. 

1.2. Ехинококектомия с превръщане 
дъното на остатъчната кухина в повърх-
ност на белия дроб, т.н. „Операция на 
Вишневски“. Извършва се след макси-
мално резециране на свободните краища 
на фиброзната капсула и разгъване на 
белия дроб. Прилага се при периферна 
локализация на кистите, включително и 
интерлобарните бразди (фиг. 6; фиг. 7). 

2. Белодробни резекции. Анатомични 
белодробни резекции се прилагат при 
изконсумиране на голям обем от парен-
хима на белия дроб.[6] 

3. При двустранна белодробна ехино-
кокоза се предпочита едноетапна опера-
ция (най-често чрез срединна стерното-
мия или двустранни торакотомии). 

В случай на противопоказания двата бе-
ли дроба се оперират последователно 
през интервал от 15 – 30 дни (7). 

 
Фиг. 6. Ехинококектомия. Отстранена 
герминативна мембрана. 

 
Фиг. 7. Остатъчна фиброзна капсула на 
гигантски белодробен ехинокок. 
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Лапароскопска кардиомиотомия по Хелер 
Г. Костов1, Р. Димов1, В. Иванов2, Р. Кънчев3, В. Маринов3 

1Катедра „Специална хирургия“, Медицински факултет, Медицински универстет – Пловдив; 
Клиника по хирургия, УМБАЛ „Каспела“ 
2Клиника по хирургия, УМБАЛ „Каспела“ 
3Катедра „Пропедевтика на хирургичните болести“, Медицински факултет,  
Медицински универстет – Пловдив; Клиника по хирургия, УМБАЛ „Каспела“ 

Въведение 
Ахалазията представлява мотилитетна 

дисфункция, характеризираща се с липса 
на перисталтика на хранопровода и от-
състваща релаксация на долния езофаге-
ален сфинктер.1 Заболяването засяга 
двата пола и всички раси еднакво2,3 с 
честота 1 на 100 000 човека годишно.4 
Етиологичните теории варират от нас-
ледственост до паразитни инвазии и 
емоционален стрес.5,6,7 Основният прин-
цип на лечение се състои във въздейст-
вие върху контрахирания долен езофаге-
ален сфинктер с пневматична дилатация, 
ботокс или миотомия с успеваемост ва-
рираща от 70 – 95%.8 Кардиомиотомията 
може да бъде безопасно извършена чрез 
абдоминален и торакален достъп, а вече 
повече от две десетилетия чрез лапарос-
копия и торакоскопия.9 

Цел: да анализираме и представим 
нашите резултати при лечението на аха-
лазията използвайки лапароскопска кар-
диомиотомия и ги сравним с литератур-
ните данни. 

Материали и методи 
В проучването са включени всички 

пациенти с осъществена лапароскопска 
кардиомиотомия по Хелер с или без 
фундопликация в Клиника по хирургия 
на УМБАЛ „Каспела“ – Пловдив за пе-
риода 2014 – 2016 г. Информацията е 

събрана от история на заболяването, 
оперативните протоколи и протоколите 
от контролните прегледи.  

Резултати 
За посочения период в Клиника по 

хирургия на УМБАЛ „Каспела“ – Плов-
див са осъществени n = 9 лапароскопски 
кардиомиотомии по Хелер с лапароскоп-
ски трансабдоминален достъп. При 1 
/11.1%/ от болните осъществихме карди-
омиотомия с фундопликация по Нисен. 
При останалите приложихме само кар-
диомиотомия без фундопликация поради 
липса симптоми на ГЕРБ. Половото раз-
пределение е, както следва n = 5 жени 
/66.66%/ и n = 4 мъже /44.44%/. Средната 
възраст на оперираните е 56 (± 13) годи-
ни, болничен престой 5 /± 1/ дни. Осред-
неното оперативно време при пациенти-
те без фундопликация е 52 мин, а при 
тези с фундопликация 91 мин. Кръвоза-
губа приблизително 20 мл /10 – 50/. 
Дължината на миотомията върху хра-
нопровода бе 6 – 8 см, а на стомаха 2 – 3 
см. BMI на оперираните = 23.  

Усложнение наблюдавахме само при 
един пациент /11.11%/ в късния следопе-
ративен период изразяващо се в прояви 
на ГЕРБ, доказани ендоскопски, при 
който приложихме лапароскопска фун-
допликация на втори етап с добър резул-
тат /Фиг. 1, 2/. 
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Мъже 5 
Жени 4 
Възраст 56 /± 13/ 
Болничен престой 5 /± 1/ 
Оперативно време на кардиомиотомия 52 мин 
Оперативно време каридиомиотомия и фундопликация 91 мин 
Кръвозагуба 20 мл /10 – 50/ 
Дължината на миотомията върху хранопровода 6 – 8 см 
Дължина на миотомията върху стомаха 2 – 3 см 
Усложнения 1 /11.1%/ 

Фиг. 1. 

 
Фиг. 2. 

Дискусия 
Преди появата на минимално инва-

зивната хирургия повечето болни с аха-
лазия са третирани предимно с по-малко 
ефективни в дългосрочен аспект методи, 
като медикаментозна терапия, балонна 
дилатация и ендоскопско инжектиране 
на ботулинов токсин. Днес тези методи 
се препоръчват само за пациенти, които 
отказват операция или не могат да поне-
сат такава.10 През 1991 г., Шими и него-
вият колектив, извършват първата лапа-
роскопска миотомия по повод ахалазия 
на хранопровода. След въвеждането на 
този метод, мининвазивната методика 
постига бързо развитие.11 Според лите-

ратурните данни, отворения достъп 
предполага периоперативна смъртност 
от 1.2%, а лапароскопския – 0%.12 Съ-
поставяйки нашите резултати с литера-
турните данни установяваме значително 
по-кратко оперативно време при извър-
шване на лапароскопска кардиомиото-
мия по Хелер – 52 мин в сравнение с – 
125 мин от различни автори.13 Времетра-
енето на извършената от нас кардиомио-
томия с фундопликация, също е по-
кратка – 91 мин спрямо – 148.3 мин14. 
Скъсеното оперативно време от своя 
страна води до по-ниската употреба на 
седативни вещества и по-малка интокси-
кация на организма.  

88.89% 

11.11% 

Пациенти подложнени на лапароскопска 
каридомиотомия по Хелер 

брой пациенти 

Усложнение - ГЕРБ 
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Средният болничен престой според 
различни източници е 2 дни /± 0.65/13, а 
при нас – 5 /± 1/ дни, различие което се 
дължи основно на изискванията на Здра-
ваната каса. Общата кръвозагуба по вре-
ме на нашите интервенции е под 20 мл 
/10 – 30 мл/ и се припокрива с оповесте-
ните в литературата. По данни на раз-
лични студия съвпадащи и с нашия опит 
дължината на препоръчителната миото-
мия на хранопровода е с размери – 8.1 см 
(7 – 10 см)13, на стомаха – 2 – 3 см.14,15 За 
посочения период от 3 години, нямахме 
интра и периоперативна смъртност при 
пациентите с лапароскопска кардиомио-
томия. 

Заключение 
Лапароскопската кардиомиотомия по 

Хелер е безопасен и ефективен метод 
при лечението на ахалазията, с ниска 
честота на усложненията, кратък следо-
перативен период и нулева периопера-
тивна смъртност. 
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Въведение 
Хемороидалната болест е социално 

значимо заболяване, което се открива в 
4 – 20% от населението. Страданието е 
широко разпространено, като типичната 
хронично-рецидивираща форма засяга 
4,4 – 36% от населението, а във възрас-
товата група над 50 години честотата му 
достига стойности над 50%.1 

В хирургичната практика за лечение 
на хемороидалната болест се използват 
различни методи: еластично лигиране, 
склротерапия, отворени методи на хемо-
роидектомия /Milligan-Morgan, Ferguson/, 
премахване на хемороидите с механичен 
ушивател-Longo процедура.  

Лонго методът е въведен през 1997 
година от Antonio Longo. Представлява 
прекъсване на кръвоснабдяването към 
възлите чрез изрязване на лигавичен 
маншон над хемороидалния плексус, но 
не и на самите хемороидални възли. За 
целта се използва циркулярен стаплер с 
диаметър на главата 31 – 33 мм. Съши-
вателят изрязва циркулярна лента от ли-
гавицата непосредствено над аналния 
канал и поставя два реда малки скоби, 
така че да се съединят двата края на ос-
таващата лигавица.2  

Операцията е по същество процедура 
на фиксиране; Затова „Stapled 
Hemorrhoidopexy“ е най-често използва-
ното наименование в западната литера-

тура.3 При използването на Longo мето-
диката в много проучвания се съобщава 
за нейните преимущества – значително 
намаляване на болката и необходимостта 
от аналгетици в ранния следоперативен 
период, по-кратък болничен престой и 
възстановителен период в сравнение с 
ексцизионните методики. Въпреки, че 
честотата на следоперативните усложне-
ния и рецидивите в двете групи са сход-
ни.4-8 

Цел 
Да извършим ретроспективен клинико 

статистически анализ на следоператив-
ните резултати при пациенти с хеморои-
дална болест лекувани по метода на 
Лонго и ги сравним с литературните 
данни. 

Материали и методи 
В проучването бяха включени всички 

пациенти с III – IV степен хемороидална 
болест, при които е използван методът 
на Лонго за хемороидопексия през пери-
ода 2013 – 2015 година в Клиниката по 
хирургия на УМБАЛ „Каспела“. Инфор-
мацията бе събрана от История на забо-
ляването на пациентите, оперативните 
журнали и данните от контролните прег-
леди. 

При всички болни извършихме пре-
доперативни изследвания, включващи 
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стандартни кръвни изследвания, коагу-
лационен статус, ректално туширане, 
ректоскопия. Осъществихме видеоколо-
носкопия при анамнестични данни за 
фамилен коло-ректален карцином, въз-
раст над 50 години и съпътстваща тежка 
анемия. 

Всички пациенти бяха подложени 
предоперативно на течна диета, а чрев-
ния тракт бе почистен с помощта на три 
пакета „Фортранс“ и две клизми сутрин-
та в деня на операцията.  

Предварително на всички бе разясне-
но детайлно същността на процедурата с 
нейните предимства и евентуални ус-
ложнения и бе подписано информирано 
съгласие от тях. 

Всички болни бяха оперирани под 
спинална анестезия, поставени в 
„lytotomy position“. Използвахме цирку-
лярни механични ушиватели според ин-
дивидуалните особености №31-33. 

 
Фиг. 1. Комплект за Лонго процедура 

Методика: След нагласянето на паци-
ента в подходящо положение извършва-
ме ректално туширане за търсене на дру-
га патологична нокса, последвано от ди-
гитална дилатация на аналния сфинктер. 
След което се поставя аноскоп от комп-
лекта, който фиксираме с два конеца за 
кожата, през него въвеждаме втория 
аноскоп, с чиято помощ налагаме кесиен 
шев с полипропиленов конец 2/0, обх-

ващащ само мукоза на разстояние около 
4 см от линеа дентата. След налагането 
на конеца, втория аноскоп се изважда, 
поставя се главата на съшивателя над 
кесийния шев и същия се затяга. В пос-
ледствие конците се прекарват през спе-
циален канал в главата на съшивателя. 
Съшивателят се затваря и се затегля леко 
навън, за да може маркировката отбеля-
зана на 4 см, да съвпадне с аналния ръб. 
При изпълняване на това условие уши-
вателят се задейства и се оставя така за 3 
минути. В последствие се сваля, поставя 
се аноскопа отново и се оглежда шевната 
линия за кървене, ако има такова, също-
то се обработва с резорбируем атравма-
тичен конец 3/0. Налага се превръзка, 
като се оценява кръвозагубата и се за-
писва старателно оперативното време.  

За отчитане на болката в следопера-
тивния период използвахме визуално-
аналоговата скала Visual Analog Scale 
(VAS 0: no pain, VAS 10: very severe 
pain), която бе неколкократно разяснява-
на на всеки пациент за постигане на по-
добър комплаянс. 

На пациентите позволяваме прием на 
течности пер ос два часа след операция-
та, обезболяването осъществяваме стан-
дартно с Метамизол содиум 2 мл, при 
оценка на болката над 4 по VAS добавя-
ме към обезболяващите НПВС. При пер-
систиране и по-висока оценка на болеви-
те усещания използваме опиоидни анал-
гетици. Болката се оценява на 6, 12, 24, 
48 час. 

Първичния анализ на болевите усе-
щания се осъществи и с помощта индек-
са на Katz, чрез него се преценява необ-
ходимостта от употребата на инжекцио-
нен аналгетик при съответния пациент и 
възможностите му за самообслужване 
/Activities of Daily Living (ADLs)/. Ин-
дексът оценя възстановяването на паци-
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ента, като използва шест функции –
хранене, придвижване, континенция, къ-
пане, обличане, тоалет. Пациентът отго-
варя с ДА/НЕ срещу всяка функция. Ако 
са възстановени шест от тях – пълно въз-
становяване, четири – умерено възстано-
вяване, две – невъзстановяване.  

В ранния следоперативен период па-
циентите бяха проследявани за наличие 

на кървене, оток, нарушение в спонтан-
ното уриниране. При смущения в урини-
рането бе поставян ПУК до възстановя-
ване на спонтанната микция. При нали-
чие на кървене се извърши ревизия. В 
късния следоперативен период болните 
бяха изследвани за оценка континенция-
та и налична стеноза. 

 

 
Фиг. 2. Етапи на Лонго процедурата 

 
Фиг. 3. Визуална аналогова скала 
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Резултати 
Оперираните болни с хемороидопек-

сия по метода на Лонго са n = 68, поло-
вото разпределение е мъже 64.5%, жени 
35.5%. Средната възраст на претърпели-
те оперативната интервенция е 52 годи-
ни, като най-младият е на 24 години, а 
най-възрастния на 81 години. Трета сте-
пен хемороиди се наблюдаваше при 42% 
от пациентите, четвърта степен при 58%. 
Средният болничен престой е 5.4 дни, 
като варира от 1 – 7 дни. В първите 24 
часа на n = 36 от пациентите се наложи 
интравенозно инжектиране на Кетонал, 
на n = 17 двукратна апликация, а при n = 
15 употреба на Лидол. През следващите 
24 часа съответно при n = 20 се наложи 
инжектиране на Кетонал еднократно, на 
n = 6 двукратно, а Лидол при n = 5 паци-
ента. 

Използвайки индекса на Katz n = 6 
пациента постигнаха пълно възстановя-
ване на възможността за самообслужва-
не/ Activities of Daily Living (ADLs) в 
първите 24 часа. На втория следоперати-
вен ден още n = 9 пациента постигнаха 
сбор 6. На четвърти постоперативен ден 
всички оперирани постигнаха резул-
тат = 6. 

Усложнения в следоперативния пери-
од наблюдавахме при n = 5 пациенти 
/7.35%/. Кървене имаше при двама. За-
пек и оток се наблюдава при един, който 
се преодоля с консервативни средства. 
Ретенция на урина при двама от болните, 
същата бе третирана с поставяне на ПУК 
до възстановяване на спонтанна микция. 

Дискусия 
При нашите пациенти установихме 

VAS скор < 4 след изтичане на 48 час и 
липса на последващи оплаквания. Подо-
бен резултат е получен в други сходни 
проучвания.9 Средното оперативно вре-

ме установено в повечето изсладвания 
варира между 15 – 25 минути, нашето 
усреднено оперативно време е 27 мину-
ти.10 

Кървенето е едно от най-честите ус-
ложнения в ранния следоперативен пе-
риод, ние го наблюдавахме при двама от 
болните, което наложи оперативна реви-
зия и хемостаза. Средната честота на та-
зи компликация по статистика е между 
0.6 – 10%.16,17 

Използването на метода на Лонго е 
бърз и лесен за изпълнение, но е необхо-
димо да бъде изпълняван прецизно. От 
голяма важност е правилното поставяне 
на кесийния шев, който трябва да се на-
ложи на 3 – 4 см над Linea dentata. Осо-
бено внимание се обръща на шева на 
предната стена при жени поради опас-
ност от обхващане на задната влагалищ-
на стена и възникване на ректо вагинал-
на фистула. Това усложнение лесно се 
предотвратява с вагинално туширане 
след поставяне на кесийния шев. При 
нашите пациенти от женски пол не наб-
людавахме подобен случай. Комплика-
ции, като ретропневмоперитонеум и рек-
тална обструкция, са описани в литера-
турата, но такива при нашите болни не 
се проявиха.11,12 Ретенцията на урина е 
рядко усложнение, което се среща в диа-
пазона 0.3 – 20%.13, ние я наблюдавахме 
при двама /2.9%/, което приехме, като 
последствие на спиналната анестезия и 
третирахме успешно с поставяне на ПУК 
до възстановяване на спонтанната мик-
ция. Сепсисът и тазовата инфекция са 
едни от най-тежките усложнения на 
процедурата, Molloy et al., отбелязват, че 
пациентите, които развиват тези комп-
ликации, не са получавали антибиоти-
ци.14,15 При нашите оперирани използ-
вахме антибиотична профилактика и ня-
махме подобни усложнения. 
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Заключение 
При използване на Лонго метода па-

циентите могат да се върнат към ежед-
невните си задължения по-рано, поради 
по-малкото болезнени усещания и по-
краткия възстановителен период. Важни 
за успеха на процедурата са доброто 
прецизиране на болните и правилното 
прилагане на оперативната техника. В 
следоперативния период могат да въз-
никнат различни усложнения, които да 
бъдат третирани с нехирургични и хи-
рургични методи. 
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Въведение 
Труднозарастващите рани са обект на 

вниманието на хирурга. Те се получават 
в следствие на травма, изгаряне и опера-
тивни разрези. В повечето случаи те се 
срещат по крайниците, но всяка една ра-
на може да стане проблемна. Повечето 
пациенти с такива рани имат други раз-
лични увреждания на периферните съдо-
ве и системни заболявания, които зат-
руднява лечебния процес.  

Цел 
Целта на този обзор е да разгледа ви-

довете медицински изделия съдържащи 
сребро и техния механизъм на действие 
за третиране на проблемни рани.  

Обзор 

История: Терапевтичното действие 
на среброто е познато още от дълбока 
древност, Около 4000 години пр.Хр. 
Древните лечители, без да подозират ро-
лята на микроорганизмите в инфекцията, 
използвали различни пособия от сребро 
за лечение на редица заболявания. Под 
формата на шишета за съхранение на 
разтвори и лекарствени мазила включи-
телно вода, като разтвори на сребърни 
соли и дори като тънки плочици, които 
налагали върху порезни рани, за тяхното 
по-бързо възстановвяване. Дори Хипок-
рат имал рецепта за мехлем включваща 
сребро. Херодот, „бащата“ на старогръц-
ката история, е писал, че нито един пер-
сийски цар не смеел да пие вода, която 

не е съхранявана в сребърни съдове. 
Среброто масово се използвало за тера-
пия на различни рани и заболявания, 
включително с инфекциозна генеза до 
средата на двадесети век, когато се поя-
вили антибиотиците. До края на четири-
десетте години в САЩ са съществували 
над 50 различни мехлема, съдържащи 
сребро. 

Среброто се използва за първи път в 
Хирургията като отделно звено на меди-
цината от доктор Джеймс Марион Симс 
през 1852 година. Пациентите на д-р 
Симс били жени, предимно робини, при 
които след раждане се образували вези-
ко-утеринни фистули, прогресиращо во-
дещи до инконтиненция на урина. Не-
колкократни интервенции с копринени 
конци имали краткотраен ефект, но по-
ради инфектирането на раните, шевовете 
изпускали и фистулите персистирали. 
Д-р Симс, убеден в ефекта на среброто, 
помолил златар да изработи фини сре-
бърни нишки, които той използвал за 
конци да зашие и затвори фистулните 
ходове. Опита се овенчал с успех още от 
първия опит[1]. 

Днес среброто се използва в хирурги-
ята основно като допълнителен елемент 
на превръзките за открити рани. Сребро-
то се използва основно под три форми. 
Текстилна превръзка или марля с хими-
чески свързано сребро, което се отделя 
във времето при контакт с раната. Мех-
леми съдържащи сребърни съединения, 
които се нанасят върху раните, предпо-
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читан метод при изгарянията. Гъби с хи-
мически свързано сребро, като допълни-
телен елемент на вакуумтерапията на 
големи, незатварящи се рани. 

Механизъм на действие 
Пълният механизъм на антибактери-

алния ефект на сребърните йони не е на-
пълно изяснен. Има няколко достоверни 
теории за ефекта, но те не са доказани на 
100%. 

Първата теория е за директното дейс-
твие на среброто. Сребърният йон има 
способността да се прикрепя към кле-
тъчната стена и мембрана на бактериите. 
След като се прикрепи, води до струк-
турни промени на клетъчната мембрана, 
които нарушават целостта на мембрана-
та и водят до цитолиза.[2] 

Втората теория е за директната увреда 
на ДНК. Доказано е по химични меха-
низми, че сребърния йон се свързва като 
слаба киселина със слаби основи, какви-
то са сярата и фосфора. Сребърния йон 
проникнал в ядрото на клетката може да 
се свърже с ДНК. Това довежда до кон-
дензация на ДНК невъзможност да се 
осъществи репликацията на ДНК моле-
кулата, а оттам и до смъртта на бактери-
алната клетка.[2] 

Третата теория е за директна инакти-
вация на белтъчни молекули. Доказано е, 
че сребърния йон се свързва с тиолови 
групи (-SH) на протеините и ги деакти-
вира. По този начин среброто инактиви-
ра глутатиона, който обезврежда кисло-
родните радикали и пази клетката от ок-
сидативе стрес. Това води до натрупва-
нето им и унищожаване на клетката.[3] 

Видове превръзки и начин на 
приложение 
Мехлеми и кремове съдържащи среб-

ро (Фиг. 1). Те се използват за повърх-
ностни рани. Най-често от изгаряне, но 

могат да се прилагат и като профилакти-
ка и лечение на други рани. След почис-
тване с антисептични разтвори на засег-
натата кожа се нанасят по стерилен на-
чин върху раната или върху стерилна 
марля. Накрая се налага стандартна сте-
рилна превръзка.  

 
Фиг. 1. Дермазин 1% крем, сребърен сул-
фадиазин 

Текстилни материали с химически 
свързано сребро (Фиг. 2). Използват се 
за повърхностни и дълбоки рани. Предс-
тавляват тънки мрежички, които с вре-
мето контролирано отпускат сребро на 
поставеното място. След почистване на 
раната, те се поставят директно върху 
или във раната, ако тя е по-дълбока 
(Фиг. 3). Ако има некротични материи 
те се отстраняват предварително. Могат 
да се изрязват и моделират според раната. 

 

 
Фиг. 2. Atrauman AG+, Тюлва мазева 
превръзка с импрегнирано сребро 

44 



 

Фиг. 3. Прилагане на превръзка с имп-
регнирано сребро 

 
Гъби с химически свързано сребро за 

вакуумтерапия. Те са гъби с различна 
дебелина и форма, също могат да се мо-
делират според раната (Фиг. 4). Те се 
използват за големи, дълбоки, трудно-
затварящи се рани. Поставят се в опера-
ционна зала в стерилни условия. След 
кръвоспиране и почистване на раната те 
се поставят вътре, така че да я изпълнят 
(Фиг. 5). Върху тях се поставя накрай-
ник за вакуумтерапия и се налага херме-
тична превръзка. След това се включва 
на активна аспирация с отрицателно на-
лягане. Целта на този метод е да се обра-
зува гранулационна тъкан, която да за-
пълни раната и тя да зарастне 
вторично.[4] 

 
Фиг. 4. Гъби със сребро за вакуумтера-
пия V.A.C.GranuFoam 

 

Фиг. 5. Приложена сребърна гъба за ва-
куумтерапия 

Принципи на лечението със 
сребърни превръзки 
Превръзките винаги се поставят на 

почистени рани. Постигане оптимална 
антимикробна концентрация на сребър-
ни йони.Поддържане на раната суха и 
чиста.Превръзките се подменят според 
данните на производителя (през 3 до 7 
дни), или при зацапване.[5] Лечението 
със сребърни превръзки трябва да про-
дължи поне 2 седмици. След този период 
се прави преоценка на раната. Ако има 
подобрение но инфекцията персистира, 
лечението продължава. Ако няма промя-
на се прави корекция на лечението. Ако 
има данни за алергична реакция или ня-
кой от страничните ефекти, лечението се 
преустановява и се замества с друг вид 
терапия.[6] 
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Странични ефекти и 
противопоказания 
При неправилна и продължителна 

употреба или алергични реакции към 
всяка част на превръзката са възможни: 
мацерация на кожата, контактен дерма-
тит (зачервяване със сърбеж). При из-
ползване на сребърен слфадиазин за дъл-
го време или на големи площи са въз-
можни страничние реакции на сулфона-
мидите (остра хемолитична анемия, пре-
ходна левкопения).[7]  

Токсичност на среброто, сребърните 
атоми и частици имат цитотоксичен 
ефект основно върху фибробласти и ке-
раторици. Те намалят пролиферативните 
възможности на клетките и трябва да се 
прилагат с повишено внимание при диа-
бетно стъпало.[8]  

Аргирия е състояние на сиво-синьо 
оцветяване на кожата поради отлагане на 
сребърни съединения. Получава се при 
много продължително прилагане или 
приемане на сребро и сребърни съедине-
ния с храна, вода и др.[9] Няма докладван 
случей на аргирия в следствие употреба 
на сребърни превръзки. Най-често сре-
щаното усложнение на тази терапия е 
алергията към сребро, при такива паци-
енти лечението със сребърни превръзки 
е невъзможно. 

Заключение 
Превръзките със сребро скъсяват бол-

ничният престой, което допринася за 
комфорта и състоянието на пациента. 

Поради по-краткия престой и по-бързото 
възстановяване, лечението излиза по-
евтино. С използването на такива прев-
ръзки се постига контрол над инфекции-
те. Те са удобни и лесни за използване, 
като същевременно нямат сериозни 
странични реакции и особени контраин-
дикации. 
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Рядък клиничен случай на извънматочна бременност 
Гита Ямакова, Крум Владов, Магдалина Влахова, Яна Мерджанова 
Ментори: Екатерина Учикова, Мария Василева 
Катедра „Акушерство и гинекология“, Медицински факултет, Медицински университет – 
Пловдив 

Въведение 
Извънматочна е всяка бременност, 

при която оплодената яйцеклетка се им-
плантира извън маточната кухина. Ам-
пуларната част на маточната тръба е 
най-честата локализация. Редица риско-
ви фактори и последващи усложнения са 
свързани с развитието на извънматочна 
бременност. Тубарните бременности 
най-често завършват като разстроена 
между 5-та и 11-та г.с. Въпреки това, в 
литературата са представени случаи на 
извънматочна бременност и в по-
напреднал срок на развитие. Те са изк-
лючително редки, защото не е обичайно 
фалопиевата тръба да се дилатира до 
степен, представяща пространствена 
възможност за развитието на бременност 
до 2-ри или 3-ти триместър (4). 

Представяме рядък клиничен случай, 
на непроследявана от медицински спе-
циалисти и съответно недиагностицира-
на до момента тубарна извънматочна 
бременност с развит плод, отговящ по 
утразвукови биометрични данни за 
14 г.с. 

Клинничен случай 
Касае се за жена на 32 години, която 

постъпва по спешност в 23:45 на 
20.01.2018 г. в Клиниката по акушерство 
и гинекология при УМБАЛ „Св. Геор-
ги“. Съобщава за болка ниско в корема, 
по-силно изразена в дясна коремна по-
ловина. Не е повишавала температура, 
без гадене и повръщане. Не помни пърия 
ден на последната редовна менструация. 

Съобщава за две предходни нормални 
раждания без анамнеза за спонтанни или 
изкуствени аборти. Предходна понесена 
операция – апендектомия преди 10 годи-
ни. При прегледа се установява, че жена-
та е в задоволително общо състояние, 
афебрилна с бледи кожа и видими лига-
вици. Хемодинамично стабилна – RR 
110/70 mmHg, пулс 75 уд./мин. Корем на 
нивото на гръдния кош, балониран, не-
позволяващ дълбока палпация. Външни-
те полови органи са на раждала жена. 
Влагалището е с обилен флуор. Canalis 
cervicalis – затворен. Ex utero – не кърви. 
Матка – леко уголемена, гладка, под-
вижна, слабо болезнена. В областта на 
аднекстите зад матката и в дясно се пал-
пира формация с размер около 10 см; 
Cavum Douglassi е болезнен. 

Параклинични изследвания – УЗД – 
ТVS: матка уголемена за Ml 1-2, без на-
личие на вътрематочна бременност. 
Eндометриум – 12 мм. В дясно – наличие 
на жив плод с биометрични данни за 14 
г.с. Cavum Douglassi – наличие на сво-
бодна течност. Кръвни показатели – Hb – 
81 g/l; ER – 2.63; HCT – 0.239; WBC – 
13.5; PLT – 433; На 1-ви ден Hb – 63 g/l; 
ER – 2.09; HCT – 0.18; WBC – 11.9; 
PLT – 269. При данните от общия и ги-
некологичен статус, трансвагиналната 
ултразвуковата диагностика и прогре-
сивното влошаване на общото състояние 
на пациентката, засилване на болковия и 
анемичния синдром се поставя диагноза-
та: Haemoperitoneum. Obs. Graviditas 
Abdominalis et Graviditas tubaria. Диагно-
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зата се потвърди Intra оperationem, из-
върши се Laparotomia, Salpingectomia 
dextra. Lavage, Drenage. Haemo – et 
Plasmotransfusio. Инраоперативна наход-
ка – хемоперитонеум – кръв и кръвни 
съсиреци, 800 – 900 мл, Матка уголемена 
за ml – II. До матката в дясно разстроена 
тубарна бременност. Наличие на плод в 
свободната перитонеална кухина за 14 
г.с. Плацента, ограничена от чревни 
бримки. Хистологичен резултат №1542-
47/30.01.2018 г.: Материал от маточна 
тръба с прикрепени към нея части от 
плацента (хориални въси и хематоми – 
кръвна мола). Материал от плод с нор-
мално развити за гестационната възраст 
органи. Следоперативният период про-
тича гладко след антибиотична защита. 
Пациентката се изписва в добро общо 
състояние, хемодинамично стабилна и 
със запазена репродукция. 

Обсъждане 
Извънматочната бременност е водеща 

причина за майчина заболеваемост и 
смъртност през първия триместър на 
бременността. 5% от майчината смърт-
ност е в резултат на извънматочна бре-
менност. Видове извънматочна бремен-
ност: Тубарна бременност (95%), 
Aмпуларна (70%), Фимбриална (11%), 
Истмична (12%), Интерстициална (2 – 
3%), Корнуална (< 2%), Oвариална (3%), 
Aбдоминална (< 2%), Цервикална 
(< 1%), На мястото на оперативен цикат-
рикс от предходно S.C. (< 1%), Хетеро-
топична. (1) Рисковите фактори за раз-
витието на извънматочна бременност са: 
Тазово-възпалителна болест, предходна 
извънматочна бременност, ендометрио-
за, предходни коремни операции, анато-
мични аномалии на маточните тръби, ин 
витро процедури, тютюнопушенето на-
малява мотилитета на маточните тръби 

чрез разрушаване на цилиарните клетки, 
интраутеринните песари – вътрематочни 
спирали не предпазват от извънматочна 
бременност, спешна контрацепция, 
аборти. (1, 2) Клиничната картина се оп-
ределя от локализацията на извънматоч-
ната бременност. Класическа трияда – 
аменорея, абдоминална/тазова болка и 
абнормно вагинално кървене. Разстрое-
ната извънматочна бременност протича с 
клиниката на остър хирургичен корем, 
поради хемоперитонеум и хиповолеми-
чен шок-налага спешно оперативно ле-
чение и стабилизиране на хемодинамич-
ното състояние. (3) Диагнозата се поста-
вя на базата на анамнестияните данни за 
специфични симптоми на бременност, 
аменорея и наличие на предразполагащи 
фактори. Гинекологичният/акушерски 
статус дава информация за матка, която 
не съответства на съответните размери, 
отговарящи за срока на аменореята. От 
параклиничните изследвания имаме дан-
ни за положителен тест за бременност. 
Задълбоченият ултразвуков мониторинг 
установява несъответствие между нарас-
тващите стойности на ß-HCG и развити-
ето на плоден сак в матка. Диагностично 
доуточняване се извършва чрез кулдо-
центеза и лапароскопия, която се явява 
златен стандарт. Терапевтичното пове-
дение зависи от клиничната картина и 
общото състояние на пациентката. При 
разстроена извънматочна бременност и 
наличие на хемоперитонеум се налага 
спешно оперативно лечение и стабили-
зиране на хемодинамичното състояние. 
(1, 2) 

В заключение редовните гинеколо-
гични/акушерски прегледи и проследя-
ване на бременността с помощта на за-
дълбочения ултразвуков мониторинг би-
ха предотвратили много спешни състоя-
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ние, заплашващи живота и бъдещата 
фертилна функция на жената. 
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Лапароскопският подход като метод на избор при 
жени със съмнение за остър апендицит 
В. Иванов1, Р. Димов1, Б. Боев2, Г. Костов1, В. Маринов2 
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Въведение 
Острият апендицит е най-често сре-

щаното заболяване в спешната хирургия. 
Анатомичното разположение на апен-
дикса и органите в негова близост, съз-
дават предпоставка за широката гама от 
диференциални диагнози. През 1981 г. 
Сем извършва първата лапароскопска 
апендектомия, като до ден днешен съ-
ществуват противоречия относно стан-
дартизирането на оперативния подход. 

Цел 
Целта на доклада е да представи ла-

пароскопския метод за оперативно лече-
ние на острия апендицит и на базата на 
натрупания опит, да оцени необходи-
мостта от извършване на диагностична 
лапароскопия при жени със съмнение за 
остър апендицит. 

Материали 
Използвани са данни от история на 

заболяването, оперативни протоколи и 
видеозаписите от оперативните интер-
венции, извършени в Клиника по хирур-
гия, УМБАЛ „Каспела“ ЕООД, Пловдив. 

Въведение 
Острият апендицит представлява ост-

ро възпаление на апендикулярния израс-
тък на дебелото черво.  

Независимо от напредъка в диагнос-
тиката и лечението на това заболяване, 
то все още се асоциира с висок морби-
дитед (10%), както и висока смъртност 

(1 – 5%) /1/.  
Клиничната манифестация на острия 

апендицит се определя от неговата лока-
лизация, патоморфологичните му про-
мени и придружаващите заболявания на 
пациента. 

Апендикуларният израстък може да 
бъде разположен ретроцекално във ви-
сок процент от случаите, в малкия таз, в 
ретроперитоенума, субхепатално, както 
и латероцекално. Всяка една локализа-
ция е възможно да измени типичната 
клинична картина.  

Изявата на заболяването зависи също 
така и от общото състояние на пациента. 
Съществуват особености при неговото 
протичане при деца, възрастни пациенти, 
бременни както и при диабетно болни. 

В литературата са описани достовер-
ни и утвърдени данни за характера и ге-
незата на клиничната изява на болестта, 
а именно болки в корема, гадене и пов-
ръщане, фебрилитет, тахикардия и про-
мени в дефекацията. Същестуват и мно-
жество симптоми свързани с физикално-
то изследване, като симптомът на Сит-
ковски, Рзвинг, Образцив и Щеткин – 
Блумберг и Жендрински. 

Типични лабораторни доказателства 
са левкоцитозата и повишаването на 
CRP. Въведени са няколко скоринг сис-
теми целящи по-бързата оценка и диаг-
ностика на пациенти със съмнение за ос-
тър апендицит. Една от най-известните е 
„Алвардо скалата“. 
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Прз 1896 г., Алвардо създава 
10-точкова скоринг система за диагнос-
тика на остър апендицит, позната още с 
акронима „MANTRELS“ /2/. Системата 
се базира на клиничната манифестация и 
лабораторните тестове. Последващата 
диагностика на заболяването се осъщес-
твява чрез образни изследвания. Ехогра-
фия, компютър томография и магнитен 
резонанс се използват при междинни 
стойности на Алвардо скалата /3/. Клич-
ничната проява на острия апендицит се 
изявява градиерно с напредване на него-
вите хистологични промени. От пато-
морфологична гледна точка апендиксът 
бива катарален и деструктивен. От своя 
страна деструктивния апендицит се раз-
деля на флегмонозен и гангренозен. Ган-
гренозният апендицит може да бъде как-
то перфоративен, така и неперфорати-
вен. Всики описани симптоми, лабора-
торни и образни методи, не винаги могат 
да докажат със сигурност диагнозата ос-
тър апендицит. Острият апендицит е 
най-честата причина за негинекологична 
тазова болка /4/. Много са заболяванията 
на женската полова система, които могат 
да имитират клиничната изява на остър 
апендицит и да затруднят диагнозата. 
При жени със съмнение за възпаление на 
апендикса в детеродна възраст, които не 
са претърпели хистеректомия и овариек-
томия, е необходимо винаги да бъде из-
вършена предоперативна консултация с 
гинеколог. Заболяванията на женската 
полова система значително разширяват 
диференциално диагностичния план, ка-
то генитални заболявания имитиращи 
картина на апедицит могат да бъдат: ту-
бо-овариални абсцеси, салпингит, екто-
пична бременност, ендометриоза, рупту-
рирана или хеморагична овариална кис-
та, овариална торзия и други. Именно 
наличието на толкова много заболявания 

даващи сходна клинична картина, създа-
ва трудност в диагностиката и послед-
ващото лечение на пациенитите.  

В 21 век лапароскопията е широко из-
ползван минимално инвазивен метод, 
който драстично промени хирургичната 
практика. Съществуват множество док-
лади в литературата, които валидират 
факта, че диагностичната лапароскопия 
при суспекция за апендицит е надежден, 
безопасен и ефективен метод за оценка, 
който значително може да понижи риска 
от излишна апендектомия /5-9/. 

Диагностичната лапароскопия предс-
тавлява метод, който позволява ревизия 
на цялата коремна кухина и при възмож-
ност, лечение на съответната патология. 
Техниката на МакБърни бива златния 
стандарт за лечение на остър апендиит 
до 1981 г., когато гинекологът Семм из-
вършва първата лапароскопска апендек-
томия в Германия /10/. 

Лапароскопията е метод, който е мно-
го трудно възприет и е смятан за рискова 
процедура, но в наши дни лапароскопс-
ката хирургия взима роля в голяма част 
от хирургичните интервенции. 

В клиниката по хирургия на УМБАЛ 
„Каспела“ е въведен протокол на работа, 
при който пациентки със съмнения за 
остър апендицит, извършили или не пре-
доперативна консултация при гинеколог, 
биват оперирани лапароскопски. 

Използва се трипортовия модел на ра-
бота с най-често триъгълно разположе-
ние на инструментите с цел избягване на 
колизия. В областта на линеа алба, сан-
тиметър над пъпния пръстен, се поставя 
5 мм троакар за лапароскопа. Другите 
два работни порта, съответно – 10 – 12 
мм и 5 мм се поставят в областта на ляв 
долен коремен квадрант, супрапубична-
та зона или над самия цьокум – десен 
долен коремен квадрант. Диаметъра на 
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втория 10 – 12 мм троакар се дължи на 
необходимостта от екстракция на оточ-
ния мезоапендикс.  

Лапароскопският инструментариум 
включва граспер, дисектор, ножица, 
клип апликатор, иглодържател и инст-
рументи за коагулация.  

Диагностичната лапароскопия е ме-
тод, които ни дава дефинитивно отдифе-
ренциране на острия апендицит от забо-
ляванията на женската полова система.  

В ежедневната хирургична практика 
не рядко, независмо от гинекологичния 
преглед отричащ гинекологично заболя-
ване, можем да се натъкнем именно на 
такова. Представяме случай на пациент-
ка на 34 години с анамнеза за болка в 
областта на хипогастриума, с преоблада-
ване в десния, долен коремен квадрант. 
Болната съобщава, че оплакванията са 
започнали през нощта предишния ден и 
постепенно са се засилили. При прегледа 
пациентката е с положителен симптом 
на Блумберг в областта на илеоцекалния 
ъгъл. Лабораторните изледвания показ-
ват наличие на левкоцитоза и висок CRP. 
При ехографското изследване се устано-
вява течност в малкия таз. Пациентката 
представя писмена консултация с гине-
колог, който отхвърля гинекологичен 
проблем. 

При извършване на диагностичната 
лапароскопия се установява химичен пе-
ритонит на базата на руптурирала киста 
на ляв яйчник (Фиг. 1.), причинила хе-
моперитонеум (Фиг. 2), възпалително 
ангажирал органите на малкия таз и сте-
нодопирните чревни бримки. Апендику-
ларният израстък бе нихелозен (Фиг. 3). 
Извърши се дренаж на кръвта от корем-
ната кухина (Фиг. 4) и хемостаза на мяс-
тото на руптурата на левия яйчник. 
Апендектомията не бе необходима. Из-
ползвана бе билолярна коагулация с 

Ligasure (Фиг. 5). 
Извърши се лаваж на перитонеалната 

кухина с физиологичен серум и бе пос-
тавен дрен в малкия таз. 

Пациентката бе дехоспитализирана на 
третия постоперативен ден. При следва-
що проследяване болната не съобщи за 
последващи оплаквания. 

 
Фиг. 1. 

 
Фиг. 2. 

 
Фиг. 3. 
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Фиг. 4. 

 
Фиг. 5. 

Заключение 
В световен мащаб, честотата на диаг-

ностицираните гинекологични заболява-
ния, при жени хоспитализирани в хирур-
гични отделения с работна диагноза ос-
тър апендицит, е висок. Това се дължи 
на трудното отдиференциране на заболя-
ванията в тази област, с използването 
единствено на неинвазивни изследвания. 

Диагностичната лапароскопия е ми-
ниинвазивен, ефективен и достъпен в 21 
век подход, който измества напълно, та-

ка наречената диагностична лапарото-
мия, и е метод на избор в нашата клини-
ка. 

Ключови думи: Диагностика, Хирургия, 
Лапароскопия, Апендицит 
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2Катедра „Специална хирургия“, Медицински факултет, Медицински университет – Пловдив 

Въведение 
Саркомите са злокачествени неоплаз-

ми, които имат мезенхимен произход. Те 
се развиват от различни тъкани, нормал-
нообразували се от мезенхима. Тази гру-
па тумори са по-различни и разнообраз-
ни от злокачествените епителни тумо-
ри – карциномите. Характерната им осо-
беност е, че трудно се различава парен-
химът от стромата, тъй като и двете час-
ти имат мезенхимен произход. Те имат 
дифузен строеж и гладка срезна повърх-
ност. Типично е за злокачествените ме-
зенхимни тумори да метастазират по хе-
матогенен път. Трудността в лечението 
на тези неоплазми е проблемната им ди-
агностика с късен дебют и локалното 
авансиране. Обикновено се откриват в 
късен стадий със засягане на съседни ор-
гани, което е проблем при ретроперито-
неална локализация. Поради ограниче-
ното пространство не винаги има въз-
можности за широки резекции. 

Патоанатомична характеристика: 
Саркомите имат различен строеж и наи-
менования в зависимост от нормалната 
тъкан, от която са произлезли. 

Фибросарком: Злокачествен аналог на 
фибром, може да се развие първич-
но,като малигнен или да малигнизира от 
фибром. Възможна е локализация в рет-
роперитонеум, по хода на мускули и 
фасции, но по-често се среща в подкож-
ната тъкан. На външен вид е с мековата 
консистенция и сиво-розов цвят, нали-
чието на некротични полета и хеморагии 

е белег за малигненост. Хистологично е 
представен от незрели съединителни 
клетки, атипични клетки с множество 
неправилни митози до много близка 
структура на фибром или изцяло анап-
ластични клетки с неясен произход. 

Миксосарком: Това е злокачествен 
мезенхимен тумор, образуващ се от слу-
зообразуваща ембрионална тъкан или от 
миксом (Ембрионален фибром), който 
малигнизира. Характерен е за детската 
възраст, но се среща и у зрели индивиди. 
Обикновено се среща подкожно или в 
контакт с мускули и апоневрози, но мо-
же да се развие и в ретроперитонеалното 
пространство. При тази локализация 
може да достигне доста големи размери. 
В ретроперитонеума има предимно ло-
кален инфилтративен растеж. На външен 
вид изглежда мековат или желеподобен, 
бледорозов на цвят с нерязка граница от 
околните тъкани. Хистологично има 
обилна слузоподобна междуклетъчна 
субстанция, а клетките са разпръснати 
звездовидни или полигонални с тежък 
клетъчен атипизъм. 

Липосарком: Това е злокачественият 
вариант на липома, рядко срещан злока-
чествен тумор. Развива се от мастна тъ-
кан или малигнизирал липом. Най-
честата му локализация е ретроперито-
неум или медиастинум. Липосаркомът 
изглежда бледосив до жълт на цвят, мо-
же да достигне много големи размери с 
инфилтрация в околните тъкани и съдо-
ве. Има нерезки граници с околните тъ-
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кани. Хистологично може да е трудно-
различим от липома (когато е високоди-
ференциран). Обикновено се наблюдават 
зрели липоцити, а между тях има големи 
анапластични клетки с атипични ядра. 
Нискодиференцираните варианти са 
трудноразличими за да се постави с точ-
ност диагнозата липосарком, в тези ва-
рианти се прибягва до имунохистохи-
мични методи. 

Рабдомиосарком: Много рядко сре-
щан тумор, развиващ се от напречнонаб-
раздена мускулна тъкан, но може да се 
открие и на нетипични места, като рет-
роперитонеум, медиастинум, пикочни 
пътища и миокард. Може да достигне 
големи размери, до 15 – 20 см, има меко-
вата консистенция и неясно отгранича-
ване от околните тъкани. Могат да се 
видят некротични полета и хеморагии. 
Хистологично е изключително поли-
морфичен, намират се най-различни 
клетки: овални, окръглени, атипични 
напречнонабраздени, вретеновидни, 
анапластични и всякакви гигантски 
клетки с атипични ядра. Показателната 
хистологична картина е наличието на 
клетки с напречнонабраздена цитоплаз-
ма. Туморните клетки инфилтрират съ-
довете от стромата на тумора и метаста-
зират по хематогенен път.  

Хемангиосарком: Един от най-
злокачествените тумори при човека и 
може да има най-разнообразна локали-
зация, включително и ретроперитонеум. 
На външен вид изглежда като окръглена 
формация с яркочервен към черен цвят, 
кърви при допир. Хистологично се наб-
людават атипични неправилни кръво-
носни съдове, подобни на капиляри, из-
пълнени с атипични клетки. Някои от 
тези клетки приличат на ендотелни, но 
са с неправилни ядра и митози. 

Чести локализации при възрастни. 
Най-често при възрастни индивиди сар-
комите се срещат в меките тъкани и кос-
тите на долните крайници, в около 46% 
от случаите. Втората най-честа локали-
зация е торса с около 18%. Горния край-
ник като локализация е на трето място в 
около 13% от случаите. Ретроперитоне-
умът се засяга в около 12% от саркоми-
те, а главата и шията са засегнати в око-
ло 9% от случаите със саркоми. Най-
рядка локализация остава медиастину-
мът с около 1% засягане.  

Цел 
Целта на този обзор е да разгледа 

възможните варианти за хирургично ле-
чение на саркоми с ретроперитонеална 
локализация. 

Особености на клинични прояви на 
ретроперитонеалните саркоми 
Проблемът с диагностицирането на 

ретроперитонеални тумори е, че обикно-
вено те се диагностицират много късно, 
поради липсата на специфични симпто-
ми.  

Повече от 50% от ретроперитонеал-
ните саркоми са по-големи от 20 см по 
време на диагностицирането. Понеже те 
рядко причиняват значителни симптоми, 
докато не достигнат големи размери, и 
дори тогава, симптомите обикновено са 
неясни и неспецифични – коремна болка, 
загуба на тегло, анорексия, горни и дол-
ни диспептични оплаквания, анемичен 
синдром, консумативен синдром и други 
са от най-честите оплаквания. 

При обективното изследване на бол-
ния може да се палпират маси в корем-
ната кухина. 

В корема може да се палпират тумо-
рите при 45% до 70% от пациентите по 
време изследванe. Много пациенти имат 
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увеличена абдоминална обиколка както 
и подут голям корем с кахектичен хаби-
тус.  

В зависимост от локализацията и раз-
мерите на тумора може клиничната на-
ходка да наподобява различна патология.  

Примерно: при локализация на тумо-
ра до гръбнака и обхващане на излиза-
щите от него спинални нерви, водещите 
оплаквания са неврологични. 

При тумори, които пряко засягат нер-
вите и водят до тяхната компресия, мо-
гат да включват парестезия, дизестезия, 
слабост и подуване или варикози в дол-
ните крайници. При обхващане на гръб-
нака и прерастване в гръбначният канал, 
освен патологични фрактури, се засяга и 
гръбначният мозък. 

При засягане на големите магистрал-
ни съдове в перитонеума, катo Vena Cava 
inferior (за десни тумори) или Aorta 
abdominalis (за леви тумори), симптоми-
те биха включили синдрома на долната 
куха вена, отслабване на кръвотока на 
аортата при увеличаване на напрежение-
то върху съдът, а при прерастване на ту-
мора и перфорация, може да се очакват 
други съдови поражения с други симп-
томи от страната на сърдечно-съдовата 
система. 

Много често туморният дебют е от 
страна на пикочно-отделителната и хра-
носмилателната система.  

При засягане на пикочно-
отделителната система и притискане на 
бъбрек, болката би била локализирана, с 
подобен тъп и постоянен характер на 
бъбречна болка при дразнене на рецеп-
торите и положителен симптом на Пас-
тернацки, както и положителен succusio 
renalis. При засягане на уретерите се 
проявява подобна болка, както и въз-
можност за усложнения,като хидронеф-
роза и други. 

При засягане на надбъбречната жлеза 
се явявят симптоми на хормонален дис-
баланс. Те са редки, понеже другата жле-
за компенсира, но при протичането и 
напредване на растежа и притискането, 
може да се проявят симптоми на над-
бъбречното засягане. 

При засягане на храносмилателната 
система симптомите варират и са отно-
сителни в зависимост от това кои части 
са засегнати. Примерно: при притискане 
на стомах или дуоденум, оплакванията 
ще са гадене, повръщане, чувство на си-
тост, които помагат и ускоряват консу-
мативния синдром, недохранване, както 
и астеноадинамичен синдром.  

При засягане на ретроперитонеалните 
части на колона или ректума, при техния 
натиск, симптомите ще са подобни на 
тези при засягане на стомаха и дуодену-
ма, но и с долни диспептични оплаква-
ния. При прерастване и при консумация 
на тези органи от тумора може да се 
проявят симптоми като мелена, и суби-
леус. 

При засягане на панкреаса се явяват 
симптоми на панкреатит, холецистит, 
както и други по-горе споменати оплак-
вания и състояния. При засягане на пан-
креаса водещият симптом е болка с ха-
рактера на усложненията. 

При деструкция на тумора с некроза и 
хеморагия се забелязват освен анемич-
ната компонента от кървенето и негово-
то дразнене, също така и възпалителни 
компоненти на отпадния материал и 
дразненето върху органите в ретропери-
тонеалната кухина. При деструкцията на 
туморите в ретропертонеума и при при-
бавяне на бактериални компоненти има 
сериозна опасност от изявата на ретро-
перитонеални абсцеси и техните услож-
нения към разрушаването на общото 
състояние на пациентите, както и други-
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те усложнения пренасяни от тях, понеже 
и те, също са много трудни за диагнос-
тициране, понеже при тях клиничната 
изява е бедна. 

Нерядко ретроперитонеалните сарко-
ми се диагностицират, след като пациен-
тът дебютира със симптомите на остър 
хирургичен корем с перитонит, след 
прерастване на тумора в перитонеалната 
кухина. 

Диагностика на ретроперитонеални 
саркоми 
Много от ретроперитонеалните сар-

коми се диагностицират случайно и 
трудно. При по-горе описаната бедна 
симптоматика много от пациентите се 
пращат от други специалисти с упорити 
оплаквания с неясна етиология.  

Диагнозата на ретроперитонеалните 
тумори, както и всички други, е хистоло-
гична, при съмнение за маса в ретропе-
ритонеума, биопсията е задължителна 
без значение дали е пре- или интраопе-
ративна.  

При съмнение за тумор след палпация 
или при опит за потвърждение на диаг-
нозата на ретроперитонеални тумори, 
златният стандарт за диагноза е „компю-
търна томография“. 

 
Фиг. 1. Абдоминална компютърна то-
мография. Гигантски ретроперитонеален 
тумор с левостранна локализация. 

 
Фиг. 2. Абдоминална компютърна то-
мография. Инфилтрация на ляв бъбрек 
от ретроперитонеален тумор. 

На второ място е ядрено магнитният 
резонанс и ултразвуковите изследвания. 
Параклиниката подсказва за усложнения 
на туморния растеж, ПКК, ДКК, 
биохимия, туморни маркери, както и ня-
кои имунологични изследвания. 

Лечение на ретроперитонеалните 
саркоми 
Хирургичната интервенция е единст-

веният лечебен подход,когато се касае за 
ретроперитонеалните саркоми,като ус-
пешната процедура зависи от доброто 
плануване. Ретроперитонеланите сарко-
ми често се диагностицират късно, кога-
то вече са нараснали значително по 
обем. Поради тази причина, туморите 
често ангажират витални органни струк-
тури. За да се постигне ефект в тозислу-
чай, резекцията е необходимо да бъде 
направена заедно с близкостоящите ор-
гани, които са ангажирани от самия ту-
мор. Ретроперитонеалните саркоми чес-
то могат да произлизат от жизненоважни 
васкуларни структури, като долната куха 
вена и десцендиращата аорта. Възмож-
ността за резекция на тези важни струк-
тури или органи определя операбилност-
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та. Стандартният достъп до ретропери-
тонеалните саркоми е чрез срединната 
лапаротомия, може да се прибегне и към 
торакотомия, когато туморите са аванси-
рали до гръдната кухина. Туморът тряб-
ва да бъде ексцизиран с интактната 
псевдокапсула, за да се постигнат нега-
тивни резекционни линии и да се избег-
не разливането на туморните клетки. То-
ва може да се постигне само и единстве-
но при внимателна дисекция на нормал-
ната тъкан около всички равнини на ту-
мора. При необходимост, ако има въвле-
чени органи от тумора, те трябва да бъ-
дат резецирани заедно с него. Наруша-
ването на туморната капсула води до 
разливане на туморните клетки, което 
утежнява значително прогнозата. Тумо-
ри, които са локализирани в дясното 
ретроперитонеално пространство, често 
се резецират заедно с десния бъбрек, 
дясната надбъбречна жлеза и десния хе-
миколон. Когато са разположени в ляво-
то ретроперитонеално пространство, ту-
морите често се резецират заедно с левия 
бъбрек, лявата надбъбречна жлеза, 
опашката на панкреаса, слезката и левия 
хемиколон. 

 
Фиг. 3. Гигантски ретроперитонеален 
липосарком с туморна деструкция. 

 
Фиг. 4. Гигантски ретроперитонеален 
сарком с масивна инфилтрация към ляв 
бъбрек. 

При някои случаи мускулни структу-
ри, които дават границите на ретропери-
тонеума, като диафрагмата, иличният 
мускул, напречният коремен мускул, 
трябва частично да бъдат резецирани за-
едно с тумора. В други случаи тънкото 
черво може да бъде фиксирано за тумо-
ра, при което то също трябва частично 
да бъде резецирано. При оперативния 
подход има висок риск от настъпване на 
усложнения, като наличие на инфекции, 
кръвотечения, кардиопулмонални комп-
ликации, инсуфициенция на анастомози-
те. Когато резултатите от хистологията 
са готови и лечението е завършено, па-
циентът следва да бъде клинично изс-
ледван в първите 5 години по 2 пъти в 
годината чрез компютърен томограф на 
корем и таз, както и рентгенография на 
гръдния кош. Следващите 5 години тези 
изследвания се правят един път годиш-
но. 

Локалните рецидиви възникват в го-
ляма част от пациентите и са причина за 
над 70% от леталния изход, свързан със 
саркомите. Ретроперитонеалните сарко-
ми са с много по-лоша прогноза от сар-
комите на долните крайници. Причината 
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е, че са по-големи и произлизат от ана-
томично по-комплексни места, където са 
разположени важни структури и органи, 
в голяма част от случаите до които дос-
тъпът е понякога невъзможен,поради го-
лемия предел, определящ се от съответ-
ните органи. Радикалната резекция зави-
си от биологията на тумора и инвазията 
на близкоразположените структури и 
съдове. Когато съответните органи са 
едва разположени в близост до тумора 
или като цяло нямат комуникация с него, 
не се извършва опит за тяхната резекция. 
Органите, които най-често подлежат на 
резекция са дебело черво, бъбрек, панк-
реас и слезка. Туморната биология е го-
лям прогностичен фактор и за пациенти-
те с локални рецидиви. Вероятността за 
постигане на негативни резекционни ли-
нии е много по-малка, когато има лока-
лен рецидив, и всяка успешна операция е 
много по-трудна от последната. Въпреки 
това, резекцията трябва да бъде извър-
шена у симптоматични пациенти, които 
развиват продроми и начални симптоми 
при локален рецидив, което спомага за 
палиативната грижа и възможност за 
удължаване на живота при някои от тях. 
Палиативното хирургично лечение (не-
пълна резекция, оставяща нерезецирана 
част от тумора) за рецидивиралите сар-
коми се извършва за симптоматичен 
контрол и може да подобри качеството 
на живот. 

При тумори, разположени в десния 
горен коремен квадрант, които изместват 
черния дроб, се прави дясна торакоаб-
доминална инцизия, която дава възмож-
ност за пълен контрол над долната куха 
вена и достъп до дясното предсърдие. 
Когато туморът нараства през средната 
линия или лявата част на диафрагмата, 
се прави лява торакоабдоминална инци-
зия, освен ако интраторакалната дисек-

ция не може да бъде сигурно осъществе-
на чрез уголемяване на езофагеалния хи-
атус. Когато туморите прорастват дис-
тално под ингвиналния лигамент, достъ-
път до външната илиачна и феморална 
артерия може да бъде постигнат чрез от-
делни S-образни инцизии в слабинната 
област, или чрез разширяване разреза по 
срединната линия дистално в дълбочина. 
Ако туморът граничи с единия бъбрек, 
но не инвазира изцяло в него, се извърш-
ва резекция само на бъбречната капсула 
заедно с тумора, без да има нужда да се 
отстранява целят бъбрек. В другия слу-
чаи предна граница на тумора могат да 
бъдат главата на панкреаса и дуоденума, 
при което извършването на една панкре-
атодуоденектомия може значително да 
увеличи смъртността. Латерално, пери-
тонеумът заедно с трансверзалната фас-
ция могат да бъдат резецирани радикал-
но. При медиална локализация, се прави 
дисекция на туморите от аортата и дол-
ната куха вена, като се оставя ареоларна 
съединителна тъкан върху тумора, под 
формата на ръб. Туморите трябва да бъ-
дат дисектирани циркумферентно от 
предно към задно,за да се оптимизира 
излагането на тумора при извършването 
на дисекцията на най-дълбоките негови 
части. Резекцията на магистрални съдо-
ве, нерви и кости обикновено не е необ-
ходима, освен ако няма директна инва-
зия. Големите артерии могат да бъдат 
свободно дисектирани, като се остави 
адвентицията им върху самия тумор, го-
лемите нерви също могат да бъдат резе-
цирани, оставяйки епиневриума върху 
тумора, костите се дисецират свободно, 
оставяйки периостиума върху тумора. 
Локалните рецидиви по принцип въз-
никват в по-голяма степен, когато се 
подхожда с хирургични интервенции, 
които са по-малко агресивни, отколкото 
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при по-агресивните. Бъбрекът, дебелото 
черво или мускулус псоас, са структури, 
които могат да бъдат подложени на ре-
зекция при ниска степен на заболевае-
мост. Висока е степента на усложнения-
та, които настъпват при извършване на 
резекцията на над 3 органни структу-
ри,които са ангажирани от тумора, в 
сравнение с резекцията на 3 или по-
малко органни структури. Най-лошият 
изход е асоцииран с хистологичния тип, 
степента на малигненост, мултифокал-
ността и непълната резекция. Рискови 
фактори за локалния рецидив са хисто-
логични субтип, степента на малигне-
ност, радиацията и типът на оперативна-
та интервенция. Прогностични фактори 
за отдалечените рецидиви са хистоло-
гичния субтип, степента на малигненост 
и радикалната резекция. 

Лъчетерапията локално след хирур-
гичното лечение има ограничения пора-
ди възможността за увреждане на нор-
малните тъкани, съседни на тумора. При 
стремеж към органосъхраняваща опера-
тивна интервенция, тя се прилага пред- 
или следоперативно. Прилага се също 
при повтарящи се рецидиви на тумори с 
ниска пролиферативна активност, при 
локализация на рецидива, която не поз-
волява радикална хирургична интервен-
ция, също и при тумори с по-висока сте-
пен на диференциация, по-повърхностно 
разположени или с диаметър по-малък 
от 5 см. Постоперативната химиотерапия 
е адювантна и неоадювантна. При адю-
вантната химиотерапия, когато се полз-
ват цитостатици като доксорубицин, 
ифосфамид, се стига до увеличаване на 
безрецидивния период, но не се отчита 
увеличаване на преживяемостта. По-
голям ефект има когато се касае за сар-
комите на долните крайници. Основната 
цел на неоадювантната химиотерапия е 

да се намали обемът на тумора с оглед 
осъществяване на органосъхраняваща 
оперативна интервенция, както и елими-
ниране на микрометастазите. Смърт-
ността е силно увеличена при ангажира-
не на магистралните съдове. 

Заключение 
Настоящият литературен обзор предс-

тави проблемите в хирургичното лече-
ние на ретроперитонеалните саркоми. За 
част от пациентите е невъзможно да бъ-
де извършено радикално хирургично ле-
чение поради инфилтрация на ретропе-
ритонеалните магистрални съдове. При 
друга част от случаите е невъзможно да 
се отстрани туморът с достатъчен обем 
на ретроперитонеална съединителна тъ-
кан около него, което определя сравни-
телно високата честота на рецидиви и то 
в сравнително кратки срокове. 
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Въведение 
Репродуктивното поведение на хората 

се моделира и трансформира не само под 
влияние на икономически и социални 
фактори и процеси, но и под натиска на 
културни и морални образци и кодове, 
валидни и характерни за определен ис-
торико-обществен етап на развитие. Зна-
чителното намаление на раждаемостта, 
което наблюдаваме у нас през последни-
те десетилетия, в немалка степен се 
дължи и на новата сексуална култура и 
на т.нар. нов репродуктивен морал [1]. 
Репродуктивното здраве е основано на 
зачитане на основните човешки права за 
свободно и отговорно взимане на реше-
ние за броя на децата и определяне на 
подходящия момент за това във времето. 
Сексуалното здраве включва различни 
аспекти от сексуалността, без те задъл-
жително да се отнасят до възпроизводст-
вото. Репродуктивното поведение и наг-
ласи се отнасят не само за желания брой 
на децата в семейството, но и за избора 
на контрацепция и начините за предпаз-
ване от нежелана бременност и ППЗ, 
сексуалното поведение и култура. 

На фона на намаляването на раждае-
мостта и плодовитостта се наблюдава 
тревожна тенденция в честотата на абор-
тите. Като масово явление те имат под-
чертана медико-социална значимост. Те 
са една от най-честите причини за вто-
ричен стерилитет, възпалителни услож-
нения и оказват неблагоприятно влияние 
върху протичането на последващи бре-

менности, нанасяйки значителен иконо-
мически загуби на обществото и семейс-
твото [2]. Легалният аборт продължава 
да се използва като метод на контрацеп-
ция, макар да са известни опасностите и 
вредите за здравето и детеродната спо-
собност на жената [3]. Голяма част от 
абортите са в същност нереализирани 
раждания. В този смисъл, профилактика-
та на изкуственото прекъсване на бре-
менността има важно значение, особено 
в условията на ниска раждаемост. 

През периода на полова зрялост от 
особено голямо значение за здравето на 
жените е осигуряването на информация 
и здравни услуги в две направления – 
сексуално и репродуктивно здраве.  

Главна роля в семейното планиране и 
сформирането на правилни репродук-
тивни нагласи и убеждения играе аку-
шерката. Това ни мотивира да изследва-
ме репродуктивните нагласи и сексуално 
поведение на бъдещите специалисти в 
тази област. 

Цел 
Целта на настоящата работа е проуч-

ване на репродуктивните нагласи и по-
ведение на студентите от специалност 
„Акушерка“ към МУ – Пловдив. 

Задачи 
1. Социо-демографска характеристи-

ка на изследвания контнгент; 
2. Проучване репродуктивните нагла-

си на студентите; 

62 



3. Проучване на сексуалното поведе-
ние на студентите; 

4. Проучване мнението на студентите 
относно аборта по желание и рисковите 
фактори водещи до нежелана бремен-
ност.  

Материали и методи 
Проучването е проведено като момен-

тно през м. февруари 2018 г. Обект на 
наблюдение са всички студентки от спе-
циалност „Акушерка“ на МУ – Пловдив 
дали съгласие за участие. 

Признаците на наблюдение са разде-
лени в две основни групи: 

• Факториални: възраст, курс на 
обучение, етническа принадлеж-
ност, постоянно местожителство, 
семейно положение; 

• Резултативни: 
- признаци свързани с планирания 

брой деца; 
- признаци, свързани с възрастта 

за започване на полов живот; 
- признаци, свързани с сесуалното 

и репродуктивно поведение. 
За събиране на първичната статисти-

ческа информация е използвана пряка 
групова анкета. Използваната при насто-
ящото проучване Анкетна карта съдържа 
въпроси взаимствани от проучване про-
ведено през 2007 г. от Д. Танева [4], кое-
то осигурява възможността за сравните-
лен анализ на редица показатели. 

Получените данни са обработени ста-
тистически посредством корелационен 
анализ (коефициент на Pearson), честот-
но разпределение, линеен регресионен 
анализ и непараметричен анализ Chi-
square с помощта на програмния продукт 
SPSS, version 23.0. Статистическата дос-

товерност се приема при уровен на зна-
чимост от р < 0,05. 

Резултати и обсъждане 

1. Социо-демографска 
характеристика на изследвания 
контнгент 
В проучването взеха участие 51 сту-

дентки от специалност „Акушерка”. 
Средната възраст на изследвания кон-
тингент е 23,74 ± 0,74, като минималната 
възраст е 19 г., а максималната 38 г. 
Студентите бяха условно разделени в 
пет възрастови групи. Основния масив 
студенти е във възрастовата група 20 – 
25 г. – 64,71%. Най-малък е делът на 
студентите във възрастовата група 36 – 
40 г. – 5,88% (фиг. 1). 

Равностойно са представени участни-
ците от първи и втори курс по 29,41%, 
27,45% от трети курс и 13,73% от ста-
жантите. По-малкият брой участници от 
стажантите е поради отказ за участие 
или представени непопълнени анкетни 
карти. 

Според етническата принадлежност в 
нашата извадка преобладават студентки-
те от български произход – 40 (78,43%). 
От турски произход са – 9 (17,65%), а с 
друг етнос – 2 (3,92%). 

Преобладава местожителството в гра-
довете – 66,67%, в селата 33,33%. 

По отношение на семейния статус, 
преобладават неомъжените – 72,55%, 
следвани от омъжените – 19,61% и жи-
веещите на семейни начала – 7,84%. Не 
се отчете статистически значима връзка 
между курса на обучение и семейното 
положение на студентите (p > 0,05) 
(фиг. 2). 
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Фиг. 1. Възрастова структура на изследвания контингент 

 
Фиг. 2. Зависимост между семейното положение и курса на обучение 

2. Проучване репродуктивните 
нагласи на студентите 
Участниците в проучването бяха за-

питани дали планират броя на децата си. 
72,55% от анкетираните отговарят пози-
тивно на този въпрос, 17,65% – отгова-
рят негативно, а 9,80% – не са мислили 
по въпроса. Най-висок е процента на же-
лаещите да имат две деца – 43,24%, 
следвани от студентите с намерението за 
едно дете – 29,73%, желание за три деца 
са изразили – 24,32% и само една сту-

дентка е отговорила, че планира четири 
деца в семейството си. Тези резултати 
съвпадат с други изследвания които до-
казват, че близо две трети от българите в 
репродуктивна възраст са ценностно и 
репродуктивно ориентирани към дву-
детната норма, желаят да имат и да отг-
ледат две деца [1]. При студентите който 
вече имат деца бе отчетена статистичес-
ки значима разлика между реалния и же-
лания брой деца (p = 0,006). 

0.0

10.0

20.0

30.0

40.0

50.0

60.0

70.0

до 19г. 20 -25г. 26-30г. 31-35г. 36-40г. 

9.8 

64.7 

9.8 9.8 
5.9 

64 



Доказа се статистически значима 
връзка между възрастта и желания пла-
ниран брой деца (p = 0,0001; r = 0,71). 
Резултатите от множествената регресия 
показаха, че курса на обучение и етни-
ческата принадлежност оказват влияние 
върху планирания брой на децата в се-
мейството (Multiple R = 0,591; sig. F = 
0,007). 

3. Проучване на сексуалното 
поведение на студентите 
При анализиране на възрастта за за-

почване на полов живот се оказа, че 9 
(17,6%) от анкетираните не са започнали 
полов живот. Тук преобладават студент-
ките от турската етническа група и това 
се обяснява с различието в традициите и 
религиозните вярвания и обичаи. Сред-
ната възраст за започване на полов жи-

вот в нашата извадка е 16,85 ± 0,31 (фиг. 
3). Тези данни се различават от проучва-
не на Асоциацията по семейно планира-
не у нас, където се установява, че под-
растващите започват да водят полов жи-
вот средно на около 15 години [5, 6]. 

Не трябва обаче да се пренебрегва и 
факта, че 7,14% от анкетираните са за-
почнали полов живот едва на 13 години. 

Притеснителен е и факта, че 10% от 
анкетираните признават, че са имали 
сексуален контакт със случаен партньор 
повече от веднъж. 21,89% са имали по-
лов контакт под влияние на алкохол или 
друго психотропно вещество повече от 
веднъж, a 5% са имали сексуални отно-
шения с няколко партньора в един и същ 
времеви период. Тези резултати 
показват, че 1/3 от анкетираните са има-
ли рисково сексуално поведение.  

 
Фиг. 3. Възраст при започване на полов живот 

При изследване на предпочитания 
контрацептивен метод за предпазване от 
нежелана бременност се оказа, че 59,52% 
от студентките използват презерватив, 
16,67% от студентките използват проти-
возачатъчни таблетки и 11,90% предпо-

читат прекъсване на половият акт 
(фиг. 4). 

Отчете се статистически значима раз-
лика (p = 0,0001) в избора на контрацеп-
тивен метод при различните възрастови 
групи. Данните от анкетата показват, че 
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с увеличаване на възрастта нараства от-
носителния дял на ползващите противо-
зачатъчни таблетки, за сметка на презер-
ватива който е предпочитан основно при 
студентките до 25 г. 

Нежеланата бременност отдавна е 
признат като важен глобален здравен, 
социален и икономически проблем, кой-
то създава трудности за жените и често 
въздейства върху здравето и благосъсто-
янието им [7, 8]. Легалният аборт про-
дължава да се приема и да се използва 
често като предпочитан и достъпен из-
ход за освобождаване от нежелана бре-
менност, макар да са известни опаснос-
тите и вредите за здравето и детеродната 

способност на жената от подобна интер-
венция [3]. Във връзка с тази констата-
ция, студентите бяха запитани: „Бихте 
ли направили аборт по желание?“. Кате-
горично отрицателно на този въпрос от-
говарят 52,9% от анкетираните, a 15,7% 
не са мислили по въпроса (фиг. 5). Пос-
тоянното местожителство е фактор оказ-
ващ влияние относно взимането на ре-
шение за извършване на аборт по жела-
ние (p = 0,01; r = 0,45). По-голямата част 
от студентките живеещи в селата са ка-
тегорични, че не биха направили аборт. 
Семейното положение също се оказва 
фактор, повлияващ избора (p = 0,04; r = 
0,48). 

 
Фиг. 4. Използвани контрацептивни методи 

 

Фиг. 5. Избор за аборт по желание 
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При отговор на въпроса: „Кое би пов-
лияло решението ви при нежелана бре-
менност?“, 33,33% са отговорили – 
„Мнението на съпруга/партньора“, за 
23,53% – водещ фактор е финансовото 
им положение, a 15,69% от анкетираните 
ще се съобразят с мнението на родители-
те си. 

На участничките беше предоставена 
възможността да посочат рисковите фак-
тори за възникването на нежелана бре-
менност. На първо място бе поставена 
„ниската сексуална култура“, последвана 
от „неизползването на контрацептивни 
средства“, „рисковото сексуално поведе-
ние“ и „ранното започване на полов жи-
вот“. Нашите резултати в голяма степен 
съвпадат с проучване през 2009 г. на Д. 
Танева [9]. 

Изводи 
1. По голяма част от анкетираните са 

планирали броя на децата си. Предпочи-
тан е двудетния модел на семейство. 

2. Възрастта за започване на полов 
живот е повлияна от фактора етническа 
принадлежност. 

3. 1/3 от анкетираните са имали рис-
ково сексуално поведение. 

4. Най-често използваните средства и 
методи на контрацепция са презерватив, 
противозачатъчни таблетки и прекъсване 
на половия акт. 

5. Възрастта, оказва сигнификантно 
изразено влияние върху използването на 
контрацептивни средства, а именно: С 
увеличаване на възрастта нараства отно-
сителния дял на ползващите противоза-
чатъчни таблетки за сметка на презерва-
тива, който е предпочитан основно при 
студентките до 25 г. 

6. Постоянното местожителство и се-
мейното положение са фактори оказва-
щи влияние относно взимането на реше-
ние за извършване на аборт по желание. 

7. Рискове за настъпване на нежелана 
бременност са – ниска сексуална култу-
ра; нередовно ползване на контрацепти-
ви; рисково сексуално поведение; ранно 
започване на полов живот. 
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Дълбока венозна тромбоза след тотално колянно 
ендопротезиране 
Станислав Карамитев 
Катедра по ортопедия и травматология, Медицински факултет,  
Медицински университет – Пловдив 

Цел 
Целта на настоящото съобщение е да 

представим нашия опит в диагностиката 
на дълбоката венозна тромбоза (ДВТ) 
чрез венография на долните крайници 
след тотална колянна артропластика 
(ТКА). 

Материал и методи 
За период от 3 години (2014 – 2017 

год.) в Клиниката по ортопедия и трав-
матология към УМБАЛ „Свети Георги“ 
ЕАД, гр. Пловдив 64 пациента (48 жени 
и 16 мъже) са претърпели тотално ко-
ленно ендопротезиране, от тях 34 бяха 
подложени на венографско изследване 
на долните крайници. Целта на изслед-
ването беше да се докаже категорично 
наличието или отсъствието на дълбока 
венозна тромбоза на долните крайници. 
При всички пациенти венографията бе-
ше извършвана между 10 и 14 ден от 
операцията Главните клинични симпто-
ми, които ни подтикнаха да извършим 
венография бяха: оток на оперирания 
крайник; повишено интракомпартмен-
тално налягане; болка във фоса поплитеа 
или ингвиналната област. 

Преди венографията ние извършвахме 
Доплер сонография и на двата долни 
крайника. Флебографията беше необхо-
дима поради несигурните резултати по-
лучени от ултрасонографията. При 31 
(87,5%) пациента на венография бяха 

подложени и двата долни крайника. При 
3 (12,5%) пациента венографски беше 
изследван само ендопротезирания долен 
крайник, поради отказ на пациента от 
изследване и на срещуположния долен 
крайник. При всички изследвания беше 
канюлирана дълбока вена чрез венесек-
ция, като за манипулацията винаги беше 
привличан съдов хирург. 

Резултати 
Въпреки съмнителните за дълбок ве-

нозен тромбоемболизъм симптоми, ни-
коя от венографиите не доказа наличие 
на проксимална дълбока венозна тром-
боза. При 3 пациенти (2 жени и 1 мъж) 
се доказа наличието на дистална дълбока 
венозна тромбоза под нивото на ставната 
цепка (фиг. 1, 2). 

При една от жените мигриралият 
тромб причини белодробен емболизъм, 
който за наше щастие не беше фатален. 
(фиг. 3, 4)  

Добрата визуализация на венозната 
система на долните крайника се пости-
гаше, като контраста изпълваше и двете 
илиачни вени. Като добавка на стандар-
тните фасова и профилна проекции се 
правеха и коси проекции за представяне 
на вените скрити зад тоталната колянна 
протеза. При всички пациенти беше из-
ползван рентгенов апарат тип “С”-рамо с 
възможност за серийно сканиране.  
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 Фиг. 1.   Фиг. 2. 
Фиг. 1 – 2. ♂52 год. с асимтоматична дистална ДВТ непосредсвено под ТКА 

 Фиг. 3.   Фиг. 4. 

Фиг. 3 – 4. ♀63 год. с ДВТ над бедрената компонта на ТКА 

Дискусия 
Много автори препоръчват доплер 

сонографията при съмнение за дълбока 
венозна тромбоза след тотално ендопро-
тезиране на колянната става (1, 2). Други 
автори извършват ехография на долните 
крайници със специално пригоден за 
целта трансдюсер. Ние обаче се присъе-
диняваме към преобладаващото стано-
вище, че единствения сигурен метод за 
диагностика и доказване на проксимална 
или дистална дълбока венозна тромбоза 
на долните крайници след тотално ко-
ленно ендопротезиране си остава веног-

рафията. Трябва да се има на предвид, че 
процедурата е инвазивна, изисква добро 
познаване на съдовата анатомия на дол-
ния крайник и следва да се извършва от 
добре подготвен персонал в условията на 
асептика (3, 4). 

Заключение 
Въпреки прогреса в развитието на 

доплер сонографската техника класичес-
ката ретроградна венография остава 
единствения сигурен метод за диагнос-
тика на ДВТ на долните крайници след 
тотално колянно ендопротезиране. За по-
добро качество на изследването е умест-
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но да се канюлира дълбока вена чрез ве-
несекция. 
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Необходимо ли е изследването на цервикален миелон 
в допълнение към магнитно-резонансната 
диагностика на множествената склероза? 
Н. Филева1, Д. Златарева1, Т. Кунчев2, Л. Трайков2, В. Хаджидеков1 

1Катедра по образна диагностика, Медицински факултет, Медицински университет – София 
2Катедра по неврология, Медицински факултет, Медицински университет – София 

Въведение 
Множествената склероза (МС) е хро-

нично демиелинизиращо заболяване на 
централната нервна система, което за-
почва в млада възраст и се представя с 
характерни плаки на демиелинизация, 
които са добре видими с магнитен резо-
нанс.  

През последните две години са пуб-
ликувани няколко мащабни проучвания 
за специфичността и точността на изпол-
званите магнитно-резонансни критерии 
за поставяне на диагнозата. През 2016 
година организацията за Магнитно-
резонансна диагностика на мултиплена 
склероза (MAGNIMS) публикува препо-
ръки към критериите за диагностика (1). 
Добавени са нови локализации – засяга-
не на оптичните нерви под формата на 
оптичен неврит и е подчертано наличие-
то на кортикални лезии, който са събра-
ни в една група с юкстакортикалните (2, 
3). Също така е увеличен минималният 
брой на перивентрикуларно разположе-
ните лезии, от една на поне три. Лезиите, 
разположени в миелона се смятат за 
покрит критерий, без значение дали в 
момента на изследването се представят с 
или без симптоматичен комплекс. За 
поставяне на диагнозата, използвайки 
препоръките на MAGNIMS е необходи-
мо да се покрият поне 2/5 критерия. 

През декември 2017 е публикувана 
официалната ревизия на критерии на 
McDonald. Интернационалният съвет, 

избран за преразглеждане на критериите 
на McDonald, 2010 взема под внимание 
препоръките, дадени предходната година 
от организацията за Магнитно-
резонансна диагностика на мултиплена 
склероза. Кортикалните лезии, включени 
в групата на юкстакортикалните, нами-
рат място в новите критерии (4). Също 
така е прието предложението за премах-
ване на разделението на спинални лезии 
на симптоматични и несимптоматични. 
Несъответствия остават в необходимия 
минимален брой на перивентрикуларни-
те лезии и добавянето на оптичния нев-
рит като изцяло нов критерий. 

Успоредно с проучванията за най-
обективни критерии за поставяне на ди-
агнозата, се правят и редица проучвания 
относно най-подходящите секвенции и 
съответно изготвяне на оптимален про-
токол при изследване на пациентите (5). 

Цел и задачи 
Целта на настоящето проучване е да 

покаже ролята на една допълнителна 
секвенция при изследване на пациенти 
със съмнение за множествена склероза за 
покриване на магнитно-резонанните 
критерии за поставяне на диагнозата.  

Методи и средства 
Използвали сме ретроспективно про-

учване на контингента пациенти преми-
нали през отделението за първите шест 
месеца на 2017 година. От тях 57 са били 
със съмнение за МС или са били за 
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проследяване на вече доказаната диагно-
за. Пациентите са на възраст от 15 до 62 
години (средна възраст 38 г.). Половото 
съотношение мъже/жени е съответно 
18/39. Попълнено е информирано съгла-
сие от пациентите. Магнитният резонанс 
е проведен на апарат с напрегнатост на 
полето 3Т и са използвани бобини за 
глава и шия. На част от пациентите 
(29/57 – 12 от новодиагностицирани и 17 
тези за проследяване на вече известната 
диагноза) е приложена контрастна мате-
рия, съдържаща гадолиний, дозирана 
според кг телесна маса. Протоколът се 
състои от: сагитална 3 D T1W, аксиална 
T2/FLAIR (Fluid attenuation inversion 
recovery), 3D DIR (Double inversion 
recovery), DWI (Diffusion weighted 
imaging), аксиална SWI (Susceptibility 
weighted imaging), аксиална PD/T2 TSE, 
сагитална 3D T2 FLAIR и сагитална 
PD/T2 TSE на глава и цервикален мие-
лон. При пациентите с контрастно усил-
ване допълнително са включени аксиал-
на 3D T1. 

За целта на нашето проучване разде-
лихме пациентите на две групи. Първата 

включва 27 пациента с потвърдена от 
предходни изследвания диагноза – „за 
проследяване“. Втората група на „ново-
диагностицираните“ пациенти включва-
ше 30 човека, за които това беше първо 
магнитно-резонансно изследване, без 
предишни за сравнение с цел потвърж-
даване или отхвърляне на диагнозата. 

Резултати 
След подробно анализиране на полу-

чените образи, в групата „за проследява-
не“ при 14/27 случая бяха открити лезии 
в цервикалния миелон. Повече внимание 
беше обърнато върху анализа на втората 
група пациенти. Откритите лезии, бяха 
разделени в групите предложени от пре-
поръките на MAGNIMS, 2016 (поне 3 
перивентрикуларни лезии, поне една 
кортикална/юкстакортикална, инфратен-
ториална или спинална лезия и наличие 
на оптичен неврит). Магнитно-
резонансните критерии за поставяне на 
диагнозата множествена склероза бяха 
покрити в 12/30 случая. От тях 6 имаха 
лезии, разположени в гръбначния мозък 
на цервикалния отдел (фиг. 1).  

 
Фиг. 1. Диаграма, показваща разпределението на откритите спинални лезии и разпре-
делението им в групата на „ново-диагностицирани“ пациенти 
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Резултатите за пациентите, при който 
диагнозата беше потвърдена, бяха по-
пълнени в таблица, показваща кои от 
критериите са били потвърдени за всеки 
един от тях. При двама от изследваните 
пациенти (No 5 и 9 в табл. 1) именно те-
зи лезии се оказаха решаващи за покри-
ване на магнитно-резонансните критерии 
за поставяне на диагнозата. При липса на 
допълнително включената секвенция, 
покриваща цервикален миелон, при тези 
пациенти диагнозата щеше да е останала 

в рамките на диференциалната, което би 
забавило последвалата терапия (табл. 2). 

Фиг. 2, 3 и 4 демонстрират високата 
чувствителност на метода за откриване 
на плаки на демиелинизация в цервикал-
ния миелон. При съмнение за наличие на 
плака на дадено ниво, по преценка на 
лекар, са проведени допълнителни акси-
ални секвенции в зоната на интерес. По 
този начин се потвърждава наличието на 
лезия и е по-добра оценката на обема на 
засягане на миелона.  

Табл. 1. Група на „Ново-диагностицирани“ 

 

 
Фиг. 2А – сагитално Т2 ТSE, визуализира хиперинтензна лезия на нивото на С7.  
Фиг. 2Б – аксиален образ, Т2 ТSE – ангажиране на лявата половина на миелона. („но-
водиагностициран“ пациент, покриващ 3/5 критерия) 
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Фиг. 3А – сагитално Т2 ТSE, визуализира хиперинтензна лезия на нивото на С3. 
Фиг. 3Б – аксиално T2 TSE, централно ангажиране на миелона. (пациент от групата „за 
проследяване“) 

 
Фиг. 4А – сагитално Т2 ТSE, визуализира хиперинтензна лезия на нивото на С4, много 
трудно различима само на сагиталните срезове. Фиг. 4Б – аксиален образ, T2 TSE – 
потвърждава се наличиено на лезия, ангажираща дясната половина на миелона. („ново-
диагностициран“ пациент, за когото конкретната лезия се оказа решаваща за покриване 
на критериите и поставяне на диагнозата) 

Обсъждане 
В ежедневната практика проследява-

нето на вече диагностицирани и изслед-
ването на пациенти със съмнение за МС, 
е лимитирано до магнитно-резонанстна 
томография на главния мозък. През 2015 
година, Аbdel-Aziz и колектив провеж-
дат проучване, при което стигат до изво-
да че при 57% от изследваните пациенти 

с МС са открити цервикални лезии в зо-
ната между С1 и С3 (6). 

Включването на допълнителната сек-
венция удължава на времетраенето на 
изследването със 7 минути, но това води 
до значително повишаване на чувстви-
телността на метода. Все още се търси 
оптималния протокол за изследване на 
пациенти, но нашето предложение е на-
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сочено към включването на сагитално 
PD/T2 TSE на цервикален миелон като 
задължителен елемент при провеждане 
на изследването. В бъдеще предстои да 
се проверят резултатите при включване 
на по-голяма кохорта пациенти и по 
възможност участието на други центрове 
в проучването.  

Изводи 
Магнитно-резонансните критерии за 

поставяне на диагнозата множествена 
склероза се променят през годините на 
базата на новите възможности на съвре-
менната медицина и диагностика. За да 
отговарят на тази динамика, протоколи-
те, които се използват в ежедневието за 
проследяване/потвърждаване на МС съ-
що трябва да търпят развитие. Добавяне-
то на допълнителна секвенция, покри-
ваща цервикалния миелон може да по-
добри диагностичните възможности на 
метода, осигурявайки по-скорошно ле-
чение на пациентите.  
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Въведение 
Диагностицирането и лечението на 

острата и хронична болка е медицински 
и социален проблем. В съвременни епи-
демиологични проучвания на различни 
автори се посочва, че повече от 1.5 млрд 
души страдат от хронична болка (1). 
Проблемите при лечението на болката са 
свързани с характера, патогенезата на 
различните видове болка, необходимост-
та от продължително лечение при хро-
ничната болка, ограничения брой лекар-
ствени продукти с аналгетично, антипи-
ретично и противовъзпалително дейст-
вие, фармакогенетични особености на 
пациента. 

Клиничната използваемост на несте-
роидните противовъзпалителни средства 
(НСПВС) е силно ограничена, тъй като 
20% до 25% от всички регистрирани не-
желани лекарствени реакции се дължат 
на тяхната употреба (2). В опит да се 
минимизират тези странични реакции са 
създадени селективни циклооксигеназа-2 
(СОХ-2) инхибитори; при тях обаче се 
наблюдава повишена честота на тромбо-
тични инциденти (3). 

Търсенето на нови медикаменти с 
аналгетична и противовъзпалителна ак-
тивност, които да са с подобрени лекарс-
твена поносимост и безопасност и висо-
ка ефикасност е необходимост. Същест-
вуват множество подходи за синтез на 

молекули с потенциални аналгетична и 
противовъзпалителна активност и ди-
зайн на експериментални и клинични 
проучвания. Един от тях е базиране на 
новата молекула върху архитектурата на 
избран за прототип съществуващ меди-
камент (4).  

Пироловият хетероцикъл е включен в 
химичната структура на множество ме-
дикаменти с разнообразни активности 
(напр. антитуберкулозна, антимикотич-
на, инхибитори на дипептидил пептидаза 
4 и др.) (5). Някои класически и съвре-
менни НСПВС (кеторолак, толметин, 
золпирак) съдържат пиролов пръстен. На 
фона на разнообразната му биологична 
активност, той притежава сравнително 
добра поносимост и безопасност (6).  

Съединение 1с (етилов естер на 1-(1-
карбокси-3-метил-бутил)-5-(4-
хлорофенил)-2-метил-1H-пирол-3-
карбоксилна киселина) е ново синтези-
ран структурен аналог на Celecoxib, се-
лективен СОХ-2 инхибитор. Дизайнът, 
синтезът и охарактеризирането на съе-
динението чрез спектроскопски анализ и 
тънкослойна хроматография са описани 
от Минчев и колектив в “Design, 
synthesis and biological evaluation of 
antipicornaviral pyrrole-containing 
peptidomimetics” (7). 
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Цел 
Цел на проучването е изследване 

аналгетичното действие на съединение 
1с след еднократно приложение. 

Материал и методи 
Мъжки плъхове порода Wistar са раз-

делени в пет групи (n = 8), третирани с 
физиологичен разтвор (контрола), мета-
мизол 200 мг/кг т.м. и съединение 1c 10, 
20 и 40 мг/кг т.м. интраперитонеално. За 
изследване на аналгетична активност са 
избрани тест „гореща плоча“ и форма-
линов тест.  

Тест „гореща плоча“. Използва се 
гореща плоча (Ugo Basile, Italy) с повър-
хност с температура 55 ± 5°C. Отчита се 
латентното време (в секунди), дефини-
рано като периода между момента на 
поставяне на животното върху горещата 
плоча до момента, в който оближе една 
от задните си лапи, направи опит за изс-
качане от цилиндъра или е налице вока-
лизация. Максималното време за прес-
той на животните върху плочата е 30 се-
кунди, за да се избегне перманентно ув-
реждане. Тестването се провежда за вся-
ко животно на първия, втория и третия 
час след третирането с изследваните ве-
щества. Критерий за аналгетично дейст-
вие е удължаване на реакционното вре-
ме, сравнено с животните, третирани с 
физиологичен разтвор.  

Формалинов тест. 0.2% 200 μl фор-
малин се инжектира интрадермално в 
една от задните лапи на животните един 
час след въвеждане на изследваните ве-
щества. Измерва се времето за близане 
на инжектираната лапа в секунди през 
първите десет минути и на 20 – 30 мину-
та. Критерий за аналгетично действие е 
намаляване на времето за близане на ла-
пата, в сравнение с контролната група. 

Статистическата обработка на 
данните се осъществи със софтуерен 
продукт IBM SPSS 20.0. За определяне 
на разпределението се проведе тест на 
Kolmogorov-Smirnov. За всеки показател 
са определени средна аритметична стой-
ност (mean) и стандартна грешка на 
средната аритметична (± SEM). Сравня-
ване на резултатите между групите се 
извърши с Independent Sample T test. За 
статистически значими се приемат ре-
зултати при уровен на значимост р < 
0.05. 

Резултати 
При тест „гореща плоча“ латентното 

време на контролата група, изразено в 
секунди, е 8.70 ± 0.52, 6.00 ± 0.43 и 
8.87 ± 0.65 съответно за първи, втори и 
трети час. Референтният аналгетик ме-
тамизол сигнификантно удължи латен-
цията и на трите тествани часа, сравнено 
с контролата. Съединение 1с доза 20 
мг/кг т.м. удължи изследвания показател 
на втори и трети час, сравнявайки с кон-
тролната група. Доза 40 мг/кг т.м. досто-
верно увеличи латентното време и на 
трите изследвани часа, съпоставено с 
животните, третирани с физиологичен 
разтвор. (Фиг. 1.) 

При формалиновия тест времето за 
близане на лапата в секунди за животни-
те от контролната група е 70.17 ± 16.81 и 
47.83 ± 11.12 съответно за първа и втора 
фаза на теста. Групата, третирана с ме-
тамизол достоверно редуцира времето за 
близане на лапата в първа и втора фаза 
на теста, сравнено с контролната група. 
Съединение 1с в доза 10 мг/кг т.м. не 
повлия изследвания показател. Съедине-
ние 1с в дози 20 и 40 мг/кг т.м. сигнифи-
кантно намали времето за близане на ла-
пата в първа фаза на формалиновия тест, 
съпоставено с контролата. (Фиг. 2.) 
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Фиг. 1. Ефект на съединение 1с в дози 10, 20 и 40 мг/кг т.м. върху ноцицептивния праг 
при тест „гореща плоча“ и еднократно приложение. * р < 0.05 сравнено с контрола на 
първи час; # р < 0.05 сравнено с контрола на втори час; ^ р < 0.05 сравнено с контрола 
на трети час. 

 
Фиг. 2. Ефект на съединение 1с в дози 10, 20 и 40 мг/кг т.м. върху ноцицептивния праг 
в двете фази на формалинов тест и еднократно приложение. * р < 0.05 сравнено с конт-
рола на 0 – 10 минута; # р < 0.05 сравнено с контрола на 20 – 30 минута. 

Обсъждане 
В достъпната литература са описани 

множество методики за оценка на анал-
гетична активност както на ново синте-
зирани, така и на внедрени в употреба 

лекарствени съединения. При ноцицеп-
тивните тестове се използват различни 
стимули (термичен, химичен, механичен, 
електрически), което позволява отдифе-
ренцирането на различни механизми и 
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нива на осъществявана антиноцицепция 
(8) (9). 

Аналгетичният ефект на новосинтези-
раното съединение 1с e изследван при 
ноцицептивни тестове с използване на 
топлинен и химичен болков стимул. 
Приложението на различни ноцицептив-
ни тестове позволява обсъждането на 
възможните нива на осъществяване на 
аналгетичния ефект на изследваното съ-
единение. 

Методът „гореща плоча“ е стандартен 
избор за скрининг за аналгетична актив-
ност на ново синтезирани съединения. 
Наблюдаваните при този тест параметри 
облизване на лапата, изскачане от ци-
линдъра и вокализация са супраспинал-
но интегрирани отговори (9). Недостатък 
на този тест е, че опитните животните се 
премахват от плочата при показване на 
конкретно поведение, което може да се 
заучи след неколкократно провеждане на 
опита. Животните са много податливи на 
феномени на обучение, които водят до 
прогресивно съкращаване на реакцион-
ното време – главен критерий за осъщес-
твяваната антиноцицепция. Друг недос-
татък на този тест е, че се нагряват всич-
ки лапи, включително и опашката (8). 

При тест „гореща плоча“ съединениe 
1c показва аналгетичен ефект. Поведен-
ческите прояви при този тест са супрас-
пинално интегрирани отговори, следова-
телно в антиноцицепцията, оказвана от 
изследваните съединения участват суп-
распинални пътища (9). Lu et al. устано-
вяват сигнификантен аналгетичен ефект 
на целекоксиб и две негови производни 
у плъхове, проявен при тест „гореща 
плоча“, тест „tail flick“ и формалинов 
тест (10). 

Формалиновият тест е подходящ мо-
дел за изясняване на потенциалното 
участие на периферни и спинални пъти-

ща в модулацията на болкова трансми-
сия. Интраплантарното въвеждане на 
формалин води до появата на бифазна 
болка (11). Двете фази се дължат на раз-
лични по характер и ниво промени, кое-
то позволява да се правят изводи и за 
различни механизми в оказваната анти-
ноцицепция. Първата фаза е резултат от 
директно активиране на периферните 
ноцицептори и трае приблизително 10 
минути. Втората фаза започва след десет 
минутен период на покой. Тя се дължи 
на освобождаването на локални ендо-
генни провъзпалителни медиатори, пре-
дизвиквайки периферни възпалителни 
процеси и последваща сенсибилизация 
на ноцицептивни спинални неврони (11). 

При формалиновия тест съединение 
1c показва аналгетичен ефект в първа 
фаза на теста. Антиноцицепцията в пър-
ва фаза се дължи на периферни меха-
низми, т.е. те са част от оказваната от 
съединенията антиноцицепция (11). Lu et 
al. наблюдават сигнификантен аналгети-
чен ефект на целекоксиб и две негови 
производни при формалинов тест при 
плъхове (10). Nishiyama et al. също уста-
новяват дозозависимо намаление във 
времето за близане на лапата и в двете 
фази на теста след интратекално прило-
жение на целекоксиб (12). Beirith et al. 
наблюдават, че метамизол инжектиран 
интраперитонеално или субплантарно 
води до дозозависими антиноцицепция в 
първа и втора фаза на формалиновия 
тест у мишки (13). 

Изводи 
Съединение 1c показва антиноцицеп-

тивни свойства след еднократно прило-
жение при плъхове. Антиноцицепцията е 
дозо зависима. В оказаната от съедине-
нието аналгезия роля играят супраспи-
нални и периферни механизми. 
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Фармакологично повлияване на процесите на 
обучение и памет при приложението на две 
комбинации от растителни екстракти върху плъхове, 
подложени на модел на остър стрес 
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Въведение 
По данни на Световната здравна ор-

ганизация от 70 до 95% от населението в 
най-индустриализираните държави из-
ползва традиционни методи за лечение, 
включително фитотерапия, която към 
2008ма година съставлява пазар за над 
65 милиарда евро (1). Нарастването на 
популярността на фитотерапията през 
21ви век налага преоценка на наличната 
информация за добре познатите растения 
с цел внасянето на повече светлина вър-
ху тяхното приложение, фармакологич-
ни ефекти и токсичност (2). Във Фитоте-
рапията често се предпочита комбини-
рано приложение на растителните екст-
ракти, с което се цели подобряване на 
терапевтичните ефекти, понижаване на 
използваната доза и намаляване на не-
желаните лекарствени реакции (3). Ост-
рият стрес е следствие от голяма физи-
ческа или емоционална травма. Данните 
в достъпната литература във връзка с 
влиянието му върху процесите на обуче-
ние и памет са разнопосочни. Според 
някои автори острият стрес подобрява 
когнитивните процеси при плъхове (4–6), 
докато според други ги влошава (7, 8).  

Цел 
Експериментално проучване за влия-

нието върху обучение и памет на две 
комбинации растителни екстракти – Ан-

тистрес I и Антистрес II, при плъхове, 
подложени на остър модел на студов 
стрес. 

Материал и методи 
„Антистрес I“ е комбиниран екстракт 

от Valeriana officinalis, Melissa officinalis, 
Crataegus monogyna и Serratula coronata в 
съотношение 4:3:3:1, а „Антистрес II” от 
Valeriana officinalis, Hypericum 
perforatum и Serratula coronata в съотно-
шение 4,5:4,5:1. Качествената характе-
ристика на растителните екстракти се 
прави по: Valeriana officinalis – валере-
нова киселина и борнил ацетат, Мelissa 
officinalis – розмаринова и кафеена кисе-
лина, Crataegus monogyna – рутин, квер-
цетин и розмаринова киселина, Serratula 
coronata – 20-хидроксиекдизон и кверце-
тин, Hypericum perforatum – хиперицин. 
Количественото определяне на съответ-
ните вещества е направено по разрабо-
тените в катедра „Химия и биохимия“ 
HPLC-DAD методи като се използва 
HPLC-система Varian ProStar с PDA де-
тектор. При проучването за адаптогенно 
действие се използвани 72 мъжки плъха 
порода Wistar, разделени в 9 групи по 8 
животни. В продължение на 14 дни жи-
вотните от отделните групи се третират 
ежедневно перорално с помощта на сон-
да с двете комбинации и самостоятелните 
екстракти, които ги съставят (таблица 1).  
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Таблица 1. Дизайн на експеримента 

№ Групи Per os третиране с: Стрес 
1 Контрола Дестилирана вода 10 ml/kg b.w Да 
2 Контрола Дестилирана вода 10 ml/kg b.w Не 
3 Комбинация Антистрес I 500 mg/ kg b. w Да 
4 Комбинация Антистрес II 500 mg/ kg b. w Да 
5 Самостоятелен екстракт Serratula 500 mg/ kg b. w Да 
6 Самостоятелен екстракт Hypericum 500 mg/ kg b. w Да 
7 Самостоятелен екстракт Valeriana 500 mg/ kg b. w Да 
8 Самостоятелен екстракт Crataegus 500 mg/ kg b. w Да 
9 Самостоятелен екстракт Melissa  500 mg/ kg b. w Да 

 
При представянето на всички фигури, 

се спазва редът на групите, посочен в 
таблица 1.  

60 минути след последното третиране 
с екстрактите, изследваните плъхове се 
подлагат на остър студов стрес като се 
слагат в пластмасови корита, които се 
поставят в хладилник при температура 
5°C в продължение на 1 час. След това 
животните се изследват за обучение и 
памет с използване на апарата Step-
down. Използва се автоматичен апарат за 
пасивен авойданс (Ugo Basile, Italy), 
който представлява стандартна клетка с 
пластмасова платформа в центъра. Обу-
чителната сесия е 2 дни. Всеки ден се 
провеждат по 3 тренировки през 60 ми-
нути по стандартната програма на апара-
та. Животното се поставя върху пласт-
масова платформа, която след включване 
на апарата вибрира вертикално. При сли-
зане на плъха от нея с 3те или 4те лапи 
се включва 10 секунди електрическа 
стимулация (0,4 mA). Животното се счи-
та за добре обучено ако при 2 последова-
телни тренировки има престой върху 
платформата над 60 секунди. Тестовете 
за запаметяване са два: тест за краткос-
рочна памет – 24 часа след обучителната 
сесия и тест за дълготрайно съхранение 
на паметовите следи на 7ми ден (считано 
от първия ден на тренировката). 

Статистическата обработка на данни-
те се осъществява със софтуерен про-
дукт IBM SPSS 19.0. За определяне на 
разпределението се провежда тест на 
Shapiro-Wilk. За всеки показател се оп-
ределя средна аритметична стойност 
(mean) и стандартна грешка на средната 
аритметична (± SEM). Сравняване на ре-
зултатите между групите се извършва с 
Independent Sample T test. За статисти-
чески значими се приемат резултати при 
уровен на значимост р < 0,05. 

Резултати и обсъждане 
Контролната група животни, подло-

жена на остър стрес, показва тенденция 
към понижаване на латентното време в 
теста за краткосрочна памет на 3тия ден 
и тенденция към повишаване в теста за 
дълготрайно съхранение на паметовите 
следи през седмия ден спрямо първия 
ден от обучителната сесия (фиг. 1). 

При животните от контролната група, 
която не е подложена на остър стрес, се 
наблюдава повишение на латентното 
време в теста за краткосрочна памет на 
третия ден и в теста за дълготрайно съх-
ранение на паметовите следи през сед-
мия ден спрямо първия ден от обучител-
ната сесия. Повишението на латентното 
време през третия ден е статистически 
достоверно (p < 0,05) (фиг. 2). 
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Фиг. 1. Латентно време прекарано върху платформата Тk за контролната група мъжки 
плъхове порода Wistar, подложена на остър студов стрес. 

 
Фиг. 2. Латентно време прекарано върху платформата Тk0 за контролната група мъжки 
плъхове порода Wistar без стрес. *p < 0,05 при сравнение с контролата. 

През първия и втория ден на обучи-
телната сесия не се наблюдават статис-
тически достоверни изменения в латент-
ното време на групите, третирани с ком-
бинациите, както и на тези, третирани с 
индивидуалните екстракти, включени в 
тях, спрямо контролната група животни, 
подложени на остър стрес. 

Латентното време в теста за краткос-
рочна памет на третия ден се увеличава 
статистически достоверно (p < 0,05) при 
контролната група без стрес, комбина-
цията Антистрес II и при индивидуалния 
екстракт от Serratula coronata, спрямо 
контролната група подложена на остър 
студов стрес (фиг. 3). 

В изследване на Xia и съавтори се ус-
тановява, че основният биологично-
активен компонент в Serratula coronata – 
20-хидроксиекдизон подобрява паметта 
и пространствената ориентация при плъ-
хове с диабет, индуциран от стрептозо-
цин. 20-хидроксиекдизон повишава ни-
вата на антиоксидантните ензими – су-
пероксид дисмутаза, каталаза, глутатион 
редуктаза и глутатион пероксидаза и 
протектира нервните клетки в хипокам-
палния CA1 регион, които имат отноше-
ние към паметовите процеси (9). Ефек-
тите на комбинацията Антистрес II са 
по-изразени, в сравнение с ефектите на 
екстрактите, които са включени в нея, 
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приложени самостоятелно. Това ни дава 
основание да предполагаме синергизъм 
между отделните съставки, влизащи в 
състава на комбинирания екстракт Ан-
тистрес II. Латентното време в теста за 
дълготрайна памет на седмия ден не се 

променя статистически достоверно при 
нито една от групите, третирани с ком-
бинации и индивидуални екстракти, при 
сравнението им с контролната група, 
подложена на остър стрес (фиг. 4). 

 
Фиг. 3. Латентно време прекарано върху платформата при теста за краткосрочна памет 
на трети ден – Т3 на мъжки плъхове порода Wistar подложени на модел на остър стрес 
след 14-дневно третиране с Антистрес I, Антистрес II и екстрактите, включени в съста-
ва им. *p < 0,05 при сравнение с контролата. 

 
Фиг. 4. Латентно време прекарано върху платформата при теста за дълготрайно съхра-
нение на паметовите следи на седми ден – Т7 на мъжки плъхове порода Wistar подло-
жени на модел на остър стрес след 14-дневно третиране с Антистрес I, Антистрес II и 
екстрактите, включени в състава им. 

Изводи 
Острият студов стрес показва слаба 

тенденция към влошаване на краткос-
рочната памет и подобряване на дългос-
рочната памет. Антистрес II подобрява 

краткосрочната памет след остър стрес и 
не оказва влияние върху дългосрочната 
памет, докато Антистрес I няма ефект 
върху паметовите процеси след остър 
стрес. 
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Въведение 
Бременността е физиологично състо-

яние, при което настъпват редица про-
мени в тялото на жената, свързани с 
обезпечаване развитието и износването 
на плода. Промените в хормоналните 
нива и протичането на метаболитните 
процеси в женския организъм водят до 
промяна в биотрансформацията и ефек-
тите на много лекарства, което крие рис-
кове както за майката, така и за плода 
[1]. 

Лекарствената употреба по време на 
бременност е широко разпространена и 
непрекъснато се увеличава [2]. До 80% 
от всички жени използват лекарства по 
време на бременност [3]. Повечето бре-
менни приемат поне един лекарствен 
продукт (ЛП) [4, 5]. 

Жените често биват съветвани от раз-
лични източници (медицински специа-
листи, Интернет, семейство и приятели) 
против употребата на лекарства по време 
на бременност и лактация, освен когато 
ползите от лечението не са по-големи от 
рисковете [6]. Тенденцията за намалява-
не на лекарствената употреба по време 
на бременност е неоспорима, но възник-
ването на остри състояния (напр. инфек-
ция на пикочните пътища), наличието на 
хронични заболявания (напр. захарен 
диабет, бронхиална астма, артериална 
хипертония и др.), както и появата на 

нови медицински състояния, свързани с 
бременността (напр. гестационен заха-
рен диабет, гадене и повръщане), налага 
приема на лекарства с цел оптимално 
лечение и минимизиране на бъдещи ус-
ложнения [6, 7]. 

Фармацевтът много често е първият 
медицински специалист, от когото се 
очаква да дава съвети относно употреба-
та на ЛП по време на бременност. Тъй 
като 50% от бременностите са неплани-
рани, жената често открива, че е бремен-
на докато вече приема ЛП и посещава 
аптеката като едно достъпно здравно за-
ведение, където може да получи съвет и 
да провери дали не е навредила на бебе-
то си [8]. Бременните жени имат въпро-
си, свързани с употребата на ЛП, и често 
заявяват, че фармацевтът е надежден из-
точник на информация [9]. Фармацевти-
те също така могат да гарантират, че 
бременните жени не приемат ЛП, които 
са противопоказани по време на бремен-
ност. 

Роля на фармацевта за 
оптимизиране на лекарствената 
употреба по време на бременност 
Грижата за бременната жена изисква 

мултидисциплинарен подход, в който 
участва екип от медицински специалис-
ти (фиг. 1) 
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Фиг. 1. Членове на медицинския екип, оказващ грижи за бременната жена 

Рационалната и безопасна лекарстве-
на употреба по време на бременност е 
важен елемент от пренаталната грижа, 
затова бременните жени и техните лека-
ри често се обръщат именно към фарма-
цевтите за информация и съвет. Най-
голямото проучване, оценяващо риска, 
свързан с употребата на лекарства по 
време на бременност, посочва, че трите 
източника на информация, към които 
най-често се объщат бременните жени са 
лекар, листовка за пациента на ЛП и 
фармацевт [3]. 

Две от основните функции на фарма-
цевтите са да отговарят на въпроси, 
свързани с употребата на лекарства (как-
то по лекарско, така и без лекарско 
предписание) и да дават консултации 
относно възможните нежелани реакции 
[10]. Въпреки доказаната роля на фарма-
цевтите като медицински специалисти и 
консултанти за пациента относно безо-
пасната лекарствена употреба, не е го-
лям броят на проучванията оценяващи 
участието на фармацевтите като достав-
чици на лекарствена информация за 
бременните жени. Едно от най-големите 
проучвания, оценяващо ролята на фар-

мацевтите като източници на лекарстве-
на информация по време на бременност 
е проведено в три държави – Канада, 
Нидерландия и Исландия и обхваща 120 
фармацевти [11]. Резултатите от това 
проучване показват, че при въпроси, 
свързани с употребата на лекарства по 
време на бременност, 90% от фармацев-
тите директно насочват пациентките към 
своя лекар, без да предоставят никаква 
информация и само 14% се позовават на 
актуалната и основана на доказателства 
медицинска литература [11]. По-късно 
тези изследователи провеждат същото 
проучване в Аржентина с още 40 фарма-
цевти и съобщават подобни резултати 
[12]. Резултатите от друго проучване, в 
което са анкетирани 26 фармацевти от-
носно подхода им при избор на ЛП без 
лекарско предписание (OTC) за повлия-
ване на често срещани симптоми през 
бременността като главоболие, гадене и 
повръщане, показват че фармацевтите не 
са задавали достатъчно въпроси свърза-
ни с клиничната история на бременност-
та, за да обосноват избора си относно 
терапия и дозировка [13]. 

Във Франция изследване, в което 
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участват 130 фармацевти, има за цел да 
оцени дали фармацевтите препоръчват 
подходящи ЛП и предоставят актуална и 
достоверна лекарствена информация на 
бременните жени [14]. 94.5% от анкети-
раните посочват, че препоръчват хомео-
патични ЛП особено за състояния като 
алергия и кашлица. Фитотерапия е пре-
поръчвана при нарушения в съня, веноз-
на недостатъчност и болки в гърлото. По 
отношение на състояния като гадене, 
повръщане и болки в гърба, фармацевти-
те са отговорили, че насочват директно 
пациентките към общопрактикуващия 
им лекар [14]. Неотдавнашно проучване 
съобщава, че 52% от фармацевтите в 
Сърбия препоръчват употребата на ЛП 
за лечение на болки в гърба, гадене, нас-
тинка и констипация по време на бре-
менност, докато 62% от анкетираните в 
Норвегия препоръчват нефармакологич-
ни методи или консултация с лекар [15]. 

Резултати от всички тези проучвания 
илюстрират големите различия във фар-
мацевтичната практика между страните 
по отношение на препоръките за лечение 
на често наблюдавани симптоми, свър-
зани с бременността. Това може да се 
обясни отчасти с различията в норма-
тивната уредба, образователната система 
и наличието на различни ЛП в аптеките. 
Фактът, че голяма част от фармацевтите 
насочват бременните жени директно към 
общопрактикуващия лекар, подчертава 
необходимостта от допълнителни знания 
и информация за OTC лекарствата, което 
е от решаващо значение за облекчаване 
на характерните симптоми и състояния 
през бременността. Фармацевтът трябва 
да разполага с подходяща и основана на 
доказателства информация, за да опре-
дели съотношението полза/риск от лече-
нието и по този начин да осигури ефек-
тивна консултация за бременните жени. 

Лекарствена безопасност по време 
на бременност и бъдещи насоки за 
развитие на фармацевтичната 
практика 
Талидомидната трагедия от 1961 г., 

довела до раждането на хиляди деца с 
малформации, поставя основите на съв-
ременното законодателство в областта 
на лекарствената безопасност и повиша-
ване на информираността относно тера-
тогенните ефекти на лекарствата.  

В отговор на талидомидната трагедия, 
Американската агенция по храни и ле-
карства (FDA) въвежда през 1979 г. кла-
сификационна система, състояща се от 5 
рискови категории – A, B, C, D и Х 
(табл. 1) [16, 17]. Лекарствата се класи-
фицират в една от рисковите категории 
въз основа на наличието или отсъствието 
на данни за безопасността при употреба 
по време на бременност и съотношение-
то полза/риск. Класификационната сис-
тема цели да даде указания относно из-
бора на лекарство за лечение по време на 
бременност, когато има такава необхо-
димост. Категориите не отчитат риска на 
лекарствените вещества и техните мета-
болити при преминаване в кърмата [8]. 

През 2015 г. FDA публикува 
Pregnancy and Lactation Labeling Rule 
(PLLR), за да се справи с недостатъците 
на предишната класификационна систе-
ма. Старата 5-буквена система често е 
била грешно интерпретирана, поради 
неточно определяне на степента на риска 
и неправилно клинично тълкуване [18]. 
Новата система за категоризиране PLLR 
дава възможност за по-добро консулти-
ране на пациентите и информирано взе-
мане на решения по отношение на бре-
менните жени, които се нуждаят от ле-
карствена терапия. Рисковите категории 
A, B, C, D и Х са заменени от 3 раздела, 
включващи няколко подраздела, а имен-
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но: Бременност, Кърмене и Лекарствена 
употреба при жени и мъже в репродук-
тивна възраст [19]. 

През 2011 г. Международната фарма-
цевтична федерация (FIP) одобри и прие 
документ относно ролята на фармацев-
тите за подобряване на майчиното и дет-

ско здраве. Този документ е структури-
ран в съответствие с Правилата за добра 
фармацевтична практика на FIP и Све-
товната здравна организация (СЗО) [20]. 
Ключовите интервенции по време на 
бременност и лактация, в които участват 
фармацевтите са обобщени в табл. 2.  

Табл. 1. Рискови категории лекарства за употреба по време на бременност 

Категория Описание 

A Няма доказан риск за плода при приемане на лекарството 
B Експериментално не е доказан риск за плода, но липсват убедителни клинични данни 

C Експериментално е доказан риск за ембриона и плода, но няма убедителни клинични 
данни 

D 
Доказан тератогенен риск при прием на лекарството. Такива лекарства могат да се 
прилагат само при животозастрашаващо или сериозно заболяване на бременната, кога-
то очакваната полза е много по-голяма от съществуващия тератогенен риск за плода. 

X Висок риск от увреждане на плода. Лекарството е противопоказно при бременни и же-
ни, които имат намерение да забременеят 

Табл. 2. Обобщен преглед на ключовите интервенции по време на бременност и лакта-
ция с участие на фармацевта 

Етап Интервенция 

Преди забре-
меняване 

o Включване на фолиева киселина и избор на пренатални витамини  
o Обучение и консултация относно фармакотерапията при придружаващи заболя-

вания 

По време на 
бременност 

o Обучение за безопасна лекарствена употреба 
o Въпроси свързани с употребата на OTC и лекарства по лекарско предписание 
o Обучение за здравословен начин на живот 
o Подготовка на жената за кърмене  

След раждане 

o Избор на витамини и хранителни добавки за майката и новороденото 
o Избор и консултация за ОТС лекарства за новороденото 
o Консултации за употребата на лекарства по време на кърмене 
o Обучение относно продължителността на лечението, възможните странични 

ефекти и очаквани резултати 
 
Заключение 
Безопасната фармакотерапия на ха-

рактерните симптоми и състояния през 
бременността, включително и успешно-
то лечение на хронични заболявания, е 
значително предизвикателство както за 
медицинските специалисти, така и за 
бременните жени. Необходимо е активно 
ангажиране на фармацевта в грижата за 
бременните жени и осигуряване на ин-
формация относно рационалната и безо-

пасна употреба на ЛП, витамини и хра-
нителни добавки. Добрата комуникация 
и способността за създаване на доверие у 
пациентите, утвърждава ролята на фар-
мацевта като важен член на здравния 
екип.  
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P-гликопротеин – основни концепции, 
фармакологични аспекти и роля в онкогенезата – 
oбзор  
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АТР-свързващите касетъчни транс-
портьори (ABC-транспортьори) образу-
ват голямa суперфамилия от мембранни 
протеини. Членове на ABC-
транспортьорите осъществяват дифузия 
на субстрати от интрацелуларния към 
екстрацелуларния сектор. Членовете на 
тази подкатегория транспортират холес-
терол и липиди1. Първият от тези транс-
портьори е идентифициран и охаракте-
ризиран, като Р-гликопротеин (Р-gp), 
продукт на човешкия MDR1 ген. Впос-
ледствие бяха идентифицирани други 
членове на това семейство транспортьо-
ри като MRP1 (ABCC1) и MXR (ABCG2) 
способни да предизвикват мултилекарс-
твена резистентност по силата на АТФ-
зависим лекарствен ефлукс2,3,7. През 
1976 г. Juliano и Ling свързват феномена 
на противораковата резистентност на 
множество лекарства към един експре-
сиран гликопротеин в мембрани от яйч-
никови клетки от китайски хамстер. Ле-
карствената резистентност се характери-
зира с намалено натрупване на противо-
ракови агенти в туморните клетки и на-
ричат протеина Р-гликопротеин (Р зара-
ди повишаване на пермеабилитета на 
клетъчната мембрана). Скоро след това 
става очевидно, че Р-гликопротеинът 
(Р-gp) функционира като АТФ-
задвижвана, трансмембрана ефлукс пом-
па с изключително широка субстратна 
специфичност (фиг. 1).  

Очевидно са се правили опити за раз-
работване на съединение което би бло-
кирало P-gp медиирания ефлукс на про-
тивораковите лекарства за да се постигне 
реактивиране на мултирезистентните 
туморни клетки. Първият представител 
от този нов клас на т. нар. модулатори на 
мултирезистентност (MDR-модулатори) 
е блокерът на калциевите канали вера-
памил4,5. Рентгеновата кристалографска 
структура на P-gp, показва свързването 
на АТР-зависими промени на конформа-
цията, водещи до транспорт на субстрата 
към екстрацелуларното пространство6. 
Структурата на човешкия P-gp съдържа 
1280 аминокиселини и има 12 трансмем-
бранни области и две АТР-свързващи 
места, които реагират или неутрално, 
или позитивно спрямо заредени хидро-
фобни лекарствени субстрати7 (фиг. 2). 

Експресията на този протеинов тран-
спортьор на чревните епителни клетки е 
отговорна за ефлукса, който ограничава 
клетъчното поглъщане и абсорбция в ен-
тероцитите, докато експресията на по-
върхността на хепатоцитите и бъбречни-
те тубулни клетки подобрява елимини-
рането на лекарствата чрез жлъчката и 
урината8. Локализацията на P-gp в кръв-
но-мозъчната бариера играе важна роля 
в ограничаването на навлизането на раз-
лични лекарства в централната нервна 
система9 (Фиг. 3). 
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Фигура 1. Структура на човешки P-гликопротеин, показваща субстратния ефлукс ме-
дииран от последния. Модел на транспорта на субстрат чрез пропускливост на P-gp. (А) 
Субстрат, преминаващ двойния фосфолипиден слой на клетката до интрацелуларното 
пространство и навлизащ до вътрешния домен за свързване на лекарствата през отворен 
протеинов тунел. Остатъците в доменът за свързване на лекарствата взаимодействат с 
инхибитори и субстрати в обърната навътре конформация. В) Аденозин трифосфат 
(жълто) се свързва с нуклеотид-свързващите домени, предизвикващи голяма конфор-
мационна промяна медиираща лекарствения ефлукс. Адаптирано с разрешение от Aller 
et al. (Aller SG, Yu J, Ward A, et al. Structure of P-glycoprotein reveals a molecular basis for 
poly-specific drug binding. Science 2009;323: 1718–22.).  

 
Фигура 2. Хипотетичен 2-D модел на човешки Р-гликопротеин, базиран на хидропати-
чен анализ на аминокиселинната последователност и нейните функционални домейни. 
Всеки кръг представлява аминокиселинен остатък, със сини кръгове са показани пози-
циите на мутации, които променят субстратната специфичност на P-gp (за яснота, не 
всички мутации са показани). Мястото на АТФ е отбелязано с по-голям кръг като A, B 
и C области. N-свързаните места за гликозилиране (N91, N94 и N99) са, означени с раз-
клонени линии в първия извънклетъчен цикъл, а местата за фосфорилиране (S661, 
S667, S671 и S683) в линкерната област са показани като червено кръгче P. Зелените 
ленти над TM домените 4-6 и 10-12 показват регионите, означени с фотоафинитетни 
аналози. По Suresh V. et al. P-glycoprotein: from genomics to mechanism. Oncogene (2003) 
22, 7468–7485. 
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Идентифицирани са три различни P-
gp изоформи (P-gp клас I, II и III); само 
P-gp клас I и III се характеризират с 
нормална роля във физиологията на тъ-
каните10. Въпреки ролята на P-gp транс-
портьорите в нормалната физиология 
свръхекспресията на P-gp (и свързаните 
протеини) върху туморните клетки води 
до значително понижаване на вътрекле-
тъчната концентрация на широк спектър 
от противоракови медикаменти. Ранни 
доказателства за ролята на P-gp в ефлук-
са на противоракови лекарства и ликви-
диране на тяхната цитотоксичност е наб-
людавана преди повече от две десетиле-
тия. Мембранните везикули от резистен-
тни туморни клетки се свързват значи-
телно повече с радиомаркиран винкрис-
тин11,12. P-gp свръхекспресия, която е 
най-честата причина за MDR, намалява 
цитотоксичността на антитуморни ле-
карства, включително антрациклини, 
винка алкалоиди, подофилотоксини и 
таксани13, като по този начин се медиира 
резистентност към тези агенти и се зася-
га тяхното фармакологично поведение. 
Поради недостатъчното доставяне на О2, 
туморните клетките претърпяват значи-
телни промени в метаболитните си пъ-
тища. Най-често клетките преминават 
към гликолиза (феномен, който също 
може да възникне в тумори, дори когато 
доставянето на кислород е малко, извес-
тно е като ефект на Warburg), което от 
своя страна води до натрупване на висо-
ки нива от лактат и ниски концентрации 
на глюкоза. Едновременно, много тумо-
ри проявяват изразена екстрацелуларна 
киселинност с рН стойности, които в ня-
кои случаи са дори по-ниски от 6.514. 
Хипоксичните тъкани показват изразена 
екстрацелуларна киселинност15, и могат 
да повлияят вътреклетъчното/извън-
клетъчното лекарствено разпределение, 

което от своя страна води до намалена 
вътреклетъчна концентрация на химио-
терапевтични средства16,17,18 (фиг. 3). 

За хипоксията19, изчерпване на глю-
козата20 и реактивни кислородни 
видове21 е доказано, че могат да регули-
рат MDR1 гена. Лекарствата могат да 
действат, като инхибитори (намалявайки 
P-гликопротеиновия ефлукс), индуктори 
(повишавайки активността) или просто 
субстрати, но едно лекарство също може 
да има припокриваща роля. Механизмът 
на P-gp инхибирането включва модула-
ция на мембранните транспортьори по 1 
от 4 механизма: директно инхибиране на 
местата на свързване, които блокират 
транспортирането на субстрати, инхиби-
ране на свързването с АТР, АТР хидро-
лиза или свързаното с АТФ хидролизата 
и преместване на субстрата. P-gp инхи-
бирането най-често включва конкурен-
ция за транспортиране с друго лекарство 
с по-малък афинитет към P-gp. Процесът 
на химиосенсибилизация включва съв-
местно приложение от P-gp инхибитор с 
противораков медикамент, за да се уве-
личи натрупването на вътреклетъчното 
противораково лекарство чрез инхиби-
ране функцията за P-gp ефлукс. Съставе-
ни са множество съединения показано, 
че инхибират лекарствената ефлуксна 
функция на Р-gp и следователно, пови-
шават вътреклетъчната концентрация на 
химиотерапевтика с крайно намаляване 
на клетъчното съпротивление. Няколко 
химически класове са известни като P-gp 
инхибитори, като циклоспорини, калмо-
дулинови инхибитори, индолови алкало-
иди, коронарни вазодилататори, хиноли-
ни, хормони, блокери на калциевите ка-
нали (Верапамил) и няколко повърхнос-
тноактивни вещества22. През последните 
три десетилетия, търсенето на ефективен 
P-gp инхибитор с надеждата да се избег-
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не MDR се превърна във важен фокус на 
изследванията. За някои ТКИ, включи-
телно лапатиниб23, гефитиниб24, ерлоти-
ниб25, цедиранин26 и сунитиниб27 се до-
каза, че инхибират функциите на P-gp, 

като по този начин преодоляват химио-
терапевтичната резистентност в MDR 
ракови клетки. Взети заедно, тези докла-
ди показват, че ТКИ представляват обе-
щаващи MDR инхибитори.  

 

  
 

 
Фигура 3. Механизми, показващи P-gp медиирани ефекти. Пропускливият гликопроте-
ин (P-gp) се намира на каналикуларната мембрана на човешките хепатоцити (A), апи-
калната/ луминалната мембрана на чревните епителни клетки (B), и апикалната/ луми-
налната мембрана на бъбречните проксимални тубуларни клетки (С). По Jeffrey D. 
Wessler et al. Glycoprotein Transport System and Cardiovascular Drugs. Journal of the 
American College of Cardiology Vol. 61, No. 25, 2013, ISSN 0735-1097/ Published by 
Elsevier Inc. 
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Фигура 4. Модел на механизмите, чрез които киселинната екстрацелуларна микросре-
да може да повлияе акивността на pGP. ECS – извънклетъчно пространство; ICS – вът-
реклетъчно пространство. По Oliver Thews et al. Impact of Extracellular Acidity on the 
Activity of P-glycoprotein and the Cytotoxicity of Chemotherapeutic Drugs. Neoplasia. Vol. 
8, No. 2, February 2006, pp. 143 – 152. 
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Мултидисциплинарен подход за благоприятен изход 
от бременността при плацента превия ACCRETA 
Н. Ахмад1, А. Тенев1, Т. Китова2, Е. Учикова3, Б. Стоилов3, Г.Сираков4, К. Велкова4 
1Медицински факултет, Медицински университет – Пловдив 
2Катедра по анатомия, хистология и ембриология, Медицински факултет,  
Медицински университет – Пловдив 
3Клиника по акушерство и гинекология, УМБАЛ „Св. Георги“ – Пловдив 
4Комплекс по транслационна невронаука, Медицински университет – Пловдив 

Въведение 
Честотата на плацента акрета е 1:1000 

раждания 0,04 – 0,9%. При 1:200 бре-
менни се появява по време на раждане на 
2 см от вътрешния отвор на цервикалния 
канал на матката, като частично или на-
пълно покрива ostium internum canais 
cervicalis и закрива частично или напъл-
но родовия път. Хорионните вили про-
растват в миометриума поради дефект в 
decidua basalis.  

В случаите, когато ембрионът се имп-
лантира в долната част на маточната ку-
хина, плацентата може да се развие над 
шийката на матката и да предизвика 
тежки кръвоизливи преди или по време 
на самото раждане. 

Повечето случаи на плацента превия 
са диагностицирани през 2–рия тримес-
тър, посредством ултразвуково изслед-
ване по време на рутинен пренатален 
преглед или след случай на вагинално 
кървене. За окончателната диагноза се 
налага осъществяване на комбинация от 
абдоминална или трансвагинална ехог-
рафия. В редки случаи може да се изпол-
зва магнитно резонансна томография 
(МРТ) за ясно определяне на плацентар-
ното местоположение. 

Целта на настоящето изследване е да 
бъде потвърден мултидисциплинарният 
подход като авангарден начин за благоп-
риятен изход от бременността за майката 
и детето при плацента инкрета. 

Материал и метод 
Касае се за жена на 36 години, с вис-

ше образование, смесено хранене, която 
е с втора бременност, с едно здраво дете 
родено с Цезарово сечение. Провела е 
суплементация с фолиева киселина. Не 
спортува. Майката на момичето има ра-
нен климактериум и аборт със същата 
плацента превия. Нулева положителна 
кръвна група. Бременността протича без 
кървене и болки. Терминът на бремен-
ността е 35 г.с. и 5 дни. 

Ултрасонографско изследване  
Първичната диагностика, чрез транс-

вагинална сонография през г.с. 18 – 20 
открива суспектни данни за ниско раз-
положена плацента. Проследяването на 
бременността през 35 г. установява пре-
късната хипоехогенна граница между 
плацентата и матката с неправилно 
оформени съдови пространства – лакуни 
в плацентата. Лакуните в миометриума 
са определени като „swiss cheese“. Изтъ-
няване на миометриума под прилежаща-
та плацента и протрузия на плацентата 
към пикочния мехур.  

Цветното доплерово изследване уста-
новява абнормно разположение на пла-
цената с плацентарни лакуни, с турбу-
лентни хемодинамични вълни, хипер-
васкуларна зона с дилатирани кръвонос-
ни съдове. Състоянието е диагностици-
рано като плацента инкрета (фиг. 1).  

97 



Магнитно резонансно изследване 
За уточняване на разположението на 

плацентата, засягането на миометриума 
и състоянието на околните органи бе 
направено магнитно резонансно изслед-
ване, което потвърди диагнозата плацен-
та инкрета (фиг. 2). Във фиг. 2 са описа-
ни различни структури и срезове опис-
ващи патологията и състоянието на пло-
да така и матката както и колко е увре-
дена матката степента на прекрепване на 
матката нейното състояние и критерити 
за плацента акррета, инкрета или перк-
рета, както в насхият случай е инкрета. 

Прогноза на заболяването и изход 
на бременността 
Прогнозата е свързана, както с подго-

товката на майката, изискваща планира-
не на раждането чрез предстоящо опера-
тивно цезарево сечение и възможната 

хистеректомия, така и с психичната 
травма, вследствие на оперативната ин-
тервенция. Задължително е осигуряване-
то на необходимото количество кръв.  

Хистологично изследване. 
Матката с макроскопски размери 

22/15/2 см, като областта на истмуса и 
ростралната част на корпуса е задебеле-
на със седефен цвят. Пъпната връв е 
прозрачна с три съда. Областта на ма-
точната шийка е инфилтрирана от фор-
мация, която има вид на плацента с на-
личие на ретерционни кисти. 

Микроскопското изследване устано-
ви, директен контакт на хорионните ви-
ли с миометриума, частична хорионна 
пролиферация в миометриума, както и 
прекъсване на децидуа базалис и нали-
чие на субмукозен лейомиом, без некро-
за и кръвоизливи 

 

 

Фиг. 1. Цветното Доплерово изследване установява абнормно разположение на пла-
центата и визуализира змиевидни кръвоносни съдове. Липса на нормално ретроплацен-
тарно пространство. 
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Фиг. 2а. Фиг. 2б. 

  

Коронарен срез – главично предлежание. 
Разположението на плацентата – плацента 
превия. Нехомогенна структура на плацентата. 
Дебелина 5 см. Хиперинтензен пикочен 
мехур  – не се установяват данни за инвазия на 
маточната стена към пикочния мехур. 
Плода е в сагитален срез – биометричните 
данни отговарящи на възрастта. Без данни за 
малформация. 

Аксиален срез – нехомогенна структура на 
плацентата. С калцификации в плацентата 
говорещи за нейната зрялост. 

Фиг. 2в. Фиг. 2г. 

  
Аксиален срез – нехомогенна структура на 
плацентата. Стената е фестонирана с наличие 
на нагънати в пространството на плацентата 
кръвоносни съдове.  

Аксиален срез – стената на пикочния мехур е 
с резки и гладки граници, хиперинтензен. 
Не се установяват категорични данни за 
инвазия на маточната стена към пикочния 
мехур. 

Фиг. 2. 
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Фиг. 3. Хистологично изследване на плацента инкрета. Оцв. НЕ. 10Х10. 

Обсъждане 
Плацентата започва да расте, когато 

ембрионът се имплантира в ендометри-
ума на матката. Тя осигурява кислород и 
хранителни вещества за развитието на 
фетуса, както и отстраняването на от-
падните продукти от кръвта на фетуса. 

Според Wu et al. рискови фактори за 
плацента превия са предшестващи Цеза-
рови сечения, операции на матката, кюр-
таж, данни за плацента превия при пре-
дишната бременност, многоплодна бре-
менност, възраст над 35 години, злоу-
потреба с тютюн и кокаин зависими1. В 
представения от нас случай майката има 
едно предшестващо раждане с цезарово 
сечение. 

Усложненията при плацента превия, и 
по специално при плацента инкрета са 
кървене и преждевременно раждане. 
Може да се получи тежък, животозаст-
рашаващ кръвоизлив по време на ражда-
нето или в първите няколко часа след 
него. Обилното кървене може да доведе 
до спешно Цезарово сечение преди тер-
мина на раждане2. В нашия случай пора-
ди обилното кръвотечение и кръвозагуба 
се е наложило осъществяване на хисте-

ректомия. 
Планирането на раждането е от осо-

бена важност. Средната кръвозагуба при 
плацента акрета варира от 3000 до 5000 
мл3. В настоящия случай кръвозагубата 
също е значителна, поради засягане на 
дълбоките слоеве на миометриума. 

Въпреки доброто планиране, транфу-
зионната и хирургична подготовка смър-
тността вследствие плацента инкрета е 
около 7%. От 39244 жени родили с цеза-
рово сечение, 1186 са претърпели хисте-
ректомия, а от тях 38% са имали плацен-
та инкрета4. 

Заключение 
Пренаталното диагностициране на 

плацента инкрета е от жизнено значение. 
като от особена важност е прецизното 
уточняване на локализацията и степента 
на нейното прорастване в миометриума. 
Ето защо диагнозата е препоръчително 
да бъде потвърдена не само, чрез соног-
рафско и доплерово изследване, но при 
възможност и с МРТ Прогнозата за раж-
дането и изхода на бременността зависи 
от акушерската история, клинично със-
тояние на майката, протичането на бре-
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менността, мултидисциплинарния под-
ход за диагностика, операционна готов-
ност на мултидисциплинарни екипи, 
както и реанимационната подготовка. 
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Малария – „архаично екзотично заболяване“ или 
инсуфициентна диагностика? 
Милена Гулинац1, Стоилка Туфкова2, Симеон Личев3, Иван Црънчев4 

1Катедра/Отделение по обща и клинична патология, Медицински факултет,  
Медицински университет – Пловдив; УМБАЛ „Св. Георги“ – Пловдив  
2Клиника по клинична токсикология, УМБАЛ „Св. Георги“ – Пловдив 
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4Катедра по съдебна медицина и деонтология, Медицински факултет,  
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Маларията е протозойно заболяване. 
Ендемичните райони са тропически и 
субтропически зони на Африка, Азия, 
Лат. Америка и Океания. Причинителите 
са четири маларийни паразити от рода 
Plasmodium. Преносители са комари от 
рода Anopheles. През 2013 г. у нас са ре-
гистрирани 8 случая; 2-а от тях са за-
вършили летално. 

Патология 
От хистоморфологична гледна точка 

маларийната инвазия може да се разг-
лежда в 2 гр.: (*1) 

1. гр.: включва предизвиканите слу-
чаи от P. vivax, P. malariae и P. ovale – те 
се диагностицират единствено и само 
лабораторно, на кръвна намазка, и нико-
га хистологично. 

2. гр.: случаи предизвикани от P. fal-
ciparum – диагностиката е възможна как-
то на кръвна намазка, така и хистоло-
гично от биопсичен или некропсичен 
материал. 

Типичната клинична и хистологична 
картина на маларийна инвазия се дължи 
на 3 основни патогенетични механизма: 

 

1. Механична обструкция на 
микроваскуларна система (артериоли, 
капиляри и посткапиларни венули) във 

вътрешните органи, като резултат от 
намалена пластичност на опаразитените 
еритроцити. (*5) 
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2. Адхезия на опаразитените 

еритроцити към съдовия ендотел, 
причинена от ендотелни адхезиони 
молекули ICAM1 (intracellular adhesion 
molecule 1) и VCAM1 (vascullar cell adhe-
sion molecule 1), под контрол на TNF al-
pha. (*3) 

 

 
Снимка – a) мозъчен съд с ясно видима 
маргинация и адхезия на опаразитените 
еритроцити към ендотелните клетки, во-
дещи до нарушение на целостта на едно-
тела, увеличен съдов пермеабилитет и 
нарушение на мозъчно-съдова бариера = 
> MOЗЪЧЕН ОТОК. b) проминиращи 
периваскулари вакуоли поради мозъчен 
оток. (*4) 

Причината за улеснената адхезия на 
опаразитените еритроцити е появата на 
конусовидни електронно плътни 
депозити, т.н. “knobs”, разположени 
симетрично по повърхността на 
цитоплазмената мембрана на 
еритроцитите. Броя им корелира с 
времето отминало от началото на 
опаразитяването на еритроцитите. (*5) 

 

* Електронна микроскопия – стрелички-
те обозначават т.н. “knobs” по повърх-
ността на еритроцита. 

3. След адхезията, водеща до наруше-
ние на съдовата проницаемост и мозъч-
на-съдова бариера, следва процес на 
АКУМУЛАЦИЯ на малариен пигмен 
(хемозоин) в и извън опаразитените и 
деформираните еритроцити („клетки 
призраци“), и в хистиоцитите-т.н. 
СЕКВЕСТРАЦИЯ. (тя е патогномоничен 
морфологичен белег за маларийна инва-
зия!) (*1) 
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АУТОПСИОНЕН СЛУЧАЙ: 
МЪЖ НА 35 г. насочен към Клиника-

та по токсикология на УМБАЛ „Св. Ге-
орги“ – Пловдив с приемна клинична 
диагноза: 

МЕДИКАМЕНТОЗНА 
ИНТОКСИКАЦИЯ МИКСТА ГР. III. 
ОТРЯВАНЕ С ПРОИЗВОДНИ НА 4-
АМИНО ФЕНОЛА. Хепато-ренален 
сидром. Кома. ОДН. ОССН. Гастритис 
ерозива токсика. 

Кратки клинични данни:  
1. Постъпил в тежко общо състоя-

ние – иктеричен синдром, анурия и пре-
кома. Водещ симптом – силно главобо-
лие, заради което е приемал аналгетици 
и НПВС с минимален ефект.  

2. По данни от близките: пребивавал 

в Екваториална Гвинея и имал фебрилни 
пристъпи. 

3. След множество консултации про-
ведени с: инфекционист, нефролог, гаст-
роентеролог и хирург, въпреки лечебни-
те мероприятия настъпва екзитус лета-
лис. 

4. Параклинични данни:  
ПКК: Ер – 2,87; Хб – 84; Хкт – 0,24; 

Левко – 20; Тр – 137; СУЕ – 35 мм. 
Биохимия: АСАТ – 79; АЛАТ – 71; 

билирубин – 534; дир. билирубин – 267; 
уреа – 37,6; креатинин – 502. 

Йонограма: Nатрий – 132; Калий – 
5,5. Урина: уробилиноген – увеличен; 
билирубин – отр.; белтък 3+++. Не са 
правени лабораторни паразитологични 
изследвания!!! 

 

При обдукцията се установи: 
I. МОЗЪК 
Mакроскопски: хиперемия на меките мозъчни обвивки, приплеснати мозъчни гънки 

и стеснени мозъчни бразди (картина съответстваща на мозъчен оток). 

 

 

*Снимка: Петехиални хеморагии в бялото мозъчно вещество, типични за тропическата 
малария, не се установиха в нашия случай. Те се намират най-често при мозъчна форма 
с по-дълго протичане – над 10 дни. (*4) 
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• Гранулом на Dürck! (*4) 

 

Мозък x 400 HE Перицелуларен и периваскуларен мозъчен оток 

    
Мозък x 1000 HE Стаза в капилярите, хемолизирани и деформирани еритроцити, в мно-
го от които наличие на малариен пигмент както и извън тях,единични паразитни форми 
и гаметоцит. 

II. Слезка 
Mакроскопски: изразена спленомегалия, къслива, на срез пулпата е със сиво-черен 

цвят и с мековата консистенция. 

 

*Снимка: типичен вид на слезка при тропическа малария причинен от P. falciparum (*4) 
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Слезка x 400HE В бялата и червената пулпа на слезката наличие на съдова хиперемия, 
венозен застой, в еритроцитите – наличие на малариен пигмент, както и извън тях; мак-
рофаги натоварени с малариен пигмент. 

III. Черен дроб 

 

Черен дроб x400HE В синосуидите – хемолизирани еритроцити, в много от които нали-
чие на кафеникаво-черен пигмент, както и извън тях; лимфо плазмоцитарна инфилтра-
ция в порталните пространства; средно- и едрокапчеста мастна дегенерация в около 
50% от хепатоцитите. 
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Черен дроб x 200 HE (снимка в ляво) и x400HE (снимка в дясно) В диференциално ди-
агностично отношение ползва се Perl’s оцветяване, което осветява в синьо-зелено хемо-
сидерина. Тук реакцията е негативна, което изключва наличието на такъв пигмент. 

 
IV. Сърце 
Макроскопски не се установиха съществени отклонения от нормалната структура. 

  

Миокард х 100НЕ (снимка в ляво) и x200HE (снимка в дясно) Стаза в капилярите, хе-
молизирани еритроцити, в много от които наличие на малариен пигмент и единични 
паразитни форми, както и извън тях. 

 
V. Бели дробове 
Макроскопски: уголемени, оточни, изпълващи пространството на гръдната клетка. 

На цвят – тъмно червени. 
Хистологична находка: оточна течност и еритроцити с малариен пигмент в алвео-

ларните пространства; в капилярите и в по-големите съдове – стаза, хемолизирани 
еритроцити, в много от които наличие на малариен пигмент и паразити, както и извън 
тях.  
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x 400HE                                        Бел дроб                                        x 40 HE 

 
Бял дроб  x 400 HE 

VI. Бъбреци 
Макроскопски: без съществени отклонения от нормалната структура. 

  

Хистологична находка: стаза в капилярите, хемолизирани еритроцити, в много от 
които наличие на малариен пигмент, каналчетата с тежки дегенеративни, до некротич-
ни промени на епител при запазена базална мембрана. 

 

 

Окончателна диагноза: 
Основно заболяване: Малария. Мо-

зъчна форма.  

Усложнения: Мозъчен оток. Хепато-
мегалия. Генерализиран иктер. Сплено-
мегалия. Мастна дегенерация на ч. дроб. 
Стаза в микроциркулацията на всички 

х 400 Н Е 

х 200 Н Е 
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вътрешни органи.Остра тубулна некроза 
(хемоглобинуричен бъбрек). Белодробен 
оток. Полиорганна недостатъчност. Ме-
дикаментозна интоксикация (по клинич-
ни данни). Токсичен ерозивен гастрит. 

Заключение 
За правилната и своевременна диаг-

ностика на малария важно значение има 
анамнезата, типична клинична картина и 
лабораторните паразитологични изслед-
вания.  

Единствено малария предизвикана от 
Pl. falciparum може да бъде доказана 
хистологично на биопсичен и/или нек-
ропсичен тъканен материал. 
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Ротавирусни гастроентерити при деца до 5 години  
в Клиника по инфекциозни болести УМБАЛ „Св. 
Георги“ – Пловдив за периода от 2015 до 2017 година 
Петър Василев1, Мария Атанасова3,4, Мариана Мурджева3, Марияна Стойчева1,2 
1Катедра по инфекциозни болести, паразитология и тропическа медицина,  
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4Лаборатория по вирусология, УМБАЛ „Св. Георги“ – Пловдив 

Инфекциозната диария е основна 
причина за болестност и смъртност в 
ранна детска възраст. Във високоразви-
тите страни инфекциозната диария рядко 
е фатална, но е причина за значителна 
част от амбулаторните посещения и хос-
питализации като в 10% до 50% от слу-
чаите е причинена от ротавируси (RV) 
(1). Повече от 114 млн. епизода на RV 
гастроентерит се регистрират ежегодно в 
света, предимно (≥ 93%) при деца до 5 
години, а леталните случаи са около 
611000 (454,000 – 705,000) (2). В Европа 
RVs гастроентерит е причина за около 
90 000 хоспитализации годишно и 
700 000 посещения при лекар (3). В Бъл-
гария за периода 2005 – 2009 г. RV гаст-
роентерит е причина за 24 – 44% от слу-
чаите на хоспитализация по повод на 
инфекциозна диария при деца до 5 годи-
ни (4).За първото тримесечие на 2018 
година в страната са съобщени 379 слу-
чая (5). Към септември 2017 г. 98 държа-
ви по света имат или планират масова 
ротавирусна ваксинация (6). В Европа с 
успехи в борбата за намаляване на рота-
вирусните инфекции могат да се похва-
лят Белгия, Австрия, Германия, Вели-
кобритания, Латвия, Финландия, Есто-
ния, Молдова, Норвегия (7). В Белгия 
при децата под 1 година се наблюдава 
намаление на броя на хоспитализациите 

вследствие ротавирусен гастроентерит 
със 72% през втората година и с 83% 
през четвъртата година (8). В Австрия 
този спад е 79% (9). Във Великобрита-
ния се наблюдава 70% спад в ротавирус-
ните случаи в сравнение със средната 
стойност за същия период през предход-
ните 10 ротавирусни сезона (10). Голямо 
значение за успеха на една масова иму-
низационна програма има постигането 
на висок ваксинационен обхват. В Анг-
лия, Белгия, Австрия той достига до 90% 
(8 – 10), което позволява и проявата на 
т.нар. колективна защита. Напр. в Авст-
рия при деца на възраст < 90 дни (твърде 
млади за ваксиниране) хоспитализациите 
са намалели съответно с 50% и 47% през 
2008 г. и 2009 г. в сравнение с годините 
преди ваксинацията (4). В Белгия колек-
тивната защита през първата и втората 
година след въвеждане през 2007 г. на 
ротавирусната ваксинация е съответно 
40% и 15% (11).  

Цел на настоящата работа 
Да се проучи клинико-

епидемиологичната характеристика и 
най-честите лабораторни отклонения 
при деца до 5 години с RVs гастроенте-
рити, с оглед ранна диагноза и адекватна 
терапия.  

110 



Материали и методи 
Проучването включва 331 деца до пет 

годишна възраст, хоспитализирани в 
Клиника по Инфекциозни болести, 
УМБАЛ „Св. Георги“ – Пловдив от 
01.01.2015 до 31.12.2017 г. Използвани 
са методите на клинично наблюдение, 
лабораторни и микробиологични 
изследвания. При всички деца е 
проведено културелно изследване за 
най-честите бактериални патогени – 
Shigella, Salmonella и E. coli. Диагнозата 
при всички е потвърдена чрез 
идентифициране на RV антиген във 
фекални проби чрез сертифицирани 
имунохроматографски тестове. За опре-
деляне тежестта на протичане са използ-
вани интензитета и продължителността 
на основните симптоми: лека форма се 
приема при субфебрилитет, единични 
повръщания и до 5 дефекации/дневно, 
като продължителността е до 3 дни; 

средно-тежка форма при фебрилитет – 
38 – 38,9°С; повръщане и 6 – 9 дефека-
ции дневно, с продължителност 3 – 5 
дни, и тежка форма при фебрилитет над 
39°С; повръщане – над 3 пъти дневно и 
над 10 дефекации дневно, с продължи-
телност на симптомите над 5 дни. 

Резултати 
Хоспитализираните в Клиниката по 

инфекциозни болести, УМБАЛ „Св 
Георги“ – Пловдив 331 деца с RV 
гастроентерит се разпределят по години 
както следва: 2015 г. – 128, 2016 г. – 97, 
2017 г. – 108. RV са основно звено в 
структурата на острата инфекциозна ди-
ария при деца до пет години. Те са при-
чина за 14% от чревните инфекции с ди-
ариен синдром при деца до 5 години. 
Твърде големи са групите пациентите с 
неуточнена инфекция (вирусна 62% и 
бактериална неуточнена инфекция – 
18%, за целия период на наблюдение). 

 
Фигура 1. Етиологична характеристика 
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По-висока е заболяемостта от RVs 
гастроентерити сред градските жители – 
251 (76%) и малко по-висока при момче-
та – 178 (54%). 

При нашите болни заболяванията са 
предимно спорадични. Наблюдавахме 10 
епидемиологично свързани случая при 5 
двойки братчета и сестричета, едната от 
които близнаци.  

Възрастова характеристика 
Заболяемостта от RVs гастроентерити 

е най-висока в ранна детска възраст: до 1 
години са 98 деца (30%), от 1 – 2 години 
108 (33%), следвани от 2 до 3 години – 
75 (23%), от 3 до 4 години – 34 (10%) и 
от 4 до 5 години – 14 (4%).  

В групата на децата до 1 година най-
често боледуващи са тези от 9 до 12 ме-
сеца – 44 (46%), след това от 6 до 9 ме-
сеца – 25 (26%). Заболяемостта е най-
ниска при новородените до 1 месец – 2 
(2%). Нашите данни потвърждават лите-
ратурните за най-висока заболяемост от 
RV гастроентерит при деца до 2 години 
и единични заболявания при новороде-
ни, вероятно поради предаден от майка-
та имунитет (12). 

Най-много са заболяванията през 
зимните месеци от декември до март, 
както и през есенните месеци, с подем от 
август (фигура 4). Установената бифазна 
сезонност е описана и от други автори в 
страните с умерен климат (13).  

 

 
 

Фигура 2. Възрастова характеристика Фигура 3. Заболяемост до 1 година 

 
Фигура 4. Сезонност 
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Клинична характеристика 
RV инфекция при болшинството от 

децата протече с клинична картина на 
гастроентерит, в средно тежка форма, с 
умерена интоксикация и втора степен на 
дехидратация, като стартира с 
фебрилитет и повръщане при 93% от 
децата, и диария – при всички. При 90% 
се установи катар на горните дихателни 
пътища. 

Фебрилитет имаха 307 деца (93%). 
Най-често температурата бе 
субфебрилна, при 170 (51%), а при – 118 
(36%) бе в интервала от 38°C до 39°C. 19 
деца (6%) бяха с температура над 39°С. 
Нашите данните корелират с тези на 

други автори, установили висок фебри-
литет при 30% (14). Продължителността 
на фебрилната реакция е 1 ден при 203 
(66%) деца, до 3 дни при 87 (28%), от 3 
до 5 дни при 14 (4,5%) деца и над 5 дни – 
3 (1,5%) (фигура 5).  

Повръщане имаха 309 (93%) болни. 
При 235 (76%) се наблюдаваха единични 
повръщания, а при 74 (24%) – над 3 пъти 
дневно. При 297 (99%) деца повръщане-
то се овладя до 3 дни, а само при 4 (1%) 
продължи след третия ден.  

Диария имаха всички. При 249 (75%) 
диарийният синдром бе лек, 68 (21%) 
имаха от 5 до 10 дефекации и 14 (4%) са 
с повече от 10 изхождания/24 ч.  

 
Фиг. 5. Интензитет и продължителност на фебрилитета 

 
Фиг. 6. Интензитет и продължителност на диарийният синдром 

Продължителността на диарийния 
синдром е 1 ден при 76 (23%) деца, 
2 дни – 114 (34%), 3 дни – 81 (25%), 4 
дни – 35 (11%), 5 дни – 14 (4%). При 11 
(3%) болни диарийният синдром 

продължи повече от 6 дни (фигура 6). 
При 218 (66%) изхожданията са с течна 
консистенция и при 113 (34%) – течно-
кашави (фигура 7). При по-голямата част 
от болните 297 (90%) изпражненията са 
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без патологични примеси. Примеси от 
слуз имаха 27 (8%), слуз и кръв – 2, а 
само кръв – 4 деца (фигура 8). 

 
Фиг. 7. Консистенция 

 
Фиг. 8. Патологични примеси 

 
Фиг. 9. Разпределение на болните спо-
ред клиничните форми 

Гастроентеритът е най-честата кли-
нична форма при наблюдаваните бол-

ни – 290 (88%). С картината на гастроен-
тероколит заболяването протече при 26 
(8%) деца, ентерит – 15 (4%) (фигура 9). 

Наблюдавахме 5 случая на усложне-
ния на RV гастроентерит с Pneumonia, 
един с мозъчен оток и два с Otitis media. 

Анализът на клинико-
морфологичните изследвания показа: 
левкопения при 46 от (14%), левкоцитоза 
при 8 (2,4%), олевяване при 145 (44%) и 
анемичен синдром при 164 (50%). При 
изследване на киселинно – алкалното 
състояние се установи рН под 7,360 при 
21 (6%) деца, а ВЕ под /-10/ наблюда-
вахме при 15 (4,5%). От йонограмата се 
установи хипокалиемия при 10 (3%) де-
ца, хипонатриемия – 22 (7%) и хипохло-
ремия – 8 (2%). Не установихме хипер-
натремия, за която има съобщения от 
други автори при деца с RV гастроенте-
рит (11). 

В периода на проучване 
наблюдавахме 4 случая на коинфекция с 
бактериални чревни патогени: RVs + E. 
coli – O55, O126, O26, O86 ESRA+, и 1 
случай на коинфекция с RVs + 
Clostridium difficile. 

Лечението на децата с RV гастроенте-
рит включваше патогенетични и симп-
томатични средства, и пробиотик. Анти-
биотично лечение – при усложнения и 
коинфекции. 

Заключение 
RV гастроентерити са причина за 14% 

от хоспитализациите по повод инфекци-
озна диария при деца до 5 години. Във 
възрастовата група до 2 години те са 
33%. Заболяванията протичат в 88% от 
случаите като гастроентерит. Нашите 
данни подкрепят необходимостта от по-
широко приложение на RV ваксина, с 
оглед намяляване на хоспитализациите 
по повод ОИД, респективно рисковете, 
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неудобствата и финансовия ресурс, 
свързани с болничния престой.  
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Introduction 
The following forensic pathological case 

is of great interest because death cases as a 
result of sharp force trauma caused by 
architectural glass are relatively rare (1, 2) 
and the manner of death in these cases is 
accidental in less than 3% of them (1, 2). 
Architectural glass injuries are more severe 
and they result in significant morbidity and 
cost to the health service. Injuries 
associated with architectural glass have 
become a matter of considerable concern in 
recent years and many researches are made 
about these injuries. The glass in doors and 
windows is amongst the most common 
building material involved in accidents on 
domestic premises (3). The main cause of 
death in these cases is exsanguination due 
to a lesion of a major blood vessel. Cases of 
death after lesion of small blood vessels in 
the area of leg are extremely rare (6). The 
correct determination of the manner of 
death would it be accidental, suicidal or 
homicidal in some of these cases is a major 
difficulty. Due to the lack of persuasive 
evidence or insufficiency thereof, the 
forensic pathologist could prematurely 
assume an incorrect cause and in that way 
seriously mislead the further development 
of the investigation. The key to answering 
that question, whether the trauma was self-
inflicted or accidental, lies in the manner of 
which the body and its surroundings have 
been found, the witness’ reports and the 
results from the forensic experiments which 

must be performed when needed. A murder 
scene that could be set up by the assailant to 
mimic an accidental cause of death is also a 
possibility that should always be kept in 
mind.  

Case report 
The present case is about a body of a 

woman found dead in her flat on the couch 
in the living room with large amounts of 
blood surrounding the corpse and area 
around it. During the inspection of the 
crime scene many small pieces of glass 
were found all over the floor, which came 
from a shattered interior glass door panel. 
The findings during the external 
examination of the body on site were the 
following: The presence of an atypical 
incised wound on the left ankle and absence 
of defensive injuries and other trauma on 
the corpse.  

On the external examination we found 
that the post mortem lividity was not well 
presented and faded, the skin and mucosae 
were pale. In the lower third and upper 
ankle area of the left leg on the posterior 
external surface an incised atypical wound 
with almost vertical directions with a length 
of 5.5 cm, not well-defined abraded edges, 
absence of tissue bridges were found. On its 
external margin a hanging piece of skin was 
also found. Additional incisions were 
performed in the area of the left leg. It was 
found that the fibular artery was torn in its 
distal part. 
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Fig. 1. and Fig. 2. Showing the crime scene with the body on the left picture, and the 
shattered interior door glass panel on the right picture. 

    
Fig. 3. and Fig. 4. Showing the blood socked rags and pieces of glass on the left picture and 
the atypical incised wound on the right picture. 

   
Fig. 5. and Fig 6. Showing the blood soaked towels and rags that the deceased had used to 
clean up after her injury. 

During the internal examination of the 
body the tissues and organs were found pale 
and with well-presented organ anaemia. 
The brain was presented with normal 
structure, the gyri and sulci were intact, but 
the brain matter was with distinguishable 
pallor. During the dissection of the heart 

many hemorrhages were found under the 
endocardium of the papillary muscles 
(Minakov's spots). The heart was with 
normal dimensions and weight. The liver 
was presented with the same pallor seen 
also over other organs in the body, the 
structure of the liver was normal. Kidneys 
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were presented with well seen contrast 
between the cortex and the medullar part, 
with the macroscopic picture of “shock 

kidneys”. A high alcohol blood 
concentration was detected on the 
toxicology analysis (1,5‰). 

    
Fig 7. and Fig. 8. showing the pale internal organs of the body on the left, and Minakov’s 
spots under the endocardium of the heart (on the right). 

Discussion 
Many cases have been reported into the 

literature of trauma and injuries occurring 
from pieces of architectural glass (1 – 8). 
Death by sharp induced trauma usually 
occurs due to blood loss, blood aspiration 
or air embolism, but acute bleeding leading 
to death may also be induced by other types 
of trauma (9), and also by many other 
pathological changes, such as acute 
varicose leg ulcers (10), hemorrhagic 
diathesis, or esophageal varicose veins. 
Determining the cause and manner of death 
in this case is strongly connected with the 
possibility if a fatal blood loss that can 
occur as a result of the rupture of the fibular 
artery. The acute blood loss usually is due 
to the rupture of a major blood vessel of the 
upper extremity (6), but in this case death 
has occurred after the rupture of a relatively 
small artery, which is not observed that 
often in the everyday practice. But 
accidental cases are extremely rare (6, 8) 
and usually they are mistaken for murder 
cases. When small and medium in diameter 
blood vessels are severed, death occurs 
after 6 to 10 hours. The main mechanism in 
which death occurs is by the development 

of an acute anemic hypoxia (11). The speed 
of blood loss is determined by the diameter 
of the blood vessel, blood pressure, minute 
heart pump volume, the thickness of the 
blood (hematocrit) and blood vessel 
resistance. Our research describes a fatal 
injury which was produced by large and 
dagger-like slivers of glass. After in-
detailed inspection of the dead body 
involving the examination of the clothing 
and forensic autopsy, it was identified that 
the manner of death was accidental.  

Conclusion 
The forensic pathologist must investigate 

all evidence associated with the case in 
order to reach a correct conclusion about 
the cause, mechanism and manner of death. 
The coroner’s role in a case like the 
presented is extremely important because 
he is the only specialist who can determine 
whether the cause of death is due to 
enforced or accidental circumstances. In 
order for that decision to be made a close 
inspection of the evidence and crime scene 
must be made. All evidences in favors of 
foul play must be taken into immediate 
consideration also the evidence supporting 
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an accidental cause of death must be closely 
analyzed.  
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Въведение 
Вродените малформации се търсят в 

повечето страни посредством скринин-
гови пренатални ехографски изследва-
ния и ако е необходимо в последствие, 
чрез детайлно магнитно резонансно изс-
ледване. При установяване на вродени 
аномалии, родителите се нуждаят от де-
тайлна информация, за да решат дали да 
прекъснат бремеността по медицински 
показания. Неустановяването на вродени 
малформации е голямо облекчение за 
тях, особено ако съществува риск за въз-
никването им. МРТ е в състояние не са-
мо да потвърди ехографската диагноза, 
но и да определи тежестта ѝ и да визуа-
лизира в 40 – 50% от случаите допълни-
телни малформации на ЦНС. Изследва-
нето се провежда, когато резултатите от 
стандартните диагностични методи, като 
пренатално ехографско изследване и 
пренатален биохимичен скрининг не са 
достатъчно информативни за крайната 
пренатална диагноза. Функционалната 
МРТ е образно изследване, което няма 
увреждащо действие върху плода, но все 
още не е въведено като рутинно изслед-
ване в клиничната практика. 

Цел 
Да бъдат представени първоначалните 

резултати от пилотно проучване на фе-
туси с МРТ по време на бременността, 
както за потвърждаване на откритите 
сонографски находки и откриването на 
допълнителни малформации, така и 
проследяване на морфологията на разви-
ващия се мозък. 

Материал и метод 
Осъществен е МРТ на десет жени по 

време на 3 – 5 л.м. от бременността, при 
които сонографското изследване е отк-
рило налични малформации на плода. 
Изледването е проведено в Комплекс по 
транслационна невронаука към Меди-
цински университет – Пловдив, чрез 
Транслационно невроизобразяване с 
функционален 3 Тесла ядрено-магнитен 
резонанс, Дискавъри 750 W, след съот-
ветна локализация на ROI за аксиални, 
сагитални и коронални срезове спрямо 
главата на плода. Измерени бяха био-
метрични показатели, фронто-
окципитален и бипариетален диаметър, 
напречен диаметър на малкия мозък, 
морфология на черепните и лицеви кос-
ти, гирификация на мозъка, вентрику-
ларна система, пространства, развитие 
на сorpus callosum, големина и фолиация 
на церебелума, състояние на нухалната 
гънка, сепарация на голямо мозъчните 
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хемисфери, обем на задна черпна яма. 
Ширината на вентрикула е измерена в 
основата на сornu occipitalе. 

Резултати  
Изледвани са 10 майки на възраст от 

15 – 36 години. Три от жените са от гр. 
Пловдив, а останалите от други райони, 
три от тях са от ромски произход. Всич-

ки бременности са изследвани в третия 
триместър на бременността и за четири 
от тях тази бременност е първа, за оста-
налите втора. Диагнозите поставени, 
чрез ядрено магнитен резонанс са вроде-
ни аномалии на ЦНС от групата на де-
фектите на нервната тръба, един поли-
малформативен синдром и един е без ус-
тановени аномалии (табл. 1). 

Табл. 1. Характеристики на майките, местоживеене, срок на бременността, поредна 
бременност и МРТ диагноза. 

№  Възраст на 
майката 

Местоживеене Срок на бре-
менността 

Поредна 
бременност 

МРТ диагноза 

1. 32 гр. Димитровград 5 л.м. 2 Холопрозенцефалия 
2. 25 гр. Панагюрище 6 л.м. 2 Енцефалоцеле окципиталис 
3. 17 с. Шишманци 8 л.м. 1 Аненцефалия 
4. 19 с. Дулчево 8 л.м. 2 Спина бифида, хидроцефа-

лия, Арнолд Кияри синдром 
5. 36 гр. Пловдив 9 л.м. 2 Плацента превия акрета 
6. 15 с. Симеоново 5 л.м. 1 Вактерл-Н асоциация 
7. 22 гр. Ловеч 8 л.м. 2 Хидроцефалия 
8. 27 с. Оризово 7 л.м. 2 Хидроцефалия 
9. 17 гр. Пловдив 6 л.м. 1 Краниорахисхизис тоталис 

10. 28 гр. Пловдив 6 л.м. 1 Без аномалии 
  

 

Фиг. 1. Функционална МРТ А/ Алобарна холопрозенцефалия (черно-бяла стрелка);  
В/ Спина бифида (черно-бяла стрелка) 
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Фиг. 2. Функционална МРТ – аненце-
фалия 

 
Фиг. 3. Функционална МРТ – плацента 
превия акрета 

Обсъждане 
Пренаталнта сонография не винаги е в 

състояние с категоричност да диагнос-
тицира, както редица аномалии на разви-
тието, като агенезия на corpus callosum, 
корови малформации, перивентрикулар-
на нодуларна хетеротопия, дисплазия на 
малкия мозък, частична агенезия на 
septum pellucidum, синдром на Walker-
Warburg, понтоцеребеларна дисплазия, 
така и някои деструктивни аномалии, 
като перивентрикуларна левкомалация, 
поренцефалия, кистична енцефаломала-
ция, интравентрикуларна и субепендим-
на хеморагия [Simon et al. 2000, Coakley 
et al. 1999]. Това налага при съмнение за 
вродени малформации да се осъществи 
МРТ, която да потвърди, отхвърли или 
установи допълнителни такива. 

Според Wagenvoort et al. при ехограф-
ско установяване на вродена хидроцефа-
лия, феталната МРТ е в състояние да оп-
редели тежестта ѝ и да визуализира в 
40 – 50% от случаите допълнителни 
малформации на ЦНС [Wagenvoort et al. 
2000, Valsky et al. 2004, Girard et al. 2003, 
Levine et al. 2002]. Първите съобщения 
за осъществяване на МРТ при фетуси са 
използвани за тяхното измерване [Smith 
et al. 1984, Smith et al. 1985]. Възмож-
ността да се получи образ на целия фе-
туса, както и реконструкция в различни 
равнини, без използване на йонизиращи 
лъчи, много скоро след това, навлезе 
широко в пренаталната диагностика. 
Първоначалните затруднения от сравни-
телно по-продължителното време на из-
ледването и необходимостта от седиране 
на майката, за избягване получаването 
на артефакти бяха преодоляни от съвре-
менните МРТ апарати [Breeze 2012]. 

Установяването на малформациите на 
ЦНС са от голямо значение, както за 
клиницистите, така и за родителите с ог-
лед точното преценяване на изхода от 
бремеността [Jokhi и Whitby 2011]. 

Според Griffiths et al. феталната МРТ 
установява по-често мозъчни малформа-
ции, в случаите, когато е осъществена 
след 25 ГС, в сравнение направените в 
периода 20 – 24 ГС [Griffiths et al. 2010]. 
Според тях това се дължи на по-честото 
развитие на екстремна ВМ в този по-
късен период. При фетуси с лека ВМ 
съществува около 6% възможност за от-
криване на мозъчни аномалии след 20 
ГС [Griffiths et al. 2010]. 

Не рядко при фетуси с лека ВМ впос-
ледствие се установяват други проблеми 
[Breeze et al. 2005]. В тази връка фетал-
ната МРТ има съществено значение за 
откриване на други малформации на 
ЦНС, неоткрити от пренаталната соног-
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рафия [Griffiths et al. 2010, Morris et al. 
2007]. След установяването им, се налага 
прецизна прогностична преценка на 
евентуалния изход от бремеността. Това 
може да се постигне единствено от мул-
тидисциплинарен екип, вкючващ фето-
патолози, детски невролози, неонатолози 
и генетици. Точната диагноза и прогно-
зирането на потенциалните проблеми за 
детето, ще позволи на родителите да 
преценят дали да запазят плода или да 
предприемат ПБМП [McKechnie et al. 
2012].  

Заключение 
Пренаталното изследване с МРТ е 

един от най-прецизните начини за изс-
ледване на феталния мозък и откриване 
на вродени аномалии, поради което е не-
обходимо да стане неразделна част от 
мултидисциплинарния подход при диаг-
ностициране на вродени аномалии. 
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Introduction 
The regular physical training leads to 

morphological and electrophysiological 
changes in professional sportsmen’s hearts 
known as Athletic Heart Syndrome (AHS)1. 
These variations of the cardiac physiology 
may differ significantly between an athletes 
or may simulate pathological symptoms in 
untrained individuals. The 12-channel elec-
trocardiographic record (ECG) of the cardi-
ac activity is one of the most cost-effective 
and informative tools used to indicate the 
structural or electric characteristics of the 
heart. To optimise the differentiation be-
tween pathological changes and normal 
physiological adaptation while interpreting 
an ECG of an athlete the American Medical 
Society for Sports Medicine, the European 
Association for Cardiovascular Prevention 
and Rehabilitation, European Society of 
Cardiology and the FIFA Medical Assess-
ment and Research have set the 2012 Seat-
tle criteria1. The aim of this project is to ad-
vance the pre-participation screening and 
consequently to provide medical clearance 
for sport events and reduce the false posi-
tive findings, all leading to better perfor-
mance. The sensitivity of the criteria on the 
other hand is aimed to reduce the number of 
pathological and in some cases life-
threatening conditions, such as sudden car-
diac death, which is a leading cause of 
death among athletes2. Studies among 
sportsmen competing in different disci-
plines show that the criteria are common 

and further studying of their distribution 
among different populations of athletes 
would provide useful date for better clinical 
evaluation of athlete’s physical status1,3,4. 

Football is the most popular and prac-
ticed sport activity in Bulgaria and all the 
elite players undergo mandatory medical 
screening that includes ECG. Therefore, the 
Seattle criteria should be well-known and 
applied by sports medicine specialists. 
However, there is no data available about 
the incidence of AHS ECG findings in Bul-
garian football players. Such information 
would be useful for clinicians as it may 
help the screening and diagnostic process. 

Purpose 
To evaluate the incidence of ECG find-

ings as a part of the Athletic Heart Syn-
drome in elite football players, competing 
in Bulgarian championship. 

Tasks 
To analyse the ECGs and apply the Seat-

tle criteria (2012). 
To apply descriptive statistical analysis. 
To compare the obtained data with al-

ready existing surveys and draw conclu-
sions. 

Material and methods 
The survey was based on analysing rest-

ing 12-lead ECGs of 153 professional foot-
ball players, aged 24.6 ± 4.4 years (Mean ± 
SD), participating in the Bulgarian football 
league in the period between 2014 – 2018. 
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None of the studied subjects presented any 
signs or symptoms of illness. The ECGs 
were automatically analysed by Cardio-
Point (BTL, Czech Republic) software and 
manually revised. The speed of recording 

was 25 mm/s and the sensitivity – 10 
mm/mV. To evaluate the findings, the Seat-
tle criteria (2012) for ECG interpretation in 
athletes have been applied. The Seattle cri-
teria are shown in table 01. 

Table 1. Seattle criteria (2012) for AHS 

Seattle criteria  Identified by  
1. Sinus bradycardia  HR between 30 and 60 BPM  
2. Sinus arrhythmia  Difference in the RR intervals  
3. Ectopic atrial rhythm  P-wave with an abnormal morphology  
4. Junctional escape rhythm  QRS rate faster than the resting P wave or sinus rate 
5. First degree AV block  PR interval larger than 200 ms  
6. Mobitz type 1 AV block  Progressively Increasing PR intervals until non-

conducted P-wave is formed  
7. Incomplete right bundle branch block 
(IRBBB)  

rSR` configuration in V1 and QRS complex no 
longer than 120 ms 

8. Isolated QRS voltage criteria for LVH  Sokolow-Lyon index > 35mm  
9. Early repolarisation  J-point elevation, J-wave, or slurred terminal QRS 

in any of the precordial leads 
10. Convex (‘domed’) ST segment in 
black/African athletes  

Convex (‘domed’) ST segment elevation combined 
with T-wave inversion in leads V1–V4, also a sing 
of an early repolarisation  

 
Results 
The application of the criteria resulted in 

finding at least one criteria in 90.2% of the 
study group. The percentage distribution is 
illustrated in figure 01. Early repolarisation 
was the most common variation we 
observed in our participants – nearly two in 
three players (64.1%) displayed ST – 
elevation with or without J-wave in V1-V4 
leads. Sinus bradycardia was also 
frequently identified among our study 
group – 57.5% with mean heartrate 57.5 ± 
11.2 bmp. The other criteria are distributed 
as follow – sinus arrhythmia (20.3 %), LV 
hypertrophy (26.6%) with mean Sokolow-
Lyon index 31.2 ± 7.5 mm and maximum 
value of 53 mm, incomplete right bundle 
branch block (IRBB) (17%), AV block 1st 
degree (7.8%), ectopic atrial rhythm 
(1.3%). No 2nd degree AV block was 
observed in our study group. We identified 

the specific to the Afro-American athletes 
domed ST segment and inverted T – wave 
in V1 – V4 leads in 5 (3.3%) players. 

Discussion 
Our analysis showed high prevalence of 

Seattle criteria ECG findings among elite 
Bulgarian football players. The findings can 
be subdivided according to the underlying 
mechanism in the following categories: 
variations arising as consequence from 
increased vagal tone (sinus bradycardia and 
arrhythmia, early repolarisation, AV blocks 
1st and 2nd degree, ectopic rhythms) and as 
consequence from increased chamber size 
(IRBB)1,5. 

The sustained physical training leads to 
permanent shift in the sympathetic/
parasympathetic heart control resulting in 
predominant parasympathetic control in 
resting state. The high prevalence of sinus 
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bradycardia and the sinus arrhythmia 
among athletes is consequence not only of 
increased vagal stimulation, but also of in-
trinsic adaptations in the sinus node with 
decreased automaticity1,6. Differential diag-
nosis is to be made with the sick sinus syn-
drome which manifest itself in inappropri-
ately increasing or decreasing the cardiac 
function while resting or during periods of 
increased physical activity. Sinus arrhyth-
mia is also observed during inspiration and 
expiration1. This decreased sinus rate may 
cause other parts of the atrial myocardium 
to depolarise spontaneously and to result in 
ectopic rhythm. The early repolarisation on 
ECG might suggest the presence of myo-
cardial ischaemia in the untrained popula-
tion and requires further clarification7. In 
athletes however the early repolarisation is 
considered normal when other symptoms 
are lacking and the individual is apparently 
healthy1. The presence of domed ST – seg-
ment and inverted T wave suggest a myo-
cardial lesion in non – athletes but shall be 
considered normal ECG pattern in Afro – 
American sportsmen (Fig. 2). The AV 
blocks are consequence of a delayed con-
ductivity of the AV node and thus elongat-
ed PR – interval (1st degree) or progressive-
ly elongating PR intervals until one P-wave 
in not conducted (2nd degree first type). 
These variations in the conductivity are also 
result of parasympathetic predominance and 
it is of vital importance to note that all the 
criteria are considered normal only in rest-
ing state and only when they are absent dur-
ing physical activity. 

The increased need of blood supply dur-
ing training cause the peripheral vessels to 
contract and increase the load of the cham-
bers. Athletes’ hearts are subjected to this 

pathophysiological mechanism frequently 
and the chambers compensate by hypertro-
phy. The ECG reflects these changes of the 
chamber size and/or wall thickness with in-
crease in QRS complex amplitude1. If the 
sum of S wave in V1 and R wave in V5 (the 
Sokolow – Lyon criterion) is greater than 
35 mm the ECG suggest myocardial hyper-
trophy which is considered normal in ath-
letes. The cytoarchitectonic in a hyper-
trophic heart also alters the conductive 
properties of the affected myocardium and 
the impulse depolarises these cardiomyo-
cites later compared to those in the non – 
hypertrophic tissue. This leads to IRBB 
mainly observed in the left precordial leads 
(V1 – V3). 

The criteria for AHS are present in a 
significant percentage of the sportsmen in-
cluded in our study. The high incidence of 
the Seattle criteria is also indicated by other 
studies with focus on athletes competing in 
a broader spectrum of disciplines (figure 
03)1. The early repolarisation and the sinus 
bradycardia are the most common criteria 
found in both studies and the percentage 
representation of early repolarisation, IRBB 
and 1st degree AV block are comparable. 
However, there is a major difference in the 
other criteria – sinus bradycardia, RVH and 
sinus arrhythmia, which might be due to the 
fact that our study focuses on football play-
ers only whereas the other research includes 
athletes competing in many sport disci-
plines. The endurance and intensity of the 
training may account for this notable differ-
ence. The early repolarisation, sinus brady-
cardia and RVH are more common in en-
durance sports (e.g. cycling, swimming) 
compared to aerobic/anaerobic sports (such 
as football)8. 
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Figure 1. Incidence of ECG findings of Athletic Heart Syndrome in elite football players 
competing in Bulgarian championship 

 
Figure 2. Different patterns of early repolarization in athletes. A – Caucasians; B – Afro-
Americans 
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Figure 3. Comparison between ECG AHS findings of our study and the study of Drezner et 
al. 2013 

Conclusions 
The results from our analysis suggest a 

high frequency of some ECG variations 
among professional football players. The 
knowledge of these figures is of clinical 
significance as it helps for the better 
evaluation of sportsmen’s physical status 
and thereby reduce the false positive cases. 
This would improve the athletes’ 
performance during training period. The 
sensitivity of the criteria is aimed to reduce 
the false negative diagnoses and decrease 
the occurrence of sudden cardiac death due 
to undiagnosed pathological condition. 
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Introduction 
Asthma is a heterogeneous disease, 

characterized by chronic airway inflamma-
tion; history of respiratory symptoms such 
as wheeze, shortness of breath, chest tight-
ness and cough that vary over time and in 
their occurrence, frequency and intensity, 
together with variable expiratory airflow 
limitation. Approximately 300 million peo-
ple in the world suffer from asthma. There-
fore, it is a huge socioeconomic burden, 
especially for 5 – 10% of the asthmatic pa-
tients with severe asthma. Asthma man-
agement is moving towards a personalized 
approach and the use of biologic treatment 
is promising. [1] 

Omalizumab 
Omalizumab is an IgE-targeted thera-

peutic agent which blocks the IgE binding 
FceRI on mast cells. It is approved for pa-
tients with severe allergic asthma and high 
IgE blood levels. It is the first monoclonal 
antibody approved by the Food and Drug 
Administration (FDA, 2003) and European 
Medicines Agency (EMA, 2005) to treat 
asthma patients of 12 years and older. In 
2016, FDA and EMA approved an expand-
ed age range for omalizumab to include 
children six to 11 years of age with moder-
ate-to-severe persistent asthma, having a 
positive skin test or in vitro reactivity to an 
airborne allergen and symptoms that are 
inadequately controlled with ICS [1]. Mul-
tiple randomized controlled trials have 
proven the effectiveness of Omalizumab as 
an add on treatment in reducing respiratory 
symptoms, exacerbations, patients’ hospi-

talizations as well as oral corticosteroids’ 
use in patients with moderate-to-severe or 
uncontrolled asthma. Furthermore, since 
allergic rhinitis is one of the most prevalent 
asthma comorbidities, the use of Omali-
zumab in this type of patients improves 
both Asthma Quality-of-Life Questionnaire 
(AQLQ) and Rhinitis Quality of-Life Ques-
tionnaire (RQLQ) scores [2]. In GINA step 
5, anti-IgE treatment with omalizumab is 
the recommended option when moderate or 
severe allergic asthma is uncontrolled on 
step 4 treatment. It is of great importance to 
identify reliable biomarkers which can help 
in predicting disease response and to select 
patients. With Omalizumab, the EXTRA 
study has demonstrated that high baseline 
values of peripheral blood eosinophils can 
be regarded as a reliable biomarker of Th2 
cell-driven allergic inflammation in patients 
with allergic asthma, especially in associa-
tion with high levels of fractional exhaled 
nitric oxide (FeNO) and serum periostin. 
These three biomarkers make it possible to 
predict a positive therapeutic response to 
omalizumab in terms of decreasing asthma 
exacerbations. Furthermore, omalizumab 
has been shown to be associated with sig-
nificant decreases in sputum and peripheral 
blood eosinophils in patients with asthma 
[2]. Data from completed clinical studies of 
1–4 years duration and involving 7,500 pa-
tients with asthma, rhinitis or related condi-
tions, have confirmed a high level of safety 
and tolerability with omalizumab treatment 
with a placebo-like tolerability profile and 
no increased risk of omalizumab-related 
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hypersensitivity reactions, immune system 
abnormalities, cardiovascular events, can-
cer, parasitic infections or other relevant 
diseases. Furthermore, no measurable anti-
omalizumab antibodies were produced in 
patients treated up to 4 years [3] [4]. Some 
limitations in the use of Omalizumab have 
to be taken into consideration: for example 
the high price and the need for multiple in-
jections that may then lead to injection-site 
reactions [2]. 

Mepolizumab 
Mepolizumab is a humanized monoclo-

nal anti IL-5 antibody that inhibits eosino-
philic inflammation and decreases the num-
ber of eosinophils in both blood and sputum 
in patients with refractory asthma despite 
high dose of inhaled or oral corticosteroids 
[5]. Mepolizumab prevents the binding to 
the alpha chain of the IL5 receptor on the 
eosinophil cell surface, with a reduction in 
inflammatory cascade. Mepolizumab is li-
censed as an add-on maintenance treatment 
for patients with severe asthma aged 12 
years and older, and with an eosinophilic 
phenotype (US). Mepolizumab requires an 
entry number of BE ≥ 150 cells/ll or ≥ 300 
cells/ll in the last 12 months and seems to 
achieve best outcomes in those patients 
with BE ≥ 500 cells/ll. [6]. According to 
EMA the safety and efficacy of Mepoli-
zumab in children and adolescents under 18 
years of age has not yet been established. 
Very limited data are currently available in 
children 12 to 18 years old. Many studies 
have been performed to prove the effective-
ness of Mepolizumab. A milestone in the 
clinical positioning of the drug was the 
‘Dose Ranging Efficacy and Safety with 
Mepolizumab’ (DREAM) study, a large 
multicentre, double-blind, placebo-
controlled trial enrolling 621 subjects with 
a history of recurrent severe asthma exacer-

bations, and evidence of eosinophilic in-
flammation [Pavord et al. 2012]. Patients 
were randomly assigned to receive one of 
three doses of intravenous mepolizumab 
(75, 250 or 750 mg) or matched placebo 
(100 ml 0.9% NaCl). The active treatment 
significantly reduced blood and sputum eo-
sinophil counts and the number of asthma 
exacerbations, despite a small effect on 
FEV1, Asthma Quality of Life Question-
naire (AQLQ) and ACQ scores compared 
with the placebo group. Tolerability at 12 
months was very good [7]. Furthermore, 
mepolizumab was proved to reduce the 
prednisone dose, improvements in eosino-
phil numbers, asthma control and FEV1 
were maintained for 8 weeks after the last 
infusion [8]. However, some limitations 
still stand – defining the effectiveness and 
safety of mepolizumab can be a challenge 
because of a relatively small number of pa-
tients and a short duration of studies in lit-
erature. What is more – reliable studies are 
lacking on patients of African descent or 
teenagers and children. Future trials have 
been planned in order to explore the possi-
ble overlap between Omalizumab and 
Mepolizumab and evaluate the effect of the 
latter in patients with severe eosinophilic 
asthma not optimally controlled with anti 
IgE treatment. Therefore, in which asthma 
phenotype anti-IgE or anti IL5 should be 
used. 

Reslizumab 
Like Mepolizumab, Reslizumab is an-

other monoclonal humnized anti-IL-5 anti-
body that blocks IL-5R binding, and inhib-
its IL-5-induced cell proliferation. Res-
lizumab binds to a small region correspond-
ing to amino acids 89 – 92 of IL-5 that are 
critical for binding to IL-5Rα. It is used for 
adult patients (> 18 years) with severe eo-
sinophilic asthma. Several studies have ex-
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plored the efficacy of reslizumab in patients 
with moderate to severe eosinophilic asth-
ma, inadequately controlled on medium to 
high-dose inhaled corticosteroids (ICS) (at 
least 440 μg of fluticasone propionate daily 
or equivalent) with or without other con-
trollers. Castro et al. demonstrated that Res-
lizumab (3 mg/kg i.v. every 4 weeks per 
four doses) reduces sputum eosinophils and 
improves airway function particularly in 
patients with nasal polyps, poor asthma 
control and sputum eosinophils ≥ 3%. They 
also found that Reslizumab reduces asthma 
exacerbations and improves FEV1. More 
studies are, however, needed to evaluate the 
safety and efficacy of reslizumab in chil-
dren and in patients with other eosinophil-
driven diseases [9]. What is more, the out-
come of patients with severe eosinophilic 
asthma after discontinuation of Reslizumab 
therapy has to be evaluated. In a 2014 study 
Haldar et al, reported that cessation of 
mepolizumab in patients with eosinophilic 
asthma resulted in a rapid increase of blood 
eosinophils followed by gradual increase in 
asthma symptoms and exacerbations [9]. 

Benralizumab 
Benralizumab is a humanized monoclo-

nal antibody that binds with high affinity to 
the α chain of the IL-5R, resulting in inhibi-
tion of IL5-mediated receptor activation. 
Unlike Mepolizumab and Reslizumab 
which block the activation of eosinophils 
by neutralizing circulating IL-5, Benrali-
zumab targets the circulating effector cells 
and lung-tissue resident eosinophils and it 
also induces the depletion of eosinophils in 
the circulation, bone marrow and target tis-
sues, particularly the airways and lungs in 
patients with asthma [Iida et al. 2006]. 
Benralizumab binds the IL-5 receptor and 
not the IL-5 ligand, blocking in a more di-
rect way the action of the cytokine and the 

effector cells. Benralizumab does not result 
in upregulation of IL-5 expression, as oc-
curs for the other anti-IL-5 agents [Stein et 
al. 2008]. It induces antibody-dependent 
cell-mediated cytotoxicity of the airway 
eosinophils and basophils and reduces eo-
sinophil precursors in the bone marrow by 
80% or more. Therefore, Benralizumab 
could lead to a great reduction of asthma 
exacerbations. Several key studies to prove 
the effectiveness of Benralizumab in asth-
ma patients have been conducted through-
out the years. A 2010 study of Busse and 
coauthors have found a reduction of periph-
eral blood eosinophil counts within 24 h 
after dosing in 44 atopic asthma patients. 
Castro et al (2014) studied 324 patients 
with persistent eosinophilic and noneosino-
philic asthma and proved that Benralizumab 
reduces asthma exacerbations in adults with 
uncontrolled eosinophilic asthma and base-
line blood eosinophils of at least 300 
cells/μl. Park et al (2016) conducted a study 
with 106 adults with uncontrolled eosino-
philic asthma and concluded that subcuta-
neously admitted Benralizumab reduced 
asthma exacerbations, improved lung func-
tion and asthma control. Rapidity of action 
has also been confirmed in the clinical set-
ting: one dose of benralizumab reduced the 
rate and severity of exacerbations in sub-
jects on standard care presenting to the 
emergency department with an asthma ex-
acerbation [Nowak et al. 2015]. The clinical 
benefits and improvements of lung function 
and AQLQ were confirmed in the long 
term, mostly in patients with blood eosino-
phil counts of at least 300 cells/μl [Castro et 
al. 2014]. Benralizumab seems to be a very 
promising and effective drug in a carefully 
selected population of patients with severe 
asthma. More trials are needed in the future 
to clarify the real cost-effectiveness profile 
of the drug in clinical practice. [10] 
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The “one size fits all” approach is no 
longer successful is no longer effective to 
achieve optimal treatment outcomes. The 
use of biological treatment is promising and 
gives hope to severe asthma patients.  
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Introduction  
Regenerative capacity of the dental pulp 

is well-known and has been recently at-
tributed to function of dental stem cells. 
Dental stem cells offer a very promising 
therapeutic approach to restore structural 
defects. Dental pulp contains mesenchymal 
stem cells defined as Dental Pulp Stem 
Cells (DPSCs)[1]. DPSCs are obtained from 
human permanent and primary teeth, human 
wisdom teeth, human exfoliated deciduous 
teeth (SHEDs), and apical papilla.[4] Other 
sources of dental stem cells are the perio-
dontal ligament, which houses Periodontal 
Ligament Stem Cells (PDLSCs) and the 
dental follicle, which contains Dental Folli-
cle Progenitor Cells(DFPCs). 

Methods 
A web-paged research based on PubMed 

was done. Other sources of information 
were searched in Google Scholar to com-
pare the scientific results and conclusions. 
Furthermore articles that were used were 
published in the years 2010 to 2018 provid-
ing the latest scientific reviews. Various 
keywords used for research were “regenera-
tive dentistry”, “dental stem cells”, “dental 
stem cells pulpal origin”, “stem cells from 
human exfoliated deciduous teeth (SHED)”, 
“isolation and differentiation of dental pulp 
stem cells”. 

Dental pulp stem cells 
During the development of teeth, there is 

an interaction between epithelial cells of 

dental pulp which lead to the differentiation 
of ameloblasts and odontoblasts, resulting 
into deposition of specialized mineralized 
matrices, i.e., enamel and dentin.[2] The in-
ner area of dental pulp chamber contains a 
highly proliferative stem/progenitor cells 
possessing a self-renewal and differentia-
tion properties. DPSCs usually remain qui-
escent when they are within the dental 
pulps, but respond quickly after injury. 
DPSCs have a high proliferative capacity 
and immediately differentiate into odonto-
blasts, osteoblasts and chondrocytes to pro-
duce dentin, bone and cartilage tissues re-
spectively for this repair process.[1] DPSCs 
are mesenchymal type of stem cells inside 
dental pulp. DPSCs have osteogenic and 
chondrogenic potential in vitro and can dif-
ferentiate into dentin, in vivo and also dif-
ferentiate into dentin-pulp-like complex. 

DPSCs are good candidate for dental tis-
sue engineering due to easy surgical access 
to the collection site and very low morbidi-
ty after extraction of the dental pulp. Also 
DPSCs can generate much more typical 
dentin tissues within a short period than 
non-dental stem cells and can be safely cry-
opreserved and recombined with many 
scaffolds. Furthermore DPSCs possess im-
muno-privilege and anti-inflammatory 
abilities favorable for the allotransplanta-
tion experiments. DPSCs are characterized 
by their negative expression of hematopoi-
etic antigens (e.g.,CD45), and positive ex-
pression of stromal associated markers 
(e.g., CD90).[5] They express multipotent 
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marker (STRO-1) and extracellular matrix 
proteins, such as collagen, vimentin, lam-
inin and fibronectin and also express bone 

markers, such as bone sialoprotein, oste-
ocalcin alkalin phospates (ALP), and type I 
collagen.[1]  

 
 

Identification of DPSCs 
There are four identification techniques. 

The first is Fluorescent antibody cell 
sorting in which stem cells can be identified 
and isolated from mixed cell populations by 
staining the cells with specific antibody 
markers and using a flow cytometer. 
Another technique is Immunomagnetic 
bead selection and Immunohistochemically 
staining[1]. Also physiological and 
histological criteria, including phenotype, 
proliferation, chemotaxis, mineralizing 
activity and differentiation, can be used. 

Isolation approaches 
There are various methods for isolation 

of the dental pulp stem cells. One is size-

sieved isolation in which enzymatic diges-
tion of whole dental pulp tissue in solution 
of 3% collagenase Type I for 1 h at 37°C is 
done. Through process of filtering and 
seeding, cells with diameter between 3 and 
20 μm are obtained for further culture and 
amplification.[2] Based on this approach, 
small-sized cell populations containing a 
high percent of stem cells can be isolated. 
Another method is Magnetic activated cell 
sorting (MACS) which is an immune-
magnetic method used for separation of 
stem cell populations based on their surface 
antigens (CD271, STRO-1, CD34, CD45). 
[2] 
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Application of dpscs in dentistry 
DPSCs and SCAP can form pieces 

pulp/dentin complex when transplanted into 
immunocompromised mice whereas SHED 
form mineralized tissues without distinct 
pulp/dentin complex. 

Partial regeneration of dental pulp 
and dentin 
Autologous DPSCs was grown as a three 

dimensional pellet treated with the growth 
factor BMP-2 and implanted into the space 
of partially amputated pulp chamber. This 
approach was able to stimulate reparative 
dentin formation by the newly 
differentiated odontoblasts. A sub-fraction 
of side population of pulp cells (CD31-
/CD146-) were mixed with a collagen 
scaffold and inserted into the pulp chamber 
space where tissues were removed by 
pulpotomy.[3] Formation of regenerated 
pulp tissue with good vascularity and new 
dentin deposition was observed in the pulp 
chamber. 

De novo pulp regeneration of dental 
pulp and dentin 
To regenerate pulp tissue from in an 

empty root canal space, pulp stem cells 
seeded into a scaffold and inserted into the 
canal space. PLG was utilized as a scaffold 

to carry heterogeneous population of SCAP 
or DPSCs, packed into the canal space.[6] 

The emptied canal space was filled with a 
good quality of vascularized pulp-like 
tissue and more importantly, a uniformed 
thickness of a newly generated dentin-like 
layer was deposited onto the canal dentin 
wall. 

The use of stem cells in osseous 
regeneration 
Adult MSCs recently identified in the 

gingival connective tissues (gingival 
mesenchymal stem cells [GMSCs]) have 
osteogenic potential and are capable of 
bone regeneration in mandibular defects.[7] 
GMSCs also suppress the inflammatory 
response by inhibiting lymphocyte 
proliferation and inflammatory cytokines 
and by promoting the recruitment of 
regulatory T-cells and anti-inflammatory 
cytokines.[3] 

Application of dpscs in medicine 
In vitro neural differentiation of DPSCs. 

STRO-1 positive stem cells were allowed to 
form neurosphere in the presence of FGF2 
under suspension culture condition, and 
differentiated into neural lineage by plating 
on laminin-coated culture dishes and 
culturing in the presence of neurotrophic 
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factors such as GDNF, Shh, and FGF8. 
DPCs can be used as a potential treatment 
options for Parkinson‘s, Alzheimer‘s, 
juvenile diabetes, spinal cord injury, certain 
forms of cancer, heart disease etc. As 
human stem cell research is a relatively new 
area, companies developing cell therapies 
face several types of risks as well, and some 
are not able to manage them thus pushing 
this venture into a highly speculative 
enterprise. 

Conclusion 
Stem cell-based therapy holds a great 

promise to solve health problems from both 
systemic and oral diseases. The 
identification of a good stem cell source is a 
major key for a success in tissue 
regeneration. The stem-cell-based tissue 
approaches are widely applied in 
establishing functional organs and tissues 
while the rapid progress in advancement in 
technology such as development of iPSCSs 
(Induced pluripotent stem cells) has 
provided great hopes in regenerative 
therapies for various diseases. Stem cells of 
dental origin have multiple applications 
nevertheless there are certain limitations as 
well. The oncogenic potential of these cells 
is still to be determined in long-term 
clinical studies. Moreover, the research is 
mainly confined to animal models and their 
extensive clinical application is yet to be 
tested. 

Footnotes 
We acknowledge Professor Manchorova, 

Department of Operative dentistry and En-
dodontics, Medical University – Plovdiv, 
for her thoughtful discussions, and critical 
evaluation of the review. 
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The progression of microorganisms from 
the infected root canal space to the periap-
ical area evokes an inflammatory response 
during which pathophysiological changes 
occur in the apical periodontium and the 
adjacent alveolar bone and cement [1]. The 
condition is known as chronic apical perio-
dontitis and is represented radiographically 
as a radiolucent area around the apex of the 
tooth. Recent epidemiologic research doc-
uments that the prevalence of apical perio-
dontitis varies among patients aged 20 to 30 
(33% prevalence of apical periodontitis), 30 
to 40 (40%), 40 to 50 (48%), 50 to 60 
(57%), and older than 60 years of age 
(62%) [2]. According to the American As-
sociation of Endodontists 22.3 million en-
dodontic procedures were performed in 
2005 – 2006, 15.1 million of which in-
volved conventional root canal treatment. 
Therefore, apical periodontitis is regarded 
as a public health problem. The prevalence 
of chronic apical periodontitis in Bulgaria is 
high – between 2.0% and 18% [3]. Fur-
thermore, a notable increase is observed in 
endodontically treated teeth – 71.3% 3. 
Consequently, apical periodontitis is con-
sidered to be a socially and economically 
significant disease. 

Several studies have confirmed that the 
prevalence of radiolucent lesions of endo-
dontic origin can be related to the quality of 
the endodontic treatment. The prognosis of 

endodontic treatment can be positively cor-
related with the technical quality of the root 
filling [4]. However, some studies have es-
tablished that quality of the coronal restora-
tion seems to have a greater impact on peri-
apical status than the quality of the root fill-
ing [5][6][7][8]. 

Thus, the purpose of this retrospective 
study was to evaluate the prevalence of per-
iapical radiolucencies in a fraction of the 
Bulgarian population, as well as the rela-
tionship between periapical status and the 
quality of root canal filling and coronal res-
toration both clinically and radiographically 
by means of Cone Beam Computed To-
mography (CBCT). 

Materials and Methods 
The sample for this retrospective study 

consisted of 160 CBCTs from adult patients 
in a dental radiology laboratory in Plovdiv, 
Bulgaria. The CBCTs were taken between 
the years of 2016 – 2017. A total of 2795 
roots were examined and scored in accord-
ance with the periapical and endodontic sta-
tus scale (PESS). The scale is based on the 
complex periapical index (COPI), designed 
for the identification and classification of 
periapical bone lesions, and the endodonti-
cally treated tooth index (ETTI), which was 
designed for endodontic treatment quality 
evaluation by means of CBCT analysis [9]. 
This study was previously approved by the 
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Medical University – Plovdiv Research 
Ethics Board. 

Radiologic Assessment  
The roots canals were evaluated by two 

independent examiners using the Planmeca 

Romexis dental imaging software and each 
root was scored in accordance with the 
PESS index [9]. The S, R, and D evaluation 
scale is presented in Table 1. The ETTI in-
dex and the L, H, CS, and CF evaluation 
scale is presented in Table 2. 

Table 1. The Complex Periapical Index (COPI) designed for identification and classification 
of periapical bone lesions in case of apical periodontitis: S, R, and D evaluation scale. [9] 

S (Size of the radiolucent lesion) 
S0 Widening of the periodontal ligament not exceeding two times the width of the lateral perio-

dontal ligament  
S1 The diameter of small well-defined radiolucency up to 3 mm 
S2 Diameter of medium well-defined radiolucency 3-5 mm 
S3 Diameter of large well-defined radiolucency > 5 mm 

R (Relationship between root and radiolucent lesion) 
R0 No radiolucency, when widening of the periodontal ligament is not exceeding two times the 

width of the lateral periodontal ligament 
R1 Radiolucent lesion appears on one root 
R2 Radiolucent lesion appears on more than one root 
R3 Radiolucent lesion with involvement of furcation 

D (location of bone destruction) 
D0 No radiolucency, when widening of the periodontal ligament is not exceeding two times the 

width of the lateral periodontal ligament 
D1 Radiolucency around one root 
D2 Radiolucency is in contact with important anatomical structures 
D3 Destruction of cortical bone 

Table 2. The Endodontically Treated Tooth Index: L, H, CS, and CF Evaluation Scale [9] 
L (length of the root canal filling 

L0 0-2 mm from radiographic apex 
L1 >2 mm from radiographic apex 
L2 Overfilling (extrusion of material through the apex) 
L3 Filling material visible only in pulp chamber 

H (homogeneity of the root canal filling) 
H1 Complete obturation (homogenous appearance of the root canal filling) 
H2 Incomplete obturation (voids or porous appearance of the root canal filling) 

CS (coronal seal) 
CS1 Adequate (coronal restoration appears intact radiographically) 
CS2 Inadequate (detectable radiographic signs of overhangs, open margins, recurrent caries, or 

lost coronal restoration 
CF (complications/failures) 

CF0 No complications 
CF1 Root perforation 
CF2 Root canal not treated/missed 
CF3 Root resorption 
CF4 Root/tooth fracture 
CF5 Endodontically treated tooth with radiolucency 

 
 

138 



Statistical Analysis 
SPSS software (version 17; SPSS Inc., 

Chicago, IL) was used for data processing 
and statistical analysis. The Cohen kappa 
was calculated to assess intraexaminer 
agreement for each parameter for the COPI 
and ETTI indexes. The Mann-Whitney test 
was used as the univariate approach to 
detect statistically significant differences 
between the categories. The level of 
significance adopted was 1 %. 

Results  
The intraexaminer agreement values of 

0.941, 0.983, 1.000, 0.892, and 1.000 were 
found for the assessment of the assessment 
of a periapical lesion, S, L, H, and CS, 
respectively, thus indicating almost perfect 
intraobserver agreement. 34.1% of all the 
roots were endodontically treated and 
periapical lesions were assessed in 23.1% 
of all of the roots. 65% of all 
endodontically treated roots presented with 
signs of apical radiolucency, while only 
1.4% of all non-endodontically treated roots 
were assessed to have a periapical lesion as 
shown in Table 3. 

The distribution of the S, R and D scores 
is shown in Figure 1. 61.4% of all roots 
were given a score of S1, and 25.1% – a 

score of S2. In only 19.3% of all the 
multirooted teeth, more than one root was 
involved indicating a score of R2 or R3. 
2.3% of all the roots had a score of D3 thus 
involving a cortical bone destruction. The 
distribution of the ETTI scores is shown in 
Figure 2. The scores of L1, L2, L3, and L4 
were respectively 31.5%, 58.2%, 6.3% and 
4.0%. 58.8% of all the endodontically 
treated roots canal fillings were assessed as 
incomplete, and in 45.6% of all cases, the 
coronal restoration was evaluated as 
inadequate. 94.5% of all cases had a score 
of CF0, as no complications were assessed. 
The scores of L2, L3 and L4 were labeled 
as an inadequate length of the root canal 
filling, the scores of H2 – as an inadequate 
quality of the root canal filling and the 
scores of CS2 – as an inadequate coronal 
restoration. 

The Mann-Whitney test showed a 
significant association between periapical 
status and the length of the root canal filling 
with scores of L2, L3 or L4 (p < 0.001); 
between periapical status and the quality of 
root canal filling with a score of H2 
(p < 0.001); and between the periapical 
status and the quality of the coronal 
restoration with a score of CS2 (p < 0.001). 
The results are shown in Table 4. 

Table 3. Periapical Status and Endodontic Treatment 
  Endodontic Treatment    
  Non-endodontically 

Treated Tooth 
Endodontically 
Treated Tooth 

Total   

  Count Column N 
% 

Count Column 
N % 

Count Column 
N % 

 
Periapical 

Status 

Healthy Apical 
Periodontium 

1817 98.60% 333 35.00% 2150 76.90
% 

 

Apical Radio-
lucency 

26 1.40% 619 65.00% 645 23.10
% 

 

 Total 1843 100.00% 952 100.00% 2795 100.0
0% 

 

139 



Table 4. Periapical Status and Quality of Coronal Restoration and Root Canal Filling  

Variable Category N % of Periapical Radiolucencies 

Quality of coronal restoration Adequate 518 19 

 P = 0.000  
 Inadequate 434 29 

Quality of the root canal filling 
Adequate 392 17 

 P = 0.000  Inadequate 559 28 

Length of the root canal filling 
Adequate 300 12 

 P = 0.000  Inadequate 652 29 

 

 

Figure 1. The distribution of the S, R and D scores. 

 

Figure 2. The distribution of the L, H and CS scores. 

S0 S1 S2 S3 R0 R1 R2 R3 D0 D1 D2 D3

L1 L2 L3 L4 H1 H2 CS1 CS2
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Discussion  
This retrospective study reports the 

prevalence of periapical radiolucencies, as 
well as their association with the quality of 
the endodontic treatment. It focuses on the 
homogeneity of the root canal filling and 
the radiographically assessed quality of the 
coronal restoration. The PESS index was 
used for the assessment of the different 
parameters, using CBCT images.  

Different studies that investigated the 
influence of endodontic treatment and 
coronal restoration quality on periapical 
status reported various results. The quality 
of the root canal filling is a well-known 
determinant of treatment outcome. The tight 
coronal seal is of equal importance as the 
exposure of the root canal filling to 
microorganisms may lead to reinfection of 
the root canal system [8][7]. 

Many studies have evaluated coronal 
restoration quality exclusively on the basis 
of a conventional radiographic examination 
[10][11][12][13][14]. In recent years the 
CBCT technology has enabled clinicians to 
perform a more exact assessment of the 
periapical status and has led to the 
development of new index systems, like the 
Periapical and Endodontic Status Scale [9]. 
Using this index it has been documented 
that adequate root canal filling had a greater 
impact on postoperative periapical status, 
whereas coronal restoration quality had a 
lesser impact on endodontic treatment 
outcome [9]. Contradictory, other studies 
[11] [15] indicated that root canal filling 
and coronal restoration are equally 
important. 

In the present study, a perfect agreement 
was found the radiological clinical 
assessment of the PESS index. The 
prevalence of apical radiolucencies was 
found to be in accordance with previous 
research [3]. The quality of the root canal 

filling and the coronal restoration were 
found to be equally important with regard 
to the periapical status. However, it was not 
possible to establish whether the periapical 
lesions were developed pre- or post-
treatment. The assessment of the coronal 
seal was also done only radiographically.  

Nevertheless, the statistical analysis 
showed a high prevalence of apical 
periodontitis in endodontically treated teeth, 
as well as high prevalence of poor quality 
endodontic treatment and its relation to the 
periapical status. A significant association 
between periapical status and the length of 
the root canal filling, periapical status and 
the quality of root canal filling and between 
periapical status and the quality of the 
coronal restoration was discovered. 

Conclusion 
CBCT analysis of periapical 

radiolucencies enhances the accurate 
diagnosis and the precise evaluation of the 
extent of the lesions. It also provides 
invaluable information on the quality of 
endodontic treatment. The prevalence of 
periapical radiolucency in endodontically 
treated teeth was high and was found to be 
closely related to the quality of the 
endodontic treatment. These findings 
necessitate further research on the 
underlying causes of the observed high 
incidence of the disease. 
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Introduction in Synaptic 
Neurotransmission 
Synaptic neurotransmission is a central 

ability of the nervous system to process and 
store information. Synapses are specialized 
junction points between neurons and classi-
fied into electrical and chemical. Chemical 
synapses constitute the majority and charac-
terized by “one-way” transmission. The 
neurotransmitter is present in the presynap-
tic nerve terminal and is imported in synap-
tic vesicles by H+/neurotransmitter anti-
porter and V-type ATPase, where it is final-
ly stored. Its release is dependent on the 
propagated action potential arrived in the 
presynaptic nerve ending, which subse-
quently activates the voltage-sensitive Ca2+ 
channels, resulting in Ca2+ influx. The intra-
terminal rise of cytosolic Ca2+ triggers fu-
sion of synaptic vesicles with the presynap-
tic membrane, as a result the release of neu-
rotransmitter in the synaptic cleft and bind-
ing to postsynaptic receptors. This induces 
opening of channels and change in the 
membrane permeability to specific ions, 
mediating excitatory (EPSP) or inhibitory 
postsynaptic potentials (IPSP) [1, 2, 3, 4]. 
Finally, the neurotransmitter is removed 
from the synapse, after the exertion of its 
effect, either via enzymatic degradation or 
through uptake by neurotransmitter trans-
porter and adjacent neuroglia. Alongside, 
the synaptic-vesicle membrane proteins are 

recovered by endocytosis, in clathrin-coated 
vesicles, and are ready to be filled again 
with neurotransmitters [5].  

Excitatory Glutamatergic 
Neurotransmission 
Amino acids are omnipresent substances, 

found in high concentration in CNS. Glu-
tamic, aspartic, cysteic and homocysteic 
acids belong to the family of excitatory 
neurotransmitters. Glutamate is the most 
abundant amino acid in the brain, consti-
tutes a potent modifier of neuronal excita-
bility, released by projection neurons and 
produced by two pathways: the denovo 
production and the recycling process [1, 6, 
7]. In denovo production, glutamate is 
formed in the cytosol of nerve terminals 
and is synthesized by mitochondrial enzy-
matic transformation of 2-oxoglutarate into 
glutamic acid, mediated by glutamate dehy-
drogenase, as a part of Kreb’s cycle GABA 
shunt. Afterwards, glutamate, with the ac-
tion of VGLUTs (vesicular glutamate 
transporters), enters the synaptic vesicles, is 
stored there in high concentrations and re-
leased into the synaptic cleft by Ca2+- and 
SNARE-dependent exocytosis. The dif-
fused glutamate binds to postsynaptic re-
ceptors and elicits excitatory effects. How-
ever, dysregulation of excitatory neuro-
transmission results in high extracellular 
and extrasynaptic concentrations of gluta-
mate, leading to neuronal damage (exci-
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totoxicity). The rapid removal of glutamate 
from the synapse constitutes both a funda-
mental neuroprotective mechanism and a 
continuous provision of neurotransmitter 
through a recycling process. Glutamate is 
transported by the EAATs (excitatory ami-
no acid transporters) in astrocytes proximal 
to synaptic cleft, there, it is converted en-
zymatically by glutamine synthetase into 
glutamine and transported back into the 
presynaptic terminal, where glutamine is 
transformed by glutaminase into glutamate, 
completing finally a cycle [4, 7]. 

Excitatory glutamatergic transmission is 
mediated by activation of ionotropic and 
metabotropic receptors. Ionotropic recep-
tors are ligand-gated ion channels which 
consist of multiple subunits, and their acti-
vation by the neurotransmitter leads to con-
formational change and opening of the 
channel that allows passage of Na+, K+ and 
Ca2+. Channel’s activation is brief, resulting 
in fast synaptic transmission, typically 
found on hierarchical pathways in CNS. 
Four subclasses have been identified, divid-
ed in respect of their agonist selectivity and 
structural homology: NMDA (N-methyl-D-
aspartate, GluN1, GluN2A – GluN2D, 
GluN3A – GluN3B), AMPA (α-amino-3-
hydroxy-5-methylisoxazole-4-propionic 
acid, GluA1 – GluA4), KA (Kainate, 
GluK1 – GluK5) and δ-receptors (GluD1, 
GluD2) [4, 7, 8]. All these receptors are 
hetero-tetramers and composed by four 
semiautonomous domains: ATD, LBD, 
TMD and CTD. The extracellular amino-
terminal (ATD) and ligand-binding (LBD) 
domains are bound together to form a 
“clamshell-like” structure, composed of two 
lobes, an upper rigid (S1) and a lower mov-
able (S2), which in turn are connected to a 
trans-membrane domain (TMD) forming 
the ion channel. The TMD consists of three 
trans-membrane helices (M1, M3, M4) and 

a pore-forming re-entrant loop (M2), that 
are crucial for the channel gating, and they 
communicate with an intracellular carboxy-
terminal domain (CTD). The channel gating 
suggests a “three-sequential-steps” model, 
where the ligand binds into its pocket, lead-
ing to conformational changes that close the 
LBD. Propagation of these changes finally 
results to channel opening. Although, all 
the ionotropic glutamate receptors share 
similar architecture, they are characterized 
by diversity based on their topographical 
expression in brain and subunit combina-
tion [8, 9, 10]. Metabotropic receptors 
(mGluR1-mGluR8) are divided into three 
groups: I, II, III and exert their effects, not 
through direct channel gating, but through 
activation of heterotrimeric G-proteins, me-
diating signal transduction cascades [4, 7]. 

NMDA Receptors 
NMDARs have attracted much attention 

over the last years. Characteristic key-
functions like: dual-ligand binding, voltage 
gating, calcium conductance and temporal 
kinetics of channel activity, rendered 
NMDARs important mediators of synaptic 
plasticity [13]. Depending on their struc-
ture, function and anatomical distribution, 
they play essential role in neuronal devel-
opment, behavior, emotionality, learning 
and memory. However, impaired control of 
receptor activation is involved in neuronal 
excitotoxicity, connecting NMDARs with 
the etiopathogenesis of neurological (neu-
rodegenerative, cerebrovascular, epileptic 
etc.) and psychiatric (anxiety, depressive) 
disorders. A great challenge arises in order 
to identify agents that will selectively block 
the excitotoxic activation of NMDARs 
without interfere the beneficial neurotrans-
mission for synaptic plasticity [8, 9, 11]. 
Functional NMDARs are assembly of four 
subunits derived from three different fami-
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lies GluN1, GluN2A-GluN2D and 
GluN3A-GluN3B. NMDARs contain two 
obligatory GluN1 subunits combined with 
either two GluN2 and/or GluN3. Receptors 
consisted of GluN1/ GluN2 subunits require 
simultaneous binding of two molecules of 
agonist glutamate in GluN2 subunits and 
two molecules of co-agonist glycine in 
GluN1 subunits, while those of GluN1/ 
GluN3 require only glycine for their activa-
tion. Specifically, GluN1 subunit expres-
sion is obligatory and ubiquitous in brain, 
and seems to be critical for neuronal devel-
opment. GluN2A predominates in neocor-
tex and hippocampus, GluN2B in forebrain, 
while GluN2C and GlunN2D are mainly 
expressed in diencephalon, lower brainstem 
and cerebellum. GluN3A is presented pre-
dominantly in neocortex, while GluN3B in 
brainstem, spinal alpha motor neurons, hip-
pocampus and cerebellum [7, 11, 12]. 

Agonists of NMDARs 
NMDARs (GluN1/GluN2) are consid-

ered physiologically more important. Co-
agonist glycine binds to the LBD of GluN1 
subunits, while the agonist glutamate binds 
to LBD of GluN2 subunits [9]. Glycine 
naturally occurs in the extracellular envi-
ronment of nervous system, acting in 
GluN1/GluN2 receptors when EC50≈1 μM. 
Endogenous molecules like D-serine, L-
serine, D-alanine and L-alanine can activate 
NMDARs, by occupying glycine’s binding 
site, with D-serine to be predominant co-
agonist at synapses, while glycine to act at 
extrasynaptic NMDARs. Additionally, the 
partial agonists ACPC, ACBC, HA-966 and 
L-687,414 are conformational analogues of 
glycine, exhibiting partial efficacy at 
NMDARs, displaying thus both agonistic 
and antagonistic properties. D-cycloserine, 
a halogenated analogue and partial agonist 
acting on GluN1, gained an important clini-

cal significance as novel positive neuro-
modulatory agent, found to evoke greater 
responses when interact with GluN2C-
containing NMDARs, in comparison with 
GluN2A-, GluN2B- and GluN2D-
containing NMDARs, proposing firstly, 
that it mediates positive effects on cogni-
tion, fear extinction and motor dysfunction 
and secondly, that the subtype of GluN2 
subunit presented in the receptor determines 
the potency of GluN1 agonists [7, 8, 11, 
12]. 

Glutamate, as mentioned above, is the 
major excitatory neurotransmitter in CNS, 
is released from the glutamatergic presyn-
aptic terminal and activates NMDA recep-
tors by binding to GluN2 subunits. Mole-
cules such as L-glutamate, D-glutamate, 
NMDA, N-methyl-L-aspartate, D-aspartate, 
L-aspartate, trans-ABCD, tetrazolyl-
glycine, (2S, 1’R, 2’S)-CCG, (1R, 3R)-
ACPD and homoquinolinic acid can act as 
agonists or partial agonists [1, 8, 11, 13]. It 
is noteworthy that the NMDAR activation 
depends on the extracellular glutamate con-
centration. Normal neurotransmission is 
maintained when glutamate’s peak concen-
tration at the synaptic cleft reaches ≈1 mM, 
resulting in phasic activation. Then, it is 
rapidly removed from the cleft by diffusion 
and uptake within T≈1 ms. When there is 
dysregulation of release/uptake system, pro-
longed elevation of extracellular glutamate 
concentration results, leading to excessive 
tonic activation of receptors and excitotoxi-
city [9]. Conclusively, after NMDAR’s ac-
tivation, ion channel opens and selectively 
permits the passage of Ca+2, Na+ and K+ 
only when membrane is strongly depolar-
ized and glutamate together with glycine 
are bound to the receptor. Ca+2 influx is 
fundamental for the intracellular signaling 
and plays critical role in synaptic plasticity, 
as it exerts long-term potentiation (LTP), an 

145 



essential mechanism for memory and learn-
ing. However, if its intracellular concentra-
tion exceeds, it constitutes a key mediator 
of excitotoxic cell death [4, 7, 9]. 

Allosteric modulators of NMDARs 
NMDA receptors can be either positively 

or negatively modulated. Allosteric modu-
lators are characterized by distinct thera-
peutic advantages compared with agonist 
and competitive antagonists, as they display 
higher subtype receptor selectivity and are 
better tolerated due to their ability to modi-
fy the maximal response or the affinity of 
agonist, rather than block or over-activate 
the receptors. Polyamines are endogenous 
compounds that either cause voltage-
dependent inhibition or enhance GluN2B-
containing NMDARs activity by glycine-
dependent or glycine-independent mecha-
nism. The neurosteroids pregnenolone sul-
fate and CIQ are subunits selective poten-
tiators. The former increases open channel 
probability by binding to GluN2A- or 
GluN2B-containg receptors, while the latter 
increases channel opening frequency by 
binding to GluN2C- or GluN2D- containing 
NMDARs [8, 9, 11]. 

Antagonists of NMDARs 
Antagonists are compounds that deacti-

vate the function of the NMDARs. They 
have shown to be beneficial, providing neu-
roprotection and restoration of synaptic 
plasticity. They have been proposed a 
promising treatment in acute neurological 
diseases; traumatic brain injury, cerebro-
vascular insult, and in neurodegenerative 
diseases; Alzheimer’s, Parkinson’s and 
Huntington’s. Some of the NMDAR antag-
onists have been used in clinical trials as 
augmentation therapy for depressive and 
anxiety syndromes, inducing synergistic 
effects to the basal typical treatment, while 

others may induce dissociative anesthesia 
with catalepsy, amnesia and analgesia or 
bring in psychomimetic effects caused by 
the distortion of normal synaptic transmis-
sion. Therefore, it is worth to be mentioned 
the most important NMDAR antagonists 
and how are classified depending on their 
place of action [9, 14, 15]. 

The competitive antagonists compete for 
glutamate’s binding site at GluN2 subunit. 
D-α-AA and D-APV have been widely used 
as pharmacological agents in order to dis-
tinguish NMDAR- from AMPAR- and 
KAR-mediated receptor activity, as they 
exhibit high selectivity and potency for 
NMDARs. D-APV, AP5, AP7 and CPPene 
have shown to reduce anxiety responses in 
rodents, while the novel agents CGP37849, 
CGP39551 and CGS-19755 to display anti-
convulsant properties, with the latter one to 
induce supplementary anxiolytic and anal-
getic effects [1, 8, 9, 11]. From the other 
hand, glycine antagonists compete for gly-
cine’s binding site at GluN1. Kynurenic 
acid was the first agent produced, but was 
non-selective and could antagonize range of 
glutamatergic receptors. Its more potent and 
selective structural analogues, 7 CKA, 5,7 
DCKA, L-701,324, L-683,344, L-689,560, 
GV150526A and GV196771A present with 
more improved therapeutic potentials com-
pared with competitive antagonists, as they 
maintain anticonvulsant, analgetic, anxio-
lytic and neuroprotective effects without 
exhibiting psychomimmetic effects. Xenon 
was proposed to inhibit the NMDAR as 
glycine antagonist and found to exert anes-
thetic actions, independently from its ef-
fects on GABA-ergic neurotransmission [8, 
11]. 

Uncompetitive antagonists block the ion 
channel pore of NMDAR, by occupying a 
site within it. MK-801, phencyclidine, dex-
tromethorphan and nitrous oxide are disso-
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ciative anesthetics and potent “trapping” 
blockers. The blockade is voltage- and use-
dependant, which means that the channel 
block requires previous receptor activation 
and increases with the probability of chan-
nel opening. They obtain psycho-mimetic 
and addictive effects in animals, accompa-
nied by ataxia, learning and memory im-
pairments as a result of slow kinetics of dis-
sociation [4, 8, 11]. Memantine and aman-
tadine are amino-adamantane derivatives 
and partial blockers, by binding superficial-
ly in the extracellular end of GluN1/ GluN2 
pore. Memantine’s blockade is use- and 
strong voltage-dependant with moderate 
affinity and fast dissociation kinetics. It in-
teracts additionally with (α7, α4β2) nACh 
and 5-HT3 receptors as non-competitive an-
tagonist. It is approved for treatment of 
moderate to severe Alzheimer’s disease for 
its neuroprotective and symptomatic allevi-
ating effects, maintaining good tolerability 
and proposing other potential therapeutic 
indications [9, 15]. In addition, magnesium 
causes voltage-dependent block in 
NMDAR pore at resting membrane poten-
tials, even at low extracellular concentra-
tions. However, membrane’s strong depo-
larization, results in Mg+2 expelling and 
permission of the ion influx [4, 11]. 

Non-competitive antagonists are agents 
that inhibit NMDARs by binding to allo-
steric sites. The most well-known is keta-
mine, a dissociative anesthetic, used for 
postoperative pain management. It is char-
acterized by induction of sedation, immo-
bility, amnesia, analgesia, cardiovascular 
stimulation, visual alternations and dissoci-
ation feeling. Although it doesn’t cause de-
pendence or addiction, chronic exposure 
may result to long-lasting psychotic-like 
symptoms, persisting after drug withdrawal. 
Administration of ketamine in patients with 
treatment-resistant bipolar disorder and ma-

jor depressive disorder has shown to be 
beneficial [1, 4]. Ifenprodil is a subunit-
specific, non-competitive, voltage- and use-
independent antagonist, acting at the inter-
face between ATDs of the GluN1/GluN2B. 
It has been shown to reduce anxiety on the 
elevated plus maze in mice, proposing that 
NMDAR maintains other modulatory sites 
which may be targeted to alter anxiety [8, 9, 
11]. Last but not least, endogenous Zn2+ is 
co-released with glutamate from presynap-
tic vesicles and cause voltage-dependent 
inhibition on GluN2A- or GluN2B- con-
taining NMDARs. It is unevenly distributed 
in CNS, with great concentration in neurons 
found in anxiety/depression control areas. 
In Vogel conflict test, it has shown to pro-
duces anxiolytic effects without developing 
tolerance, and synergistic effects when co-
administrated with competitive antagonists, 
supported thus the notion that NMDAR in-
hibition is involved in the mechanism of 
anxiolytic activity [9, 16]. 

NMDARs and their involvement in 
Anxiety 
Anxiety is an adaptive and protective 

mechanism in response to potential threat, 
arrived from exteroceptive, interoceptive 
and cognitive inputs. In laboratory uncondi-
tioned tasks like elevated plus maze, open-
field, social interaction etc., anxiety is man-
ifested as conflict between approach and 
passive avoidance for a potentially danger-
ous situation. Contrary, fear is a response to 
imminent threat and is presented as active 
avoidance or dealing with this threat by 
adopting the appropriate behavior. Anxiety 
disorders are characterized by misapplica-
tion of threat to benign situations. The ma-
jor psychopharmacological agents that are 
used (eg. benzodiazepines, SSRIs, SNRIs) 
satisfy the monoamine hypothesis, accom-
panied by side effects like weakness, seda-
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tion, dependence, memory impairments etc. 
and shortcomings based on their efficacy, 
adequacy of response and tolerability, limit-
ing thus the successful treatment of patient. 
Neurobiological findings have proposed 
new pharmacological agents based on more 
specific 5-HT1A and GABAA agonists, NK-
1 and CRF antagonists, substance P, NPY, 
NPS, β-blockers and glutamate modulators 
[14, 17].  

Preclinical studies have shown that anxi-
ety’s principal feature is the excessive glu-
tamatergic neurotransmission mediated 
mainly by NMDARs, which are found in 
high density in limbic and cortical regions, 
affecting many emotional and cognitive 
functions. After f-MRI applied in humans, 
unconditioned anxiety tasks and spatial 
memory tasks performed in rodents, it was 
suggested that amygdala is associated with 
fear conditioning, ventral hippocampus 
with anxiety, while dorsal hippocampus 
with spatial memory and learning. These 
results emanated from techniques applied in 
rodents such as; targeted cytotoxic lesions 
after injection of glutamate analogues, ad-
ministration of NMDAR antagonists and 
transgenic ablation of hippocampal GluN1 
subunit, with the latter two to induce anxio-
lytic effects [14, 17]. It is noteworthy that 
hippocampus maintains extrinsic and intrin-
sic neuronal connectivity, with dorsal part 
to receive sensory information from cortical 
areas, while ventral part to be linked with 
amygdala and hypothalamic-pituitary-
adrenal axis, resulting in case of chronic 
stress to high cortisol levels that in conjunc-
tion with glutamate excess contribute to ex-
citotoxicity, an event that can be averted by 
NMDAR-antagonists [18,19]. 

Additionally, nucleus accumbens 
(NAcc) is another structure of limbic sys-
tem that is involved in emotional modula-
tion and is composed by an outer shell and 

an inner core. NMDARs located in NAcc-
shell are suggested to play a pivotal role in 
motor activity, associative learning, aver-
sive memory and anxiety-related behaviors. 
Experimental study in Wistar rats revealed 
that, intra-NAcc-shell infusion of NMDA 
induces anxiolytic responses and impairs 
the aversive memory formation in elevated 
plus maze task, while pre-administration of 
the Ca2+ channel blocker SKF96365, by 
inhibiting the neurotransmitter exocytosis, 
reverses these NMDA-induced effects. This 
indicates the involvement of pre-synaptic 
NMDARs in NMDA axiolytic-like behav-
iors and the subsequent decrease of glu-
tamatergic effect at synaptic terminal level 
in NAcc-shell [20].  

Finally, bed nucleus of stria terminalis 
(BNST) is found to be implicated in anxiety 
responses by controlling negative emotional 
states. It displays morphological and synap-
tic adaptations in response to stress and 
anxiety due to convergent inputs originated 
from infralimbic cortex (ILCx), ventral su-
biculum/CA1 of hippocampus (vSUB/CA1) 
and stress related neuromodulators. Results 
from trans-synaptic tracing and in vivo sin-
gle-cell recodings have demonstrated that 
high frequency stimulation of vSUB/CA1 
promotes an NMDA-dependent long term 
potentiation (LTP) at vSUB/CA1-
anteromedial BNST synapses, and from the 
other hand is associated with NMDA-
independent long term depression (LTD) at 
ILCx-amBNST. Conduction of behavioral 
experiments have shown that vSUB/CA1- 
driven NMDA receptor LTP in anteromedi-
al BNST triggers anxiolysis both in basal 
and anxiogenic situations without alterna-
tions in locomotor activity or circadian 
rhythms, while injected infusion of the 
NMDAR-antagonist AP5, shifts LTP to 
LTD in vSUB/CA1. Therefore, we summa-
rize how important for the neuroplastic 
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changes characterizing anxiety states, is the 
fine maintenance of glutamatergic homeo-
stasis between long-term enhancement of 
neurotransmission and the negative feed-
back control of long term-depression [21]. 

Conclusion 
It is evident that glutamatergic NMDAR-

mediated neurotransmission plays pivotal 
role in the synaptic plasticity of CNS. 
However, its disregulation is associated 
with the etiopathogenesis of many neuro-
logical and psychiatric disorders, with anxi-
ety to attract much of the attention as it was 
found that key-structures implicated in this 
disorder express the NMDARs. Great chal-
lenge constitutes to investigate the path-
ways that interconnect these structures and 
to target the appropriate NMDARs modula-
tors in respect with the function of each of 
them, in order to provide more efficacious 
anxiolytic regiments. 
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Introduction 
Vitamin D is a hormone that is 

synthesized endogenously. Its synthesis 
starts in the skin with the accumulation of 
7-dehydrocholesterol – a derivative of 
cholesterol. On exposure to sunlight this 
metabolite is transformed to cholecalciferol 
(vitamin D3). Vitamin D is further activated 
after two hydroxylations in the liver and 
kidney respectively to its active form – 
1,25-dihydroxyvitamin D or calcitriol. 
Vitamin D may be derived from food also 
and its endogenous synthesis requires 
exposure to sunlight. Food sources include 
foods of animal origin like liver, eggs, 
butter, and cheese. 

For years Vitamin D has been known for 
its role in calcium homeostasis and bone 
formation, however latest research has shed 
more light on its various important 
extraskeletal roles. The aim of this review 
was to discuss the function of Vitamin D in 
immunity. 

This research is based on several-peer 
reviewed publications on PubMed using 
keywords such as: “Vitamin D”, “adaptive 
immunity”, “innate immunity”, “immune 
response”, “cholecalciferol”, “calcitriol”, 
“CYP27B1”, and “Vitamin D Receptor”.  

Innate immunity 
Innate immunity consists of the body’s 

nonspecific response to foreign agents. It is 
the first line of defence against disease. 
This includes skin, mucosal lining in the 
gastrointestinal tract, tears, natural killer 
cells, inflammatory reaction etc. This 
response is very quick but does not have 

immune memory and specificity. There are 
several factors that contribute positively to 
the efficiency of the innate immune system 
like the presence of vitamin D. 

Role of vitamin D in innate immunity 

Barrier defences – skin 
Skin is usually the first barrier to exoge-

nous agents and vitamin D is crucial for 
maintaining its integrity. Vitamin D is 
known to be a critical factor in epidermal 
lipid synthesis and in control of barrier 
permeability in the skin. This was shown in 
a research by [Hong et al]. Hairless mice 
were treated with suberythemal doses of 
UVB and they showed improved barrier 
permeability functions and there was an in-
crease in the production of enzymes respon-
sible for lipid synthesis. Also, the Vitamin 
D receptors (VDR) were upregulated. How-
ever, when an inhibitor of Vitamin D syn-
thesis (ketoconazole) was applied, the Vit-
amin D function was suppressed, thereby 
inhibiting epidermal lipid synthesis. This 
led to a defective barrier permeability. 

Internal innate defences 
When the skin barrier is breached the 

body relies on cells like macrophages, neu-
trophils and natural killer cells – the second 
line of defence. These cells have toll-like 
receptors (TLR) used to recognise foreign 
proteins from microbes. The key players are 
CYP27B1 and vitamin D receptor [VDR] 
which are found in all immune cells. It has 
been found that these TLRs induce the pro-
duction of the CYP27B1 gene which codes 
for 1α-hydroxylase which hydroxylates 25-
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hydroxycholecalciferol to 1,25-
dihydroxycholecalciferol – the active form 
of vitamin D3. Thus the activated vitamin 
D3 through its receptor found on various 
immune cells is able to induce the produc-
tion of cathelicidin – an antimicrobial pep-
tide with the ability to promote wound heal-
ing and kill microbes. These peptides are 
found in the phagosome where they carry 
out their bactericidal activity – destroying 
their cell membranes. 

Vitamin D also amplifies the response of 
TLRs e.g. TLR12 and other pattern 
recognition receptors like CD14 and this 
further strengthens the immune response. 

This mechanism has been postulated to 
play a role in the Tuberculosis (TB) therapy 
[Moller]. The underlying mechanism is not 
fully understood but there is a notable 
increase in the serum levels of antimicrobial 
proteins like cathelicidins and defensins 
after exposure of TB patients to sunlight. 
Niels Finsen in 1903 was awarded the 
Nobel Prize in Medicine and Physiology for 
his research on the treatment of lupus 
vulgaricus (the skin manifestation of TB) 
with phototherapy. 

The paradox 
Antigen presenting cells like dendritic 

cells all have VDRs which strongly 
supports the importance of vitamin D. 
However, one would naturally expect that 
Vitamin D will heighten the response of 
dendritic cells [DC] but it does the very 
opposite! It suppresses the proliferation of 
immature antigen presenting cells [APC]. 
On exposure to antigens, 1α-hydroxylase is 
released from the cells which hydroxylates 
25(OH) D2 to 1,25(OH) D3. This active 
vitamin D induces a signalling pathway 
which ultimately supresses their action of 
antigen presenting. There is a difference in 
the reactions to this signal in immature and 
mature APCs due to the number of 
receptors they have. The immature APCs 
have more VDRs than mature APCs so they 
are suppressed while the “older” ones may 
still be active – thus it is modulating their 
function. This difference may be vital in 
reducing hyperreactivity reactions. It is 
interesting to note that the mature DCs 
produce the active vitamin D that suppress 
their immature counterparts. 

 
Fig. 1. Vitamin D, dendritic cell function and adaptive immunity. Schematic representation 
(Hewison, 2011) 
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Adaptive immunity 
This is the next line of defence after the 

innate immunity. This involves the specific 
immune reaction to antigens. It is specific 
to the antigen and has immune memory. It 
involves the T cells and B cells. 

T Cells 
T cells are affected directly or indirectly. 

The T cytotoxic cells are supressed indirect-
ly via the suppression of APCs mentioned 
earlier as less antigens are presented to the 
T cells. Their proliferation may also be 
suppressed directly via the action of the 
paracrine, intracrine or systemic production 
of vitamin D. It inhibits secretion of proin-
flammatory cytokines by some T cell sub-
types like Th1, Th9 but will stimulate the 
proliferation of T regulatory cells. In the 
absence of 1,25(OH)D3 regulatory T cell 
function is impaired and this makes the 
body susceptible to autoimmune diseases 
[Hewison]. Renal transplanted patients, for 
instance, were found to have high amounts 
of regulatory T cells after administration of 
vitamin D. (Ardalan)  

B cells 
When B cells are activated VDR & 

CYP27B1 levels are increased and this 

leads to inhibition of the proliferation of Ig-
secreting B cells and class switched 
memory cells. It also regulates B cell IL-10 
which is an inhibitory cytokine. Also, it is 
believed that the inhibition of T helper cells 
may indirectly inhibit the proliferation of B 
cells. 

Application 
The immunomodulatory effects of 

vitamin D can be harnessed in the treatment 
of certain infectious diseases like TB and 
also autoimmune diseases. Currently its 
role in the latter is a hot topic. Many studies 
show a correlation between the occurrence 
of diseases like inflammatory bowel 
diseases, multiple sclerosis and type 1 
diabetes mellitus and vitamin D deficiency. 
Most of these diseases show more 
prevalence in areas with low sunlight.  

According to [Ramos-lopez et al], some 
VDR gene haplotypes confer protection 
against diabetes. High serum levels of vi-
tamin D have been indicated in the 
treatment of type 1 diabetes mellitus and 
low in utero exposure to vitamin D has 
been linked to that disease in children. 

There is a big potential in the use of 
vitamin D in treatment of autoimmune 
diseases and this is currently under study. 

 
Fig. 2. Vitamin D status worldwide (Wahl et al, 2012) 
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Vitamin D deficiency remains a world 
health problem due the implication on bone 
homeostasis. Deficiency is defined as 
serum levels between 25 – 49.99 nmol/L 
and severe deficiency is less than 25 
nmol/L. The map [Wahl] shows Sweden as 
having high serum levels which may be 
attributed to their massive supplementation 
in the diet. Again, there are high levels of 
vitamin D in Thailand and Vietnam in the 
Indochina peninsula. This is because they 
are close to the equator and have a lot of 
sunny days. 

Bulgaria on the other hand has low 
average serum levels of 25(OH)D. 
According to Borissova et al the mean level 
is 37.5 nmol/l which is low. This does not 
reflect the over 300 days of sun the country 
has in a year and may be due to the 
decrease in outdoor activity in the ageing 
population. 

Conclusion 
Vitamin D is not only important in 

calcium homeostasis but it is vital for 
immunity. The articles reviewed showed its 
role in innate immune response- 
maintaining the skin barrier and the 
bactericidal effect of the mononuclear 
cells – and adaptive immune response – 
modulating the function of APCs, T cells 
and B cells. 

It is pertinent that people are made aware 
of its benefits to encourage outdoor 
activities and dietary vitamin D 
supplementation. 
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Introduction 
Hamartomas are the most frequent be-

nign lung tumours, accounting for approx-
imately 70% of benign lung tumours and 
6% of solitary lung nodules1. This lesion is 
known by a variety of names, including 
chondroid hamartoma, benign mesenchy-
moma, hamartochondroma, chondromatous 
hamartoma, adenochondroma and fibroade-
noma of the lung, and possibly fi-
brolipochondroma. They arise from meso-
dermal origin, consisting of normal tissue 
elements but in an abnormal location. Lung 
hamartomas are biphasic lesions, meaning 
that they contain both epithelial and mesen-
chymal tissues. Hamartomas are usually 
more common in men than women2. The 
lesions are extremely slow-growing. Most 
individuals have a history of smoking. Alt-
hough often arising in young adulthood, 
they usually are not detected until the sixth 
or seventh decade3. Rarely, a pulmonary 
hamartoma is found with a gastric leiomyo-
sarcoma and a functioning extra-adrenal 
paraganglioma comprising what is known 
as Carney's triad. 

Pathology  
On gross examination, hamartomas are 

well-circumscribed, grey lobulated or 
bosselated firm nodules. On cut section, 
they appear grey with occasional gritty 
yellow areas that represent calcifications4. 
On microscopic examination, hamartomas 
have a variable mixture of mature hyaline 
cartilage, fat or smooth muscle. They have 
entrapped clefts lined by respiratory 

epithelium (ciliated or not). The cartilage 
may be calcified or ossified and periphery 
cartilage may contain immature 
myxomatous tissue5. It resembles breast 
fibroadenoma if there is no cartilage 
present. Entrapped small airways or 
alveolar epithelium with cuboidal 
metaplasia, hyperplasia and papillae might 
be present. Papillary projections can 
resemble immature placental villi, with 
stromal macrophages and lymphocytes and 
abundant mast cells5, 6. 

 

 
Fig. 1. Gross pathology: pulmonary 
hamartoma removed from the right lung 
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Fig. 2. Gross pathology: dissected pulmo-
nary hamartoma with diameter of 1 cm 

Clinical features  
With a typical volume doubling time 

(VDT) of over 400 days7, this slow growing 
benign tumour consequently causes no 
clinical presentation in most individuals, 
especially in those with peripheral 
hamartomas. Diagnosis of such cases have 
mostly been due to accidental findings on X 
ray imaging. Varying presentations of non-
productive cough, fever, chest pain, and 
haemoptysis caused by bronchial 
obstruction can be seen in endobronchial 
(central) type of hamartoma8. In infrequent 
cases endobronchial hamartoma are thought 
to mimic malignant tumours and may also 
be associated with pneumonia and 
atelectasis9. 

 
Fig. 3. Operative finding – peripheral well-
rounded mass in the lower lobe of the right 
lung 

 
Fig. 4. Operative finding – peripheral well-
rounded mass in the lower lobe of the lower 
lobe of left lung 
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Investigations  

Chest x-ray  
As previously mentioned, pulmonary 

hamartomas are usually asymptomatic and 
are most commonly discovered on routine 
chest x rays, incidentally. Lesions presented 
in a chest x ray are viewed as smooth, well 
circumscribed coin lesions usually no larger 
than 4 cm in diameter, although larger le-
sions have been observed10. The lesions can 
present with varying degrees of pattern 
within their internal structure. Examples of 
the patterns are curvilinear, stippled or pop-
corn like appearance. The patterns arise due 
to the compositional anatomy of calcifica-
tions. The most common pattern observed 
is the popcorn classification and is most 
often a definitive diagnosis of pulmonary 
hamartomas. Endobronchial lesions are sel-
dom detected radiographically, unless there 
are concomitant lung parenchymal changes 
such as atelectasis, pneumonia, or abscess 
formation. In order to make a differentia-
tion of hamartomas from other pathologies, 
the clinician should monitor the lesion over 
a number of serial radiographs and establish 
the rate of growth. Unlike other lung pa-
thologies, such as bronchogenic neoplasms, 
which undergo rapid growth, pulmonary 
hamartoma lesions undergo slow growth. 
False negatives may arise when adipose tis-
sue is present as this can indicate the pres-
ence of air within a cavity on a radiograph 
image. This characteristic is not common 
for pulmonary hamartomas therefore the 
clinician may conclude a different diagno-
sis11. 

CT  
Computed tomography gives a more 

sensitive and detailed image with regards to 
topographic and anatomical localization. 
CT images are able to show the characteris-

tic pattern of calcification and adipose tis-
sue at a better visualization than a radio-
graph therefore hamartomas are more accu-
rately diagnosed using CT12. The classic 
triad of criteria for the definitive diagnosis 
of a pulmonary hamartoma using CT is; 
coin lesion < 4 cm, smooth margins, detect-
able calcification and fat.  

 
Fig. 5. Chest radiograph. Peripheral well-
rounded mass in the lower lobe of the right 
lung is presented. 

 

Fig. 6. Chest computed tomography scan. 
Well-rounded pulmonary nodule of the 
right lung is demonstrated. 

MRI  
MRI can identify intracellular lipid be-

cause the resonant frequencies of fat and 
water protons in a given voxel are different. 
Previous reports have shown an inverse lin-
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ear relationship between the percentage of 
lipid-rich cells and the relative change in 
signal intensity on chemical-shift13. Alt-
hough MRI is not used as a diagnostic tool 
for pulmonary hamartomas, it can be used 
to differentiate between malignant and be-
nign lesions.  

Fine needle biopsy  
Transthoracic fine needle aspiration cy-

tology is usually done under the guidance 
of CT imaging14. This method is efficient 
and valuable in achieving the diagnosis of 
pulmonary hamartomas. It allows a confi-
dent distinction between pulmonary 
hamartomas and pulmonary neoplasms. A 
biopsy needle is inserted through the chest 
wall and a small sample of tissue is ex-
cised15. The material is characterized by 
firbomyxoid stroma, cartilage, adipose tis-
sue and bronchial cells. However, the latter 
can undergo reactive atypia and may result 
in a false positive. In such cases, a im-
munocytochemical stain S-100 protein can 
help to highlight the chondroid and fi-
bromyxoid stroma5, 16. 

Treatment  
The harmless and asymptomatic nature 

of peripheral hamartomas means that it can 
be left alone in more than 50% of cases. 
Even though they rarely undergo malignant 
transformation, occasional check-ups are 
necessary after diagnosis have been estab-
lished with the purpose of monitoring the 
growth rate of the tumour. If the tumour 
mass is greater than approximately 2.5 cm 
removal is advised on the grounds that large 
hamartomas have a greater risk of provok-
ing pulmonary symptoms. The employed 
curative method for all hamartomas are sur-
gical resection in which the type of surgery 
depends on the localization and size of the 
tumour. Enucleation or segmental resec-

tions17 are suitable methods in peripheral 
hamartomas and if the tumour is fixated to 
the parenchyma wedge resection by using 
video-assisted thoracoscopic surgery 
(VATS) is the most appropriate procedure. 
Lobectomy is only performed in the case of 
malignancy. Although not as common, 
bronchial obstruction is the biggest concern 
regarding endobronchial hamartomas thus 
elective surgery may be appropriate even if 
patient is asymptomatic. A simple bron-
choscopy such as transbronchial endoscopic 
surgery is the best therapeutic method in 
small sized endobronchial tumours18. Bron-
choplasty along with transbronchial endo-
scopic surgery can be selected to deal with 
large central hamartomas 

Conclusion  
Despite their multitude, benign tumours 

of the lung are rare and constitute a very 
small percentage of lung lesions resected. 
They are commonly silent clinically and are 
discovered incidentally on a chest radio-
graph. The most critical issue with a 
hamartoma is to differentiate it from a pos-
sible malignancy. Over the last few years, 
significant progress has been made in the 
ability to perform this differentiation. Con-
trast-enhanced and high-resolution CT 
scanning and dynamic MRI help to identify 
benign tumours of the lung with much 
greater accuracy than ever before. This has 
led to greater confidence when deciding to 
observe a patient rather than proceed direct-
ly to an excisional biopsy. However, in 
some cases it is still necessary to perform 
either diagnostic or therapeutic surgical re-
section. In these patients, the recent ad-
vances in minimally invasive thoracic sur-
gery that diminish morbidity have made 
this prospect much less daunting for both 
the surgeon and the patient. 
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Introduction and discussion  
Goiter refers to an enlargement of the 

thyroid gland. The condition is estimated to 
affect 5% of the general population. While 
the definition of substernal goiter varies in 
the medical literature, goiters usually are 
considered substernal, when more than 50% 
of the thyroid parenchyma is located below 
the sternal notch.  

Intrathoracic goiters are treated by a 
number of different surgical specialists, in-
cluding thoracic, general, and otorhinolar-
yngology Goiters account for as many as 10 
– 15% of space-occupying mediastinal le-
sions and are the most common of the supe-
rior mediastinal masses.  

Intrathoracic Goiters are classified as 
primary and secondary. Primary intratho-
racic goiters (ectopic or aberrant goiters) do 
not possess any direct fibrous or parenchy-
mal connections to the cervical portion of 
the gland. They are uncommon and repre-
sent fewer than 1% of all surgically excised 
goiters. Ectopic mediastinal thyroid tissue 
generally lies in proximity to the thymus 
owing to intimate association with the thy-
mothyroid ligament but also has been de-
scribed in the pericardium and heart. Pa-
tients with ectopic thyroid tissue typically 
are clinically euthyroid’s, although hyper-
thyroidism has been described. The blood 
supply of these goiters originates from a 
mediastinal source, most commonly a 
branch from the internal mammary artery, 
the innominate artery, or the intrathoracic 
aorta itself. Other criteria used to define 
Primary mediastinal goiter include a normal 
or absent cervical thyroid gland, no history 

of prior thyroid surgery, and a lack of simi-
lar pathology in both the cervical and medi-
astinal portions of the thyroid. Confirma-
tion of an ectopic thyroid gland can occur 
assuredly only at surgical resection if these 
criteria are met. [1,2] 

Secondary mediastinal goiters are a 
much more common clinical entity. As 
many as 5–15% of all goiters demonstrate 
some extension into the mediastinum. The-
se goiters derive their blood supply from 
cervical branches of the superior and inferi-
or thyroid arteries and therefore can be re-
sected almost uniformly via a cervical col-
lar incision. The exception to this rule, to be 
discussed later, is of special importance to 
the thoracic surgeon.  

Intrathoracic Goiter are an important 
clinical entity for a number of reasons. Pa-
tients eventually will develop compressive 
or obstructive symptoms when the goiter, 
begins to exert extrinsic compression on 
respiratory, oesophageal, vascular, and/or 
neural structures. Also, there is a risk of 
malignant degeneration within the subster-
nal goiter, reported to be as high as 15 – 
20% in some published series.[2] In most 
situations, pathologic substernal goiter is an 
entity that is optimally managed surgically. 
Medical management in the form of thyroid 
suppression using exogenous thyroid hor-
mone or radioactive iodine ablation can re-
duce the size of the gland by up to 20%, but 
these modalities are only temporizing in 
nature. Delaying definitive surgical treat-
ment of substernal thyroid goiter will in-
crease the technical difficulty of the opera-
tion and surgical morbidity. Most treating 
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physicians express consensus regarding a 
surgical approach to the management of all 
substernal goiters [3] 

Clinical features  
Published reports describe myriad symp-

toms related to substernal goiters, including 
dyspnea, stridor, cough, hoarseness, dys-
phagia, superior vena cava syndrome, Pem-
berton's sign, thyrotoxicosis, and Horner's 
syndrome. However, 50% of patients are 
asymptomatic, with the mass found inci-
dentally on routine physical examination 
coupled with either a chest x-ray or CT scan 
performed for other indications. The most 
common symptoms attributable to subster-
nal goiters are respiratory in nature4. 
Asymptomatic patients may demonstrate 
abnormal flow-volume loops on spirometry. 
In advanced cases, patients may have pro-
found respiratory insufficiency. Many pa-
tients acknowledge exertional dyspnea on 
questioning (present in up to 60% of pa-
tients), and some have been treated for pre-
sumed asthma for years [4]. A choking sen-
sation with or without swallowing is also 
described commonly by patients. Dyspha-
gia may result from compression of the oe-
sophagus. Compression of neural structures 
can lead to hoarseness owing to vocal cord 
paralysis that may be transient, permanent 
Horner's syndrome when the cervical sym-
pathetic chain is affected or even less com-
monly phrenic nerve paralysis. If superior 
vena cava compression is present, patients 
can demonstrate Pemberton's sign or even 
signs of superior vena cava syndrome. 
Pemberton's sign is evidence of venous en-
gorgement of the face or neck when a pa-
tient raises his or her arms above the head. 
If suspected, the examiner should hold both 
the patient's arms above his or her head for 
1 minute and watch for distention of neck 
veins, facial plethora, difficulty swallowing, 

or worsening of respiratory status, includ-
ing wheezing and stridor. Patients suffering 
from superior vena cava syndrome demon-
strate these findings without provocative 
manoeuvre’s. Compression of the carotid 
artery rarely can result in a transient is-
chemic attack [3, 4]. 

Physical examination often identifies a 
cervical mass, although the lack of a cervi-
cal mass does not exclude the diagnosis of 
intrathoracic thyroid goiter. In published 
reports, up to 35% of patients lack a palpa-
ble cervical mass on examination. The 
presence of a substernal component of a 
cervical goiter is suggested when the caudal 
margin of the gland is undetectable on ex-
amination. Extending the patient's neck 
may help to define the lower thyroid bor-
der. Displacement of the trachea may be 
evident if the gland is large or asymmetric. 
Dilated neck veins are an indication of sig-
nificant blood vessel compression. Dyspho-
nia should be evaluated and is present in up 
to 30% of patients. Biochemically, the inci-
dence of hyperthyroidism varies widely in 
the literature from 5% to 50%. Thyrotoxi-
cosis is seen in up to 10% of patients with a 
substernal goiter.  

Diagnosis and preoperative 
Assessment  
Radiographic assessment of a substernal 

goiter includes a chest x-ray, which can 
demonstrate mediastinal mass, superior 
mediastinal widening, tracheal deviation or 
compression, or all the above. It is negative 
in up to 30% of patients with a substernal 
goiter. A substernal thyroid is homogene-
ous, radiopaque, and smoothly contoured. 
Focal calcifications may be present. Past 
chest films may afford the opportunity to 
assess the rate of growth of the goiter over 
time.[5] (Figure 1A, 1B)  
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1A.  

1B.  

Figure 1A, 1B. Chest x-rays of a patients 
with a large substernal goiter. 

Chest CT scans are used to define the 
full extent and anatomic relationships of the 
substernal thyroid to surrounding structures 
and to facilitate preoperative planning. A 
contrast-enhanced chest CT scan should 
fully characterize the extent of the thyroid 
gland, including continuous axial images 
from the neck into the mediastinum. Thy-
roid tissue exhibits early and prolonged en-
hancement after IV contrast material ad-
ministration, and IV contrast material is 
helpful to define the vascular anatomy and 
differentiate between blood vessels and 
lymphadenopathy. Nearly 90% of intratho-
racic goiters have borders separated by fat 
planes from other mediastinal structures. If 
the CT scan demonstrates a posterior or 

complex intrathoracic goiter configuration, 
a careful dissection strategy should be for-
mulated to avoid injury to the recurrent lar-
yngeal nerves during resection[6]. (Figure 
2A, 2B)  

2A.  

2B.  
Figure 2A, 2B. Chest CT scans of patients 
with intrathoracic goiters. Gioters are 
presented with a characteristic multinodular 
appearance, circumscribed by a smooth 
surface and containing calcifications and 
cystic areas. 

While ultrasound is useful for defining 
anatomy in the neck, it cannot define sub-
sternal or posterior thyroid extensions. MRI 
adds little to preoperative assessment and 
planning over high-resolution CT scanning. 
Fine-needle aspiration of thyroid nodules is 
not necessary for preoperative planning. 
Malignancy may be missed, and the infor-
mation does not change the operative ap-
proach. The decision to operate is not based 
on cytopathology.  

Evidence of preoperative vocal cord pal-
sy/dysfunction or extracapsular malignancy 
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noted preoperatively in the neck generally 
mandates preoperative collaboration with 
otorhinolaryngology. In these situations, it 
is of utmost importance to preserve the 
function of the remaining RLNs to avoid 
the need for tracheostomy postoperatively. 
Even in patients who present with severe 
airway compromise and stridor preopera-
tively, tracheostomy generally is avoided 
because it does not alleviate the lower tra-
cheal compression, that raises the risk of 
definitive operation. In most of these pa-
tients, endotracheal intubation is successful. 
A preoperative serum thyroid-stimulating 
hormone measurement should be obtained. 
If hyperthyroidism is present, medical man-
agement with antithyroid medications and 
beta blockade, as needed, should be under-
taken before elective resection.  

Pulmonary function testing, including 
spirometry and flow-volume loops, is use-
ful as part of the preoperative evaluation.  

Surgeons should discuss these patients 
with the anaesthesiologist in advance of 
surgery. There is often a significant amount 
of anxiety and a variable level of comfort of 
anaesthesiologists in regard to airway man-
agement of these patients. Close communi-
cation between the attending surgeon and 
the anaesthesiologist will lessen the chances 
for an adverse airway issue to occur on in-
duction of anaesthesia. (Figure 3A, 3B)  

Indications for Resection  
The presence of Intrathoracic Goiter is 

an indication for removal. Since mediasti-
nal goiters eventually will cause respiratory 
problems, resection is indicated if the pa-
tient is medically suitable to undergo an 
operation. These “tumours” cannot be man-
aged medically with thyroid replacement or 
radioactive iodine suppression, nor can 
their growth be followed easily over time or 
translated readily into degree of anatomic 

physiologic derangement. Surgery is also 
indicated in cases of unsuccessful medical 
therapy, thyrotoxicosis in goiters, and to 
relieve symptoms or effects of extrinsic 
compression on vital structures. Further-
more, surgery will prevent potential airway 
obstruction and treat overt or subclinical 
thyroid malignancy, reported to be as high 
as 20%. 

Substernal thyroid goiters become 
increasingly difficult to extirpate if 
resection is delayed until compressive 
symptoms arise. There is also a small risk 
of spontaneous or traumatic haemorrhage 
into a substernal goiter resulting in acute or 
complete airway compromise, which could 
be fatal owing to the fixed space of the 
thoracic inlet and superior mediastinum. 
Therefore, all patients with a substernal 
goiter, unless medically unfit for any 
procedure, should be offered resection and 
a chance for cure.  

3A.  

3B.  
Figure 3A, 3B. Chest CT scans of patients 
with intrathoracic goiters – compression of 
the trachea by goiter. 
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 Surgical Technique  
The options for surgical approach to a 

substernal goiter include collar incision, 
median sternotomy, and thoracotomy. Most 
reviews confirm that most substernal goi-
ters (> 90%) can be removed via a collar 
incision exclusively. [5–8] Exceptions that 
may necessitate median sternotomy or thor-
acotomy include a primary retrosternal goi-
ter, atypical anatomy, dense adhesions cov-
ert or extracapsular malignancy. In certain 
circumstances, a thoracoscopic approach to 
an ectopic thyroid mass may be considered 
if deemed accessible and safe by the operat-
ing surgeon, and the details of this approach 
have been reported previously [8] 

A total or near-total thyroidectomy is 
performed. Prophylactic antibiotics are ad-
ministered intravenously. The surgeon 
should be present in the OR on induction of 
anaesthesia in the event of complete airway 
obstruction. Patients with significant airway 
compression or deviation should undergo 
awake, fiberoptic intubation with variable 
sedation. Tracheostomy is rarely needed.[9] 
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Добромира Шопова, Таня Божкова, Мария Христозова 
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Въведение 
Функционалното оформяне ръба на 

индивидуалната лъжица е важен етап от 
протезирането на беззъби челюсти, ре-
шаващ за стабилността на протезната 
конструкция по време на покой и функ-
ция. При прилагане на функционалното 
оформяне се намалява деформацията на 
алвеоларния гребен и граничните меки 
тъкани, в резултат на което се повишава 
ретенцията и стабилността. Мукостатич-
ните методи водят до неадекватен отпе-
чатък и в немалко случаи са причина за 
провал (1, 2, 3). При лечение по съкратен 
метод, без функционално оформяне, се 
наблюдава статистически значима раз-
лика в броя на посещенията и броя на 
декубитусите след поставяне на целите 
протези (4). Значение за правилното от-
печатване на клапанната зона има не са-
мо нейната дълбочина, но и нейната ши-
рочина, което често е подценявано (5, 6). 

Най-широко се прилагат тестовете на 
Хербст за функционално оформяне (7). 
Определянето на границите на протезно-
то поле е повлияно от анатомични 
структури – мускули (8, 9), мускулни и 
мекотъканни захващания (10, 11). В дис-
талната област преходната гънка се на-
мира в паратубералното пространство до 
facies infratemporalis maxillae. Установе-
на е асиметрия между лявата и дясната 
половина на горна и долна челюст (12, 
13, 14). 

Освен вида на приложената техника, 
точността на отпечатване зависи и от 
вида на използваният материал. Изборът 
на материал зависи от анатомичните 
особености на протезното поле (15). За 
функционално оформяне могат да бъдат 
използвани твърди, термопластични и 
силиконови отпечатъчни материали (16, 
17). Термопластичните материали 
включват стенц, восъци и восъчни маси. 
Всички те притежават определен темпе-
ратурен интервал за работа (18, 19). 
Според Воронов, те могат да бъдат кла-
сифицирани на обратими и необратими 
(20). При клинично снемане на отпеча-
тък, минималното прилагано налягане е 
1 кг/см2, което е неравномерно разпреде-
лено – по-голямо е по алвеоларния гре-
бен, по-слабо по средната линия (21). 

Цел 
Сравняване точността на термоплас-

тични отпечатъчни материали, предназ-
начени за функционално оформяне ръба 
на индивидуалната лъжица на горна че-
люст. 

Материал и методи 
На лабораторно изследване се подло-

жиха два термопластични материала за 
функционално оформяне – стенц (Im-
pression compound green sticks – Kerr) и 
термопластична синтетична смола за 
създаване на изключително точни функ-
ционални отпечатъци (GC Iso functional 

164 



sticks). Направиха се по 10 опитни об-
разци от всеки материал (фиг. 1 и 2): 

 
Фиг. 1. Функционално оформена инди-
видуална лъжица със стенц (Kerr) 

 
Фиг. 2. Функционално оформена инди-
видуална лъжица с GC Iso functional 
sticks 

Използваха се по 20 броя модифици-
рани индивидуални лъжици по авторски 
дизайн. Те се изработиха двупластово от 
светлинно-полимеризираща базис плака. 
В областта на клапанната зона вестибу-
ларнията пласт се оформи 1 мм по-
високо от палатиналния и се направи 
улей между тях като механична ретен-
ция. Палатиналното вдлъбване се запъл-
ни с материал до изравняване с нивото 
на алвеоларния гребен. С така изработе-
ната лъжица се сне отпечатък от модел, 
получен по 3D принтерна технология с 

средни стойности на морфологичната 
проекция на клапанната зона, установе-
ни при собствено лабораторно изследва-
не (фиг. 3).  

 

 
Фиг. 3. Модифицираната индивидуална 
лъжица и модел с индивидуални стой-
ности, изработен по 3D принтерна тех-
нология (А – изглед отвътре, Б – адапти-
рана към работния модел) 

За правилното темпериране на 
материалите според препоръките на 
производителя, се изработи лабораторна 
постановка, включваща контролен блок 
и термична вана, за достигане и 
поддържане на необходимата 
температура. Работната температура за 
изследваните материали според 
изискванията на фирмата производител 
бе: за GC Iso functional sticks – 40°С; за 
Impression compound green sticks Kerr – 
50°С (фиг. 4). 
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Легенда към фиг. 4: 
1 – терморегулатор (от 5 до 75оС)  3 – контакт за включване на нагревателя 
2 – дигитален термометър  4 – светлинна индикация, показваща работата на нагревателя 

Фиг. 4. Лабораторна установка за контролирано темпериране 

Лабораторното изследване се извър-
ши на пневматична дентална преса (фиг. 
5). За достигане на работната височина, 
поради ограничение на минималната та-
кава на уреда, се постави кювета за опа-
коване и полимеризиране на протезни 
конструкции. За посредник при разпре-
деляне на налягането, между индивиду-
алната лъжица и буталото на пресата се 
постави гумен диск. След последовател-
ното затягане на макро и микровинта, 
налягането се повиши до 40 кг (40 bar), 
отговарящо на минималния клиничен 
натиск при снемане на отпечатък, съоб-
разен с площта на протезното поле. 
Композицията се задържа в пресата до 
придобиване на окончателната твърдост 
на материала (фиг. 6). 

Изработените 10 отпечатъка от всеки 
материал, се подложиха на трикратно 
измерване на оформения ръб в 10 
точки – непосредствено след втвърдява-
не, след 24 и 48 ч. Получените резултати 
се нанесоха в таблици, обработиха се 
статистически чрез дисперсионен анализ 
за сравняване на повече от две групови 
средни ANOVA repetition и се онагледи-
ха чрез Microsoft Office Excel 2010. 

 

 
Фиг. 5. Пневматична дентална преса 

 
Фиг. 6. Лабораторна композиция на 
снемане на отпечатък 
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Резултати и обсъждане 
След статистическа обработка на по-

лучените резултати (ANOVA repetition 
анализ), не се установи статистичес-
ки значима разлика в точността на изс-
ледваните термопластични отпечатъчни 
материали за функционално оформяне. 
Резултатите се потвърдиха и от направе-
ните за проверка тестове на Тъки, Бон-
ферони и Дънкан (Tukey, Bonferroni, 
Duncan).  

От сумарната таблица за дескриптив-
на статистика се вижда, че минималните 
средни при стенца Kerr (2,46 – непосред-
ствено, 2,47 – след 24 ч., 2,47 – след 48 
ч.), сравнени с минималните средни на 
синтетичната смола GC (2,55 – непос-

редствено, 2,54 – след 24 ч., 2,52 – след 
48 ч.), са с 0,05 до 0,09 мм по-малки. Та-
зи зависимост се запазва и с максимал-
ните средни – при стенца Kerr (3,34 – 
непосредствено, 3,34 – след 24 ч., 3,36 – 
след 48 ч.) са с 0,06 до 0,12 мм по-малки 
от тези на синтетичната смола GC (3,46 – 
непосредствено, 3,44 – след 24 ч., 3,42 – 
след 48 ч.). Средните групови при стенца 
са абсолютно еднакви за трите времеви 
интервала (2,935). Средната групова при 
синтетичната смола GC намалява съот-
ветно с 0,023 (непосредствено/24 ч.) и 
0,014 (24 ч./48 ч.). Тези стойности са из-
ключително малки и не предстваляват 
клинична значимост (табл. 1 и 2).  

Табл. 1. Сумарна статистическа информация за Impression compound green sticks – Kerr 

Показатели 
№ по ред 

Observa-
tions 

Obs. with 
missing data 

Obs. without 
missing data 

Mini-
mum 

Maxi-
mum 

Mean Std.  
deviation 

непосредствено 100 0 100 2,460 3,340 2,935 0,207 
след 24 ч. 100 0 100 2,470 3,340 2,935 0,208 
след 48 ч. 100 0 100 2,470 3,360 2,935 0,208 

Табл. 2. Сумарна статистическа информация за GC Iso functional sticks 

Показатели 
№ по ред 

Observa-
tions 

Obs. with  
missing data 

Obs. without  
missing data 

Mini-
mum 

Maxi-
mum 

Mean Std.  
deviation 

непосредствено 100 0 100 2,550 3,460 2,960 0,213 
след 24 ч. 100 0 100 2,540 3,440 2,937 0,213 
след 48 ч. 100 0 100 2,520 3,420 2,923 0,214 

 
Заключение 
Лабораторното поведение на изслед-

ваните термопластични материали пот-
върждават резултатите на други автори 
(16, 20). Получената твърдост на двата 
материала доказва основното им прило-
жение при неретеционни алвеоларни 
гребени (16, 17, 19, 20). За запазване ка-
чествата на изследваните материали е 
препоръчително омекчаването им на 
температура, посочена от фирмата про-
изводител (18, 19). 

Получените данни за линейна стабил-
ност чрез лабораторните тестове по опи-
саната методика, показват изключителна 
точност и представляват метод на избор 
при клиничното оформяне ръба на инди-
видуалната лъжица. 
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Въведение 
Преждевременното раждане е соци-

ално-икономически проблем, който седи 
пред здравеопазната общност. То е най-
честата причина за неонатална смърт-
ност в развитите страни [1, 2, 3, 4], пред-
ставлява 80% от всички смъртни случаи 
в света в неонатологията (над 1,1 милио-
на) [5, 6] и повече от 30% от тези в Ев-
ропа [7]. Хиелинно-мембранната билест 
(ХМБ) и Респираторния дистрес синд-
ром (РДС) са дихателни усложнения у 
недоносените деца, следствие от преж-
девременното раждане. РДС е най-
честата причина, водеща до смърт сред 
недоносените новородени [8]. Хиалинно 
мембранната болест засяга 1% от недо-
носените новородени в света и е главна-
та причина, водеща до смърт при тази 
група пациенти [9]. Анализиране на 
фармакоикономическите аспекти на 
преждевременното раждане дават въз-
можност за сравнение на терапевтичните 
резултати, стойността на лечението, раз-
ходите за терапия, краткосрочния тера-
певтичен ефект, оценка на ползите и 
последиците от терапията при преждев-
ремнно родените деца с ХМБ и други 
форми на РДС. Това може да доведе до 
скъсяване на престоя им в неонатоло-
гичните и интензивни отделения, както и 
до нетни спестявания в разходите за спа-
сен живот на новородено, което има от-
ношение към намаляване на директните 
разходи за лекарствена терапия и нама-

ляване на общите разходи за здравеопаз-
ването. 

Цел 
Анлизиране на разходите направени 

за лечение на преждевременно родени 
деца, които имат дихателни усложнения. 

Задачи 
Да се анализират и съпоставят разхо-

дите направени за недоносените деца, 
при които са развити дихателните ус-
ложнения ХМБ и други форми на РДС 
спрямо, тези които не ги развиват. Да се 
сравнят разходите направени по клинчни 
пътеки по които са лекувани, недоносе-
ните деца. 

Материал и методи 
Проведено е ретроспективно и прос-

пективно проучване в клиниката по 
Акушерство и Гинекология, УМБАЛ 
„Св. Георги“ гр. Пловдив, България за 
периода от 01.04.2015 г. до 30.06.2016 
година. Изследвани са 167 преждевре-
менно новородени деца. Те са разделени 
в 3 групи. Анализирани са и са съпоста-
вени разходите за проведената терапия 
при групите недоносени деца, при които 
като усложнение от преждевременното 
раждане e развита хиелинно-мембранна 
болест (ХМБ) и други форми на респи-
раторен дистрес синдром (РДС) спрямо, 
тези които не ги развиват. Използван е 
документален метод, като първичните 
данни за преждевременно родени деца са 
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набирани от „История на заболяването“, 
„Епикриза на майка“ и „Епикриза на но-
вородено дете“. Резултатите са обрабо-
тени със статистически пакет SPSS Ver. 
19. 

Резултати и обсъждане 
Изследваните 167 недоносени деца са 

лежали в лечебното заведение по общо 
20 клинични пътеки, заплащани от 
НЗОК по Национален рамков договор 
(НРД) 2015 г. и НРД 2016 г. Всички тези 
клинични пътеки (КП) се заплащат от 
НЗОК към лечебното заведение на стой-
ност от 160 лева да 5600 лева, за една 
клинична пътека. Всички новородени от 
проучването 167 (6 системна грешка), 
161 са лежали минимум по една КП, ка-
то някои са лежали по две, три, четири и 
пет КП последователно. Две деца са ле-
жали по пет КП, две деца са лежали по 
четири КП, четири деца по три КП, 43 
деца са лежали по две КП последовател-
но и останалите 116 деца са лежали по 
една клинична пътека. Най-ниската 
стойност на КП е 160 лева и по тази КП 
са лежали общо 12 деца, най-високата 
стойност за пет поредни КП, по които са 
лежали 2 деца, е 13822 лв. Най-много 
деца 37 (22,2%) са лежали по КП 270 на 
стойност 1113 лв., следвани от 15 деца 
по КП 10, която е равнозначна на КП 270 

и е в сила от 01.05.2016 г, но цената и е 
повишена със 187 лв. Общо по 14 кли-
нични пътеки са лежали по 2 деца с най-
ниска стойност 787 лв. и най-висока 
стойност 13822 лв.  

Най-скъпо струващите клинични пъ-
теки са КП 277 и КП 278, респективно 
КП 15.1 и КП 15.2, именно пътеките 
чийто алгоритъм включва еднократно 
или многократно инсуфлиране на сър-
фактант. Това са клиничните пътеки, по 
които са лежали децата с ХМБ и други 
форми на РДС, което определя по-
високи разходи за недоносените с нали-
чие на тези усложнения. 

Новородените с ХМБ са 25 и са лежа-
ли по 12 различни комбинации от КП на 
стойност от 1113 лв. до 13822 лв. като 
разпределението е средно по две деца. 
Осем деца са лежали по една пътека, а 
две са лежали по пет КП последовател-
но. (Табл. 2) (Фиг. 1) Общият разход 
направен за 25 деца с ХМБ е 156 935 лв.  

Новородените с други форми на РДС 
са 99 и са лежали по 24 различни комби-
нации от КП на стойност от 900 лв. до 
13822 лв. От тях 58 деца са лежали по 
една пътека, а две са лежали по пет КП 
последователно. (Табл. 3) (Фиг. 2) Об-
щият разход направен за 99 деца с други 
форми на РДС е 366 149 лв.  

Табл. 1. Разходи направени по клинични пътеки за групите недоносени деца 

Разходи по кл. пътеки за 
групите недоносени деца 

Група с ХМБ Група с РДС Група без ХМБ и 
РДС 

Разходи в лева 156 935 366 149 142 898 
Брой деца 25 99 62 

Разход направен за 1 дете в лева 6 277,40 3698,47 2 304,80 
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Табл. 2. Стойност на КП, по които са преминали децата с ХМБ 

Клинична пътека стойност в лева Брой деца / % Няма ХМБ Има ХМБ Общо 
кп. 279 = 160  Брой 12 0 12 
кп. 269 = 787  Брой 2 0 2 
кп. 9 = 900  Брой 8 0 8 
кп. 270 = 1113  Брой 30 2 32 
кп. 10 = 1300  Брой 20 0 20 
кп. 275 = 1815  Брой 2 0 2 
кп. 269,270 = 1900  Брой 12 0 12 
кп. 277 = 3220  Брой 4 2 6 
кп. 275,270 = 2928  Брой 0 2 2 
кп. 276 = 3146  Брой 2 0 2 
кп. 268 = 3501  Брой 6 0 6 
кп. 14 = 3200  Брой 4 0 4 
кп. 15.1 = 3300  Брой 2 2 4 
кп. 11 = 3600  Брой 6 0 6 
кп. 276,270 = 4259  Брой 2 0 2 
кп. 278 = 5556  Брой 0 2 2 
кп. 268,277 = 6721  Брой 4 0 4 
кп. 270,271,276,279 = 5085  Брой 0 2 2 
кп. 270,278 = 6669  Брой 4 0 4 
кп. 277,268 = 6721  Брой 0 3 3 
кп. 15.2 и кп. 11,13 = 5600  Брой 2 2 4 
кп. 276,268 = 6647  Брой 2 0 2 
кп. 277,278 = 8776  Брой 0 2 2 
кп. 268,269,276 = 7434 Брой 2 0 2 
кп. 11,14 = 6800  Брой 6 2 8 
кп. 15.1, 11 = 6900  Брой 2 0 2 
кп. 11,15.2 = 9200  Брой 2 0 2 
кп. 278,276,268 = 12203  Брой 0 2 2 
кп. 270,278,276,277,269 =  
13822  

Брой 0 2 2 
Общо 136 25 161 
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Фиг. 1. Клинични пътеки, по които са лежали децета с ХМБ 

 
Фиг. 2. Клинични пътеки, по които са лежали децета с др. форми на РДС 
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Табл. 3. Стойност на КП, за децата с РДС и тези, които нямат ХМБ и РДС 

№ клинична пътека  Стойност на 
КП в лева 

Брой 
деца Няма РДС Има РДС Общо 

кп.279 160 Брой 12 0 12 
кп. 269 787 Брой 2 0 2 
кп. 9 900 Брой 6 2 8 
кп. 270 1113 Брой 8 24 32 
кп. 10 1300 Брой 10 10 20 
кп. 275 1815 Брой 0 2 2 
кл. 269,270 1900 Брой 2 10 12 
кп. 277 3220 Брой 0 6 6 
кп. 275,270 2928 Брой 0 2 2 
кп. 276 3146 Брой 0 2 2 
кп. 268 3501 Брой 4 2 6 
кп. 14 3200 Брой 2 2 4 
кп. 15.1 3300 Брой 0 4 4 
кп. 11 3600 Брой 4 2 6 
кп. 276,270 4259 Брой 2 0 2 
кп. 278 5556 Брой 0 2 2 
кп. 268,277 6721 Брой 4 0 4 
кп. 270,271,276,279 5085 Брой 0 2 2 
кп. 270,278 6669 Брой 0 4 4 
кп. 277,268 6721 Брой 0 3 3 
кп. 15.2 и кп. 11,13 5600 Брой 2 2 4 
кп. 276,268 6647 Брой 2 0 2 
кп. 277,278 8776 Брой 0 2 2 
кп. 268,269,276 7434 Брой 0 2 2 
кп. 11,14 6800 Брой 2 6 8 
кп. 15.1, 11 6900 Брой 0 2 2 
кп. 11,15.2 9200 Брой 0 2 2 
кп. 278,276,268 12203 Брой 0 2 2 
кп. 270,278,276,277,269 13822 Брой 0 2 2 

 
Новородените, които нямат ХМБ и 

други форми на РДС са 62 и са лежали 
по 14 различни комбинации от КП на 
стойност от 160 лв. до 6800 лв. От тях 50 
деца са лежали по една пътека, а 12 са 
лежали по две КП последователно. 
(Табл. 3) (Фиг. 2) Освен това 12 деца от 
тази група са лежали по най-евтината 
КП279 на стойност 160 лв. 2 деца са ле-
жали по най-скъпата, за групата, комби-
нация от КП11 и КП 14 на обща стой-

ност 6800 лв. Тези данни ни показват, че 
разходите за групата преждевременно 
родени, които нямат ХМБ и РДС са 
структурно монгого по-ниски. Общият 
разход направен за 62 деца без ХМБ и 
други форми на РДС е 142 898 лв.  

Общият разход направен по клинични 
пътеки за 161 недоносени новородени 
включени в проучването e 508 927 лв. За 
групата от 25 деца с ХМБ е направен 
разход от 156 935 лв. Или това е среден 
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разход на дете 6277,40 лв. За групата от 
99 деца с други форми на РДС е напра-
вен разход от 366 149 лв. На дете са из-
разходени средно 3698,47 лв. За групата 
от 62 деца без ХМБ и други форми на 
РДС е направен разход от 142 898 лв. 
Направения разход на дете от тази група 
средно е 2304,80 лв. (Табл. 1) 

От сравнителния анализ на получени-
те резултати става ясно, че разходите 
направени за групата с ХМБ са близо два 
пъти по-големи от групата с други фор-
ми на РДС и приблизително три пъти по-
големи от групата без наличие на тези 
усложнения. 

Извършения корелационен анализ, 
отбелязва наличие на умерена към добра 
корелационна връзка между стойността 
на клиничните пътеки към четири ос-
новно формулиращи фактори, отговаря-
щи за лечението на ХМБ. Най-голяма 
зависимост откриваме при съпоставяне-
то на съответната клинична пътека и 
нейната стойност, съчетано с общо про-
лежаните дни при лечение на ХМБ, при 
което r = 0,504 (p < 0,001). Причината за 
добрата корелационна връзка е тази, че 
децата с ХМБ са лежали по клиничните 
пътеки с най-висока стойност, заложен 
по-дълъг болничен престой. Добра коре-
лационна връзка отличаваме и при изс-
ледването на наличието на ХМБ със съ-
ответната клинична пътека и нейна 
стойност, където r = 0,413 (p < 0,001). 
Тази зависимост се дължа на това,че в 
алгоритъма на тези КП, по които са ле-
жали децата с ХМБ е включено исуфли-
рането на сърфактатнт, което от своя 
страна определя по-високата им стой-
ност. Умерена корелационна връзка от-
белязваме при изследването на наличие-
то на РДС със стойността на дадена кли-
нична пътека, където r = 0,232 (p < 
0,003). Причината за това може да търси 

в това, че не всички новородените с дру-
ги форми на РДС са имали нужда от 
сърфактант и лежали по КП, които не го 
включват и са с по-наска стойност. Уме-
рена корелационна връзка отбелязваме, 
също така и при изследването на нали-
чието на други здравословни състояние 
със стойността на дадена клинична пъ-
тека, където r = 0,218 (p < 0,005). Причи-
ната за умерената корелационна връзка 
е, че за децата без тези дихателни ус-
ложнения са необходими по-малко раз-
поди и съответно КП, по които са лежа-
ли са с по-ниска стойност. 

Изводи 
1. От сравнителния анализ на получе-

ните резултати става ясно, че разходите 
направени за групата с ХМБ са близо два 
пъти по-големи от групата с други фор-
ми на РДС и приблизително три пъти по-
големи от групата без наличие на тези 
усложнения. 2. Анализираните данни ни 
показват, че разходите за групата преж-
девременно родени, които нямат ХМБ и 
РДС са структурно много по-ниски. 3. 
Зависимост откриваме при съпоставяне-
то на съответната клинична пътека и 
нейната стойност, съчетано с общо про-
лежаните дни при лечение на ХМБ, при-
чината за което е, че децата с ХМБ са 
лежали по клиничните пътеки с най-
висока стойност и заложен по-дълъг 
болничен престой. 4. Откриваме значи-
телна корелационна връзка при изслед-
ването на наличието на ХМБ със съот-
ветната клинична пътека и нейна стой-
ност, която се дължи на това, че в алго-
ритъма на тези КП, по които са лежали 
децата с ХМБ е включено инсуфлиране-
то на сърфактатнт, което от своя страна 
определя по-високата им стойност. 
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Въведение 
Ракът на белия дроб (РБД) е водеща причина за смъртност от злокачествени заболявания в 
световен мащаб-на първо място при мъжете и на второ при жените. В ранен стадий се 
диагностицират само 15% от случаите с белодробен карцином поради което 5-годишната обща 
преживяемост достига едва 4%. В последното десетилетие има значителен напредък в разбирането 
на биологията на РБД, което разшири диагностичните и терапевтични възможности. 
Клиничен случай 
Касае се за пациентка на 37 г., бременна в 32 г.с., която през м. 08.2017 г. се хоспитализира в Очна 
клиника със съмнение за аблация на ретината. При преглед и ЯМР се установява интрабулбарен 
обемен процес. По повод прогресиращ задух и плеврална пункция с цитология се доказват 
туморни клетки. Влошеното общо състояние е основание за ранно родоразрешение. 
Интраоперативно се налага дясна аднексектомия, оментектомия и апендектомия поради формация 
от десен яйчник. Ревизиите на хистологичните препарати верифицират аденокарцином на белия 
дроб. ПЕТ-КТ доказва и хематогенна дисеминация, изискваща провеждане на химиотерапия. 
Молекулярно-генетичното изследване установява липса на мутации в гена на EGFR, без PD-L1, с 
ALK-положително пренареждане. Започната е терапия с Crizotinib. 
Дискусия 
Ефикасността при лечение с Crizotinib на пациенти с ALK-положителен метастатичен 
недребноклетъчен карцином на белия дроб (НДРБД) е доказана в рандомизирано клинично 
изпитване. Crizotinib удължава преживяемостта без прогресия в сравнение с химиотерапията с 
добра поносимост от страна на пациента. 
Заключение 
Независимо, че терапевтичните възможности при авансирал НДРБД са ограничени за 
ефикасността на лечението е важно навременното изследване на молекулярно-генетичните 
предиктивни биомаркери. 
Ключови думи: аденокарцином на белия дроб, таргетна терапия, ALK-пренареждане 
 
Въведение 
Ракът на белия дроб (РБД) е с изклю-

чително лоша прогноза и е водеща при-
чина за смъртност сред злокачествените 
заболявания и при двата пола. Годишно 
се регистрират 1.8 милиона нови случаи. 
Повече от 50% от новодиагностицирани-
те умират в рамките на 1 година, а обща-
та 5-годишна преживяемост е под 18% 
[1, 12]. С по-голяма честота се среща 
сред мъжете като рискът за поява преди 
39-годишна възраст е нисък и при двата 
пола. Тютюнопушенето се определя за 
основния рисков фактор [2, 11]. Прибли-
зително 25% от всички случаи на РБД по 

света се откриват при хора, които са би-
ли непушачи през целия си живот. 

Има два основни хистологични под-
типа – недребноклетъчен и дребноклетъ-
чен. Недребноклетъчният рак на белия 
дроб (НДРБД) представлява около 85% 
от всички случаи на белодробен карци-
ном. Най-често срещаните хистологични 
варианти са плоскоклетъчен (25 – 30%), 
едроклетъчен (5 – 10%) и аденокарцином 
(40%). Най-добре проучени молeкулярни 
промени, стимулиращи туморния рас-
теж, са тези при аденокарцинома. Позна-
ването на биологията на тумора е опре-
делящо за повлияване диагнозата, прог-
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нозата и лечението на белодробния кар-
цином. Те са в основата на персонализи-
раната терапия. 

Клиничен случай 
Касае се за жена на 37-годишна въз-

раст, която постъпва в Очна клиника със 
съмнение за аблация на ретината. Паци-
ентката е била бременна в 32 гестацион-
на седмица. На ЯМР се установява инт-
рабулбарен обемен процес с размери 
15/8 мм. По повод влошаване на общото 
състояние с прогресирщ задух и данни за 
плеврален излив в Клиника по Пулмоло-
гия е извършена плеврална пункция. 
Евакуиран е 4л плеврален пунктат с (+) 
цитология за туморни клетки. Поради 
съмнение за съпътстващ малигнен про-
цес и след клинично обсъждане на кон-
силиум в АГО е извършено родоразре-
шение. Макроскопси се визуализира 
формация в десен яйчник, което налага 
дясна аднексектомия, оментектомия и 
апендектомия. Хистологичното и ИХХ 
изследвания установяват екстраовариа-
лен първичен перитонеален карцином с 
експресия на HER-2 (2+), отрицателен 
ER, отрицателен PR и вероятна мутация 
на BRCA 1 с произход от тубарния епи-
тел. 

След реализиран компютърен томог-
раф (КТ) на бял дроб (07.09.2017 г.) се 
визуализират множество метастази в ле-
вия бял дроб, карциноматозна инфилт-
рация на паренхима в дясно, двустранни 
плеврални изливи и медиастинална 
лимфаденомегалия. На 01.09.2017 г. е 
извършена видео-асистирана торакоско-
пия (ВАТС) с биопсия на плевра. Уста-
новява се блокиран бял дроб от множес-
тво лезии по белия дроб и париеталната 
плевра. От хистологичното изследване 
се верифицира фиброзна тъкан с инфил-
трация от умерено – към нискодиферен-

циран белодробен аденокарцином. Пос-
ледвалата ревизия на препаратите доказ-
ва първичен белодробен карцином с 
пулмо-пулмонални метастази и генера-
лизиране на процеса в десните аднекси. 

ПЕТ-КТ (05.10.2017 г.): десният бял 
дроб е ателектатичен с общо висока ме-
таболитна активност SUVmax 10.51 – 
14.60. Регистрират се и зони без метабо-
литна активност, най-вероятно от разпад. 
В левия бял дроб има множество лезии с 
размери от 6 до 8 мм, някои с метабо-
литно повишена активност. Заключение: 
данни за лимфогенно и хематогенно ма-
лигнено дисеминиране. 

След обсъждане на Обща клинична 
онкологична комисия пациентката пос-
тъпи в Клиника по Медицинска онколо-
гия за определяне на терапевтичното по-
ведение в увредено общо състояние с 
данни за дихателна недостатъчност и 
оточен синдром. От проведените парак-
линични изследвания се регистрираха 
лекостепенна анемия, хипопротеинемия 
и завишени стойности на туморните 
маркери: CEA 26.87 ng/ml (0.0 – 3.0 
ng/ml), CA 19-9 99.42 U/ml (0.00 – 37.00 
U/ml), CA 15-3 622.2 U/ml (0.0 – 0.31 U/ 
ml), CA 125 506.1 U/ ml (0.00 – 35.00 
U/ml). 

За прецезиране на лечението се изп-
ратиха туморни блокчета за молекуляр-
но-генетичен анализ. Междувременно 
след проведени симптоматични и реани-
мационни мероприятия пациентката по-
лучи курс химиотерапия по протокол 
Paclitaxel/Carboplatin, понесен без изра-
зена токсичност. При генетичното изс-
ледване не се откриха соматични мута-
ции в гена на EGFR; PD-L1 – без експре-
сия, доказа се ALK-положително прена-
реждане. Това позволи пациентката да 
започне перорална прицелна терапия с 
Crizotinib. 
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Дискусия 
Над 57% от случаите на РБД се диаг-

ностицират в авансирал и метастазирал 
стадий, което определя ниска 5-годишна 
обща преживяемост (под 4.3%) [3]. По-
ради късното поставяне на диагноза 40% 
от заболелите умират в рамките на 1 го-
дина [13]. Съгласно гайдлайните на 
международните ръководства за лечение 
на белодробен карцином всички пациен-
ти с авансирало заболяване подлежат на 
молекулярно- генетично изследване [4]. 
При рак на белия дроб се установяват 
следните мутации: EGFR (epidermal 
growth factor receptor) ген, ALK (anaplas-
tic lymphoma kinase) ген, ROS1 (proto-
oncogene), KRAS(v-Ki-ras2 Kirsten rat 
sarcoma viral oncogene homolog) и други 
[5]. Те се отнасят към предиктивните би-
омаркери на НДРБД, т.е. са определящи 
за ефекта от лечение [6]. 

Честотата на ALK-положителния РБД 
е ниска – 3 – 5%. Групата включва не-
пушачи в по-млада възраст с преоблада-
ваща хистология на аденокарцином [7]. 
ALK е член на инсулин-рецепторна ти-
розин-киназна фамилия и се кодира от 
ALK-ген, разположен върху късото рамо 
на хромозома 2 (2р23). При ALK-
позитивни белодробни тумори експреси-
ята на ALK-протеин е средно изразена. 
Генното пренареждане се доказва с ИХХ 
изследване или с флуоресцентна in situ 
хибридизация (FISH), който е по-
точният и надежден метод. Доказването 
на мутацията позволява включване на 
ALK-инхибитор като основен метод на 
лечение – Crizotinib 2x 250 мг дневно per 
os [8]. Най-честитe странични реакции са 
зрителни нарушения, диария, отоци, 
повръщане, запек, инфекции на горни 
дихателни пътища, промяна във вкуса, 
световъртеж, коремна болка, главоболие, 
пирексия и болки в крайници, повиша-

ване на чернодробните трансаминази, 
удължен QT-интервал с или без бради-
кардия. Редица проучвания сравняват 
приложението на химиотерапия 
(Pemetrexed, Docetaxel, Cisplatin, Car-
boplatin) и прицелна терапия с Crizotinib. 
Макар да липсва статистически значима 
разлика в общата преживяемост между 
двете групи пациентите на Crizotinib са 
със значително по-добър обективен от-
говор и с по-продължително време, сво-
бодно от прогресия (32 срещу 24 седми-
ци) при запазено качество на живот [9, 
10]. 

Заключение 
РБД е сред туморите с най- много 

описани генетични аберации. Изследва-
нето на тази макар и малка субпопула-
ция пациенти с НДРБД и доказването на 
ALK-положителна мутация може да до-
веде до сигнификантно подобрение на 
лечебните резултати. Това позволява ин-
дивидуален подход към пациента в ас-
пекта на прецизираната медицина. 
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Терапевтичното модифициране на 
клетъчните сигнални пътища става все 
по-привлекателно, тъй като използвани-
те модулатори са относително специ-
фично насочени, основно орално прило-
жими и по-евтини за производство от 
биологичните терапии. Предизвикателс-
твото, когато се манипулират клетъчните 
сигнални пътища, са непредвидимите 
странични ефекти надолу по веригата на 
сигнална трансдукция. Това се подчер-
тава от ранното развитие на инхибитори 
на р38 митоген активирана протеин ки-
наза (p38 МАРК), които са били обеща-
ващи при in vitro анализи и експеримен-
тални модели на заболяването при жи-
вотни, но са били оттеглени след непри-
емливи профили на безопасност в кли-
нични изпитвания (1). В литературата са 
описани резултати от изследвания с мо-
дулатори на регулаторни молекули от 
сигнални пътища, получени при експе-
риментални модели с животни, с in vitro 
клетки на болни с ревматоиден артрит 
(РА) и в клинични проучвания.  

Janus Kinases (JAKs)-път – Същест-
вуват 4 подгрупи, JAK1, JAK2, JAK3 и 
Tyk2-нерецепторни тирозин протеин ки-
нази. Те променят вродените и адаптив-
ни имунни отговори чрез свързване със 
семейство от транскрипционни фактори, 
известни като STATs (сигнален транс-
дуктор и активатор на транскрипцията). 
При фосфорилирането от JAKs, STAT 

белтъците се преместват в ядрото, къде-
то регулират експресията на множество 
гени, включително тези, които се отна-
сят до възпалението (2). Досега JAK ин-
хибиторите са най-успешният клас про-
теин киназни инхибитори при РA, де-
монстрирайки добра клинична ефикас-
ност и безопасност при клинични изпит-
вания. Напоследък има предварителна 
информация за различни инхибитори на 
JAK подтипове, прилагани както при 
монотерапия, така и при комбинирана 
терапия. JAK инхибиторът tofacitinib 
(насочен към JAK1 и JAK3) е първият от 
този клас, одобрен за лечение на РA от 
FDA (Food and Drug Administration) (3). 
На клетъчно ниво tofacitinib блокира 
сигнализирането чрез въздействие върху 
общата верига на рецепторите за цито-
кини, включително интерлевкин (IL) -2, 
IL-4, IL-7, IL-9, IL-15 и IL-21, като по 
този начин се модулира имунен отговор 
чрез повлияване на лимфоцитните функ-
ции. Инхибирането на JAK1 също така 
намалява сигнализирането от IL-6 и 
TNFα (4). Други проучвания, във фаза I и 
II при РA, изследват ефекта на инхиби-
ране на JAK върху активността на забо-
ляването с агента VX-509, който инхи-
бира само JAK3 и с LY3009104 
(baricitinib), който инхибира JAK1 и 
JAK2 (3). Освен инхибирането на JAK, 
усилията на изследователите са насочени 
към създаване на други видове инхиби-
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тори в сигналния път, например с мише-
ни белтъка SOCS3 (Suppressor of cytokine 
signaling 3) или STAT-белтъците (5). 

Bruton's tyrosine kinase (BTK) е ци-
топлазмена протеин киназа, експресира-
на предимно в хематопоетични клетки, 
която участва при сигнализиране чрез В 
клетъчния рецептор. В колаген-
индуцирания артрит (CIA), миши модел 
на РA, BTK инхибиране подобрява про-
тичането на заболяването чрез блокира-
не на В клетъчната пролиферация, като 
по този начин се намаляват нивата на 
автоантитела и се премахва продуцира-
нето на TNFα, IL-1β и IL-6 от макрофа-
гите. ВТК инхибитори се изследват ак-
тивно при хематологични злокачествени 
заболявания (6), но тези пътища вероят-
но ще бъдат привлекателни мишени за 
терапия при РА. 

Тирозин киназата (Syk) е нерецеп-
торна тирозин киназа с цитозолна лока-
лизация, експресирана в повечето хемо-
поетични клетки, включена в сигналната 
трансдукция и адаптивните имунни от-
говори. Syk играе важна роля в развитие 
на остеокластите и ремоделиране на кос-
тите, което я прави привлекателна тера-
певтична цел при РА. Syk се експресира 
в синовиалната тъкан при RA и медиира 
TNFα-индуцираната продукция на цито-
кини като IL-6 и металопротеази. Пър-
воначалните проучвания с животински 
модели и клинични изпитания предпола-
гат терапевтична роля на инхибирането 
на Syk при РA, но клиничните проучва-
ния с fostamatinib засега не подкрепят 
това (7). 

PI3K/Akt/mTOR път – Сигнализи-
ращата каскада PI3K/Akt/mTOR играе 
ключова роля в клетъчната пролифера-
ция и преживяемост и регулира както 
вродените, така и адаптивните имунни 
отговори. Mammalian Target of 

Rapamycin (mTOR) е серин/треонин ки-
наза, която може да пренася по посока 
надолу (down stream) сигнали от се-
рин/треониновите кинази Akt и фосфа-
тидилозитол 3 кинази (PI3K). Този път е 
от нарастващ интерес при РA, тъй като 
както експерименталните модели на арт-
рит, така и in vitro анализът на синови-
алните фибробласти и остеокластите при 
болните с РА предполагат, че нарушени-
ята са свързани с индукция на PI3K (8) и 
модулиране на инвазивните свойства на 
синовиалните фибробласти от mTOR (9). 
mTOR инхибитори са широко използва-
ни при трансплантация, но при употре-
бата им при PA и ювенилен идиопатичен 
артрит (JIA), те са демонстрирали про-
менлива ефикасност (10, 11). Досега е 
публикувано само едно клинично проуч-
ване на mTOR инхибитор при РA, лече-
нието с еверолимус в комбинация с ме-
тотрексат, което осигурява само умерена 
клинична полза, но с много по-висока 
честота на нежелани събития (12). PI3K 
инхибиторите вече се намират в ранни 
стадии на клинични опити в онкология-
та, въпреки че има потенциална токсич-
ност при широкоспектърно PI3K1 инхи-
биране(13). Относно ефекта от инхиби-
рането на PIK3 при РA, in vitro третира-
нето на синовиалните фибробласти на-
малява техния инвазивен потенциал (14), 
а при миши модели за лечение на артрит 
се понижава възпалението и ерозията на 
хрущяла чрез подтискане на неутрофил-
ния хемотаксис и намаляване на проли-
ферацията на синовиалните фибробласти 
(15). Въпреки че понастоящем има нуж-
да от подобрени профили на безопас-
ност, лекарствата, насочени към пътя 
PI3K/Akt/mTOR, вероятно ще се превър-
нат в терапевтична възможност за PA. 
Последните проучвания са насочени към 
модулиране активността на PTEN 
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(Phosphatase and tensin homolog), която е 
отрицатеелн регулатор на всички класо-
ве PI3K (16). 

Път на NFκB – NFкB е транскрипци-
онен фактор, включен в пътищата на 
окислителния стрес и възпалението. Той 
контролира експресията на провъзпали-
телни цитокини и растежни фактори, 
включително тези, участващи в патоге-
незата на РA като TNFα, IL-1, IL-6 и по-
ради тази причина осигурява логична 
терапевтична цел (17). Рецепторният ак-
тиватор на NFkB лиганда (RANKL) е 
ключов активатор на остеокластите, 
продуцирани от остеобласти при хоме-
остатични условия и от лимфоцити и не-
утрофили при възпалителни състояния в 
РA (18). Активността му може да бъде 
модулирана с помощта на денозумаб, 
инхибитор на RANKL, който вече се из-
ползва в клиниката за лечение на остео-
пороза. При животински модел на РА 
денозумаб инхибира също активирането 
на NFкВ и понижава експресията на про-
възпалителни цитокини, като по този на-
чин намалява артритния фенотип (19). 
При проучване във фаза II при RA е 
имало намаляване на костната загуба 
след лечение с денозумаб, но без ефект 
върху активността на заболяването (20). 

Пътища с участието на циклични 
нуклеотиди – Фосфодиестеразите 
(ФДE) са ензими, които регулират мно-
гобройните биологични процеси надолу 
по веригата на сигнална трансдукция 
чрез разграждане на цикличния аденозин 
монофосфат (цАМФ) и цикличния гуа-
нозин монофосфат (цГМФ). Фосфодиес-
тераза 4 (ФДЕ4) се експресира в имун-
ните клетки и е специфична за цАМФ 
(21). Апремиластът е второ поколение 
перорален инхибитор на ФДЕ4 и вече е 
използван за лечение на псориатичен ар-
трит и дискоиден системен лупус ерите-

матодес (22). При 2 миши модела на РA 
има значително намаляване активността 
на заболяването след лечение с апреми-
ласт. Освен това човешките ревматоидни 
синовиални клетки, когато са култиви-
рани с апремиласт за 48 h, значително 
намаляват производство на провъзпали-
телни цитокини (23). Досега, обаче, кли-
ничните изпитвания не са били обеща-
ващи. Междинният анализ на данните от 
проучване във фаза II на апремиласт в 
комбинация с метотрексат съобщава, че 
изводите не са заключителни (24). Още 
едно плацебо контролирано клинично 
проучване фаза II, използващо апреми-
ласт като монотерапия за РA, понастоя-
щем е в ход (25). 

Retinoic acid receptor-related orphan 
receptor gamma (RORγ) е член от се-
мейството на ядрени рецептори на рети-
ноевата киселина и е важен за широк 
спектър от клетъчни функции (26). 
RORγt е специфична изоформа за имун-
ната клетка, необходима за индуциране 
на транскрипция на IL-17 и за проявата 
на Th17-зависимо автоимунно заболява-
не при мишки и хора (26). Сърдечният 
гликозид дигоксин, който е естествен 
RORγt инхибитор, има благоприятни 
ефекти при плъши модел на артрит. Има 
проучвания върху потенциална употреба 
на дигоксинови производни при РA (27) 
и е вероятно в близко бъдеще да има 
клинично приложение на подобни съе-
динения. 

Пътища на апоптозата – Тиоредок-
синът принадлежи към тиоредоксиново-
то семейство белтъци и има свойства на 
оксидоредуктаза, секретирана от активи-
рани моноцити, лимфоцити и други 
имунни клетки и с помощта на тиоре-
доксин редуктазата и НАДФ.Н участва 
като редуктор, поддържащ тиолови гру-
пи в белтъците. В условията на окисли-
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телен стрес и намалено ниво на 
НАДФ.Н, тиоредоксинът преминава в 
окислена форма, която е замесена в па-
тогенетичните механизми на ревматоид-
ния артрит (28). Намерено е включване 
на тиоредоксина в сигналните пътища, 
водещи до образуване на провъзпали-
телните цитокини TNF-a, IL-6 и IL-8 в 
култури от синовиални фибробласти 
(29). С хистологичен анализ е установен 
тиоредоксин в повъхностния слой на си-
новиума и в левкоцитите (30). Наруше-
ната регулация на апоптозата на синови-
ални фибробласт-подобни клетки се 
свързва с участието на азотен оксид и 
тиоредоксин, които заедно участват в 
контрола върху обратимото S-
нитрозилиране на каспаза 3 (31). Плаз-
мените нива на тиоредосина са в поло-
жителна корелация с маркера за увреж-
дане на 8-OHdG (30). Внасянето на ан-
тиоксиданти повлиява благоприятно 
протичането на РА (32, 33) и би имало 
вероятно коригиращ ефект върху про-
възпалителните ефекти на тиоредоксина 
и нарушената регулация на апоптозата. 
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Introduction 
The brain is a highly vascular organ, its 

profuse blood supply characterized by a 
densely branching arterial network. It has a 
high metabolic rate that reflects the energy 
requirements of constant neural activity. It 
receives about 15% of the cardiac output 
and utilizes 25% of the total oxygen 
consumption of the body. The brain is 
supplied by two internal carotid arteries and 
two vertebral arteries that form a complex 
anastomosis (circulus arteriosus, circle of 
Willis) on the base of the brain. Vessels 
diverge from this anastomosis to supply the 
various cerebral regions. In general, the 
internal carotid arteries and the vessels 
arising from the supply the forebrain, with 
the exception of the occipital lobe of the 
cerebral hemisphere, and the vertebral 
arteries and their branches supply the 
occipital lobe, the brain stem and the 
cerebellum. (1) 

Material and Methods  
The object of our survey is 37 brains, 

from the Department of Anatomy, 
Histology and Embryology, treated with a 
normal formaldehyde methodology. The 
internal carotid artery supplies the greater 
part of the cerebral hemisphere. It arises 
from the bifurcation of the common carotid 

artery, ascends in the neck and enters the 
carotid canal of the temporal bone.  

Its subsequent course is said to have 
petrous, cavernous and intracranial parts. 
The other blood vessel which supplies the 
brain is the vertebral artery – it essentially 
supplies blood to the upper spinal cord, the 
brain stem and cerebellum and a significant 
but variable part of the posterior cerebral 
hemispheres. The vertebral artery enters the 
skull through the foramen magnum and, at 
the lower border of the pons, joins the 
vessel of the opposite side to form the 
basilar artery. 

Results 
In just a few of the 37 observed 

specimens we have not found insufficient 
variations of the size of the internal carotid 
artery. Because of that the internal carotid 
artery is not going to be discussed in the 
present research. Twenty five of the 
observed specimens were with normal size 
and localization of the blood vessels. 
Eleven of the specimens had a smaller right 
and an enlarged left vertebral artery. One of 
the specimens had a smaller left and an 
enlarged right vertebral artery. Some of the 
observed variations correspond with part of 
the variations described by Bergman and 
Afifi. (2) – Fig. 6. 

  

185 



 
Fig. 1. The 1st Figure has an enlarged left 
vertebral artery and a very small sized right 
vertebral artery. On the same specimen 
there are differing in size anterior inferior 
cerebellar arteries. 

 
Fig. 2. One of the specimen had not only a 
different size in their lumen but also 
serpentine shaped left vertebral artery. 

  
Fig. 3. and Fig 4. These two specimen have a basilar artery which continues directly in the 
left vertebral artery. 
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Fig. 5. We found only one rigth vertebral artery which has a bigger lumen than the left 
vertebral artery. On the same specimen we have also found a second left superior cerebellar 
artery.  

Discussion 
The first and second pairs of aortic arch-

es involute early and contribute only slight-
ly to the permanent arterial plan. The dorsal 
aortae at the level of these arches persist, 
but between the third and fourth arches both 
aortae atrophy. The outcome on each side is 
a compound vessel, beginning with the 
third arch and continued by way of the dor-
sal aorta to the head region. These vessels 
are the primitive internal carotid arteries, 
which not only branch in the head to supply 
the brain, eyes and ears but also connect 
with the vertebral-basilar arterial supply in 
a way to be described presently. 

Branches of the Dorsal Aorta-these total 
some thirty pairs. At first each vessel ex-
tends to the spinal cord only, but this prima-
ry distribution is soon overshadowed by a 
secondary branch that supplies the somites 

and body wall. As a result, the original ar-
teries come to look like minor off-shoots 
from larger vessels. It is convenient to des-
ignate the two divisions of the original stem 
as dorsal and ventral rami. The dorsal rami 
supply the region of the cord, including 
dorsal muscles and skin. The vertebral ar-
teries are an important pair of vessels, 
which arise as secondary developments 
from the two series of dorsal rami belong-
ing to the neck. These rami undergo longi-
tudinal linkage just dorsal to the ribs. The 
resulting longitudinal vessel is a vertebral 
artery; it takes origin, along with the sub-
clavian, from the sixth cervical interseg-
mental artery. The vertebral arteries estab-
lish functional communications in the head 
with certain branches of the internal carot-
ids. The intermediary vessel, responsible 
for this linkage, is the basilar artery. 
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Fig. 6. Blood supply scheme from Compendium of human anatomic variation (2) 
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Conclusion 
The only Food and Drug Administration-

approved implant for managing intracranial 
stenosis is the Wingspam stent. When using 
combined stenting and surgery for a smaller 
sized right vertebral artery the specialist 
must awake this kind of variation (3, 
4).When the vertebral artery has a very 
small lumen there is a risk of rupture during 
endovascular strategies for management of 
intradural dissecting aneurysms (5). Stent-
assisted coiling can be used for treating a 
ruptured vertebrobasilar junction aneurysm 
via direct vertebral artery puncture (6). The 
lumen of the left vertebral artery is larger 
due to the fact that the blood pressure in the 
left subclavian artery in the embryo is 
higher. 
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Резюме 
Колоректалният карцином (КРК) заема трето място по честота сред неопластичните заболявания в 
световен мащаб. Постепенното акумулиране на генетични и епигенетични промени предизвиква 
трансформация на нормалната чревна лигавица в инвазивна неопластична тъкан. Идентифицирани 
са три основни молекулярни пътища – хромозомна нестабилност, микросателитна нестабилност 
(MSI), както и метилиране на промоторните региони на множество гени. Микросателитната 
нестабилност е показател за мутации в гените на репаративната система с погрешно сдвояване 
(mismatch repair гените). При пациентите с висока микросателитна нестабилност се наблюдават 
патоморфологични особености каквито липсват при микросателитно стабилните тумори както и 
различия в имунохистохимичния профил. Тези пациенти имат по благоприятна прогноза и 
проявяват намалена чувствителност и повишена резистентност спрямо адювантната 
химиотерапия.  
Установяването на специфични морфологични характеристики и имунохистохимични маркери 
при патоморфологичното изследване на КРК ще подобри от една страна диагностиката, но от 
друга страна ще послужи като метод за подбор и намаляване броя на пациентите, нуждаещи се от 
последващо, скъпоструващо генетично типизиране. 
Ключови думи: колоректален карцином (КРК), микросателитна нестабилност (MSI), ИХХ. 
 
Въведение 
Колоректалният карцином (КРК) зае-

ма трето място по честота сред неоплас-
тичните заболявания при мъжкия пол и е 
второто най-чето срещано злокачествен-
но заболяване, след карциномът на 
млечната жлеза при жените в световен 
мащаб (1). Заболеваемостта нараства 
постоянно във всички индустриални 
страни включително и в България и 
представлява важен социално-
медицински проблем. (2). 

Според данните от последното изда-
ние на Националния Раков Регистър, 
през 2013 година в страната са новоди-
агностицирани 2676 случая на КРК, от 
които 54,4% са при мъжкия пол. В Бъл-
гария заболяваемостта е сходна със 
средната за Европейския съюз (58,7 на 
100000 мъже и 36,4 на 100000 жени), а 

петгодишната преживяемост е 45,2% при 
дебелочревния и 38,4% при ректалния 
карцином (2). 

Рискът за развитие на заболяването се 
определя от генетична предразположе-
ност и фактори на околната среда, най-
важният от които е възрастта. Фамилна 
предиспозиция при КРК се установява 
при неповече от 5%, а в останалите > 
95% се развива без фамилно предразпо-
ложение, т.нар. спорадичен КРК (11, 12). 
Над 90% от случаите на спорадичен ко-
лоректален карцином засягат индивиди 
над 50-годишна възраст (3). 

КРК произхожда от постепенното 
акумулиране на генетични и епигене-
тични промени, които предизвикват 
трансформация на нормалната чревна 
лигавица в инвазивна неопластична тъ-
кан. Първият модел за възникването на 
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КРК е предложен от Fearon and 
Vogelstein (4) Според него колоректал-
ната неоплазия е резултат на активира-
нето на онкогени, съчетано с инактиви-
рането на туморно-супресорни гени, ка-
то са необходими най-малко 4 – 5 мута-
ции за развитието на рак. Идентифици-
рани са три основни молекулярни пъти-
ща – хромозомна нестабилност, микро-
сателитна нестабилнос (MSI), както и 
метилиране на промоторните региони на 
множество гени (3, 5).  

Множество генни мутации са свърза-
ни с колоректалната карценогенеза, но 
тяхната роля за инициацията и прогреси-
ята на заболяването все още не е ясна. 
Най-често засегнатите гени са APC, 
KRAS, p53, като мутациите и в трите ге-
на в един и същ тумор са изключително 
редки. (4, 5) С най-ясно дефинирана ди-
агностична, прогностична и предиктивна 
стойност са KRAS мутациите и MSI. 

Обсъждане 
Микросателитите са моно- или ди-

нуклеотидни ДНК повтарящи се секвен-
ции, представени по дължината на гено-
ма. Нестабилността се причинява от 
вмъкването или делецията на единична 
базова двойка, в тези повтарящи се локу-
си, водещо до широко разпространена 
геномна нестабилност. Микросателитна-
та нестабилност (MSI) е хипермутабилен 
фенотип, причинен от загубата на ДНК 
коригираща способност на MRR систе-
мата. (6) Тази система коригира несъот-
ветствията на ДНК нуклеотидите, въз-
никнали по време на репликацията. Ус-
тановено чрез мета-анализ е, че MSI ста-
тусът е прогностичен фактор при КРК 
(5). Микросателитна нестабилност (MSI) 
се наблюдава при 15 – 20% от пациенти-
те със спорадичен колоректален карци-
ном (3,5). Този механизъм се дефинира 

от броя на вторичните мутации в онко-
гени и туморсупресорни гени, съдържа-
щи некодиращи микросателитни участъ-
ци. Това води до промени в дължината 
на къси ДНК последователности. Мик-
росателитната нестабилност е показател 
за мутации в гените на репаративната 
система с погрешно сдвояване (mismatch 
repair, MMR genes) като MLH1, MSH2, 
MSH6 и PMS2 (6). Тумори с MSI-H (ви-
сокочестотни) са тези, които имат про-
мени в дължината на два или повече 
микросателити в туморната ДНК, в 
сравнение с нормалната ДНК. Микроса-
телитно стабилните тумори (MSS) нямат 
промени в дължината на изследваните 
микросателити (8).  

Колоректалният карцином е най-често 
срещаното злокачествено заболяване на 
гастроинтестиналния тракт. В над 90% 
от случаите се касае за аденокарцином, 
произхождащ от епителните клетки на 
дебелочревната лигавица. Конвенцио-
налният аденокарцином се харектеризи-
ра с образуването на жлезисти и жлезис-
топодобни стуктури, имащи отношение 
към градирането на туморният процес и 
определяне степента на диференциация. 
При високо диференцираните тумори се 
набюдава над 95% образуване на жле-
зисти стуктури, а при умерено диферен-
цираните между 50 – 95%. Ниско дифе-
ренцираните карциноми показват под 
50% образуване на жлези. Според СЗО 
освен конвенционален аденокарцином 
на дебелото черво се наблюдават и след-
ните хистологични подтипове: муцино-
зен, пръстеновидноклетъчен, медуларен, 
микропапиларен, сератен, аденосквамо-
зен, вретеновидноклетъчен и недифе-
ренциран карцином (9). Те притежават 
специфични морфологични особености и 
редица генни мутации. 
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Муцинозният карцином (фиг. 1) по 
дефиниция е ниско диференциран тумор 
изграден от над 50% екстрацелуларен 
муцин. Пръстеновидноклетъчният кар-
цином съставлява под 1% от всички зло-
качествени заболявания на дебелото 
черво. Туморът е изграден от над 50% 
клетки със специифична морфология – 
цитоплазмата е изпълнена с вакуоли от 
интрацелуларен муцин, а ядрата са избу-
тани в периферията на клетката (8, 10). 

Медуларният карцином (фиг. 2) на 
дебелото черво е изключително рядко 
срещан хистологичен вариант.Туморът е 
изграден от гнезда и повлекла от епите-
лоидни клетки с обилна цитоплазма и 
големи везикуларни ядра с проминира-
щи нуклеоли. Муцинозният, пръстено-
видноклетъчния и медуларният карци-
ном по дефиниция са ниско диференци-
рани тумори на дебелото черво, но в го-
ляма част от случаите те са носители на 
високочестотна микросателитна неста-
билност което определя по-добрата им 
прогноза в сравнение с конвенционални-
ят аденокарцином (10). 

Сериозен диагностичен проблем въз-
никва при късното диагностициране на 
КРК в 3 и 4-клиничен стадии, при нали-
чието на метастази и инфилтрация в 
околните тъкани и органи. (2) Това нала-
га използването на имунохистохимични 
маркери за акуратна хистологична вери-
фикация и типизиране на туморния про-
цес. В рутинната практика за диагности-
ка на КРК се използват следните ИХХ 
маркери: CK7, CK20 и CDx2. (11) 

 
Фигура 1. Муцинозен карцином с 
обилно количество екстрацелуларен 
муцин. 

 
Фигура 2. Медуларен карцином. 

CK са интермедиерни филаменти от 
цитоскелета на клетката. Описани са 20 
подтипа, от които най-често използвани-
те са CK7 и CK20. CK7 се позитивира в 
редица дуктални и жлезисти стуктури в 
белите дробове, млечната жлеза, яйчни-
ците и ендометриума (12). Докато CK20 
се експресира в епителните клетки на 
гастроинтестиналния тракт. CDx2 е про-
теин които участва в пролиферацията и 
диференциацията на интестиналните 
епителни клетки (13). CDx2 се експреси-
ра както в нормалните, така и в тумор-
ните клетки при колоректален карцином, 
в резултат на което се приема от повече-
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то автори за високо чувстителен и спе-
цифичен имунохистохимичен маркер в 
диагностиката на последния. Най-често 
срещаният имунохистохимичен профил 
при КРК е CK7 (-), CK 20(+) и CDx2 (+) 
(14) Редица проучвания описват откло-
нения от този ИХХ панел предимно при 
пациенти с микросателитна нестабил-
ност и/или мутации в BRAF и RAS гени-
те, както и при някои рядко срещани 
хистологични подтипове като медулар-
ният карцином на дебелото чер-
во.Свръхекспесия на CK7 е описана при 
пациенти с BRAF мутации. (12) Загуба 
на експресия на CK20 и CDx2 се наблю-
дава предимно при пациенти с микрос-
таелитена нестабилност. Изолираната 
липса на експресия на CDx2 се свързва с 
по-ниска степен на диференциация на 
тумора и по лоша прогноза. (11, 13) 

КРК с висока микросателитна неста-
билност е група заболявания със специ-
фични морфологични, имунохистохи-
мични и молекулярни особеност. Тези 
карциноми са локализирани предимно в 
дясната половина на дебелото черво (це-
кум и колон асцендент). При тях се наб-
людава солиден или гнезден строеж, ек-
спанзивен растеж, по-ниска степен на 
диференциация, слузопродуциране, как-
то интрацелуларно, така и екстрацелу-
ларно, тумор асоциирани лимфоцитни 
агрегати (10, 15). MSI тумори показват и 
отклонения от стандартния имунохисто-
химичен профил на колоректалния кар-
цином. При тях често има загуба на екс-
пресия на CK 20 и CDx2, както и свръ-
хекспресия на CK7(13). Микросателит-
ната нестабилност е важен прогностичен 
фактор, тези пациенти имат по благоп-
риятна прогноза в сравнение с MSS. Ре-
дица проучвания показват и важната им 
предиктивна роля. МRR системата има 
важна роля в клетъчния отговор към ня-

кои химиотерапевтици (16). Клетъчни 
линии с MRR мутации, демонстрират 
резистентност към алкилиращи агенти 
като N- метил N- нитроN-
нитрозогуанидин, N-метил N-
нитрозурея, към метилиращите агенти 
Прокорбазин и Темозоломид, а също и 
към платина съдържащия агент Циспла-
тин. Микросателитно нестабилните ту-
мори реагират различно на адювантната 
химиотерапия като проявяват намалена 
чувствителност и повишена резистент-
ност спрямо 5-fluorouracil (5-FU) базира-
ните медикаменти (16, 17). 

Заключение  
Колоректалният карцином е хетеро-

генна група заболявания с различно био-
логично поведение, прогноза и потенци-
ално различна чувствителност към хи-
миотерапия, таргетна терапия и имуно-
терапия. Микросателитната нестабил-
ност е важен прогностичен и потенциал-
но предиктивен фактор е канцерогенеза-
та на колоректалния карцином. Това на-
лага извършването на скъпоструващи 
генетични тестове и анализи за опреде-
ляне на различните молекулярни подти-
пове. Установяването на специфични 
морфологични характеристики и имуно-
хистохимични маркери при рутинното 
патоморфологично изследване ще по-
добри от една страна диагностиката при 
пациентите с КРК, но от друга страна ще 
послужи като метод за подбор и намаля-
ване броя на пациентите нуждаещи се от 
последващо, скъпоструващо генетично 
типизиране. 
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Въведение 
Хроничните белодробни заболявания 

като бронхиална астма и хронична обст-
руктивна белодробна болест (ХОББ) 
протичат с обструкция, която може да 
бъде обратима или частично обратима. 
Бронхиалната астма се дефинира като 
хетерогенно белодробно заболяване, ко-
ето се характеризира с възпалителен 
процес, респираторни симптоми и вари-
абилна експираторна обструкция1, дока-
то ХОББ се определя като често, предот-
вратимо заболяване, което се характери-
зира с перзистираща обструкция, която 
обикновено прогресира2. Откриването на 
рестриктивен патерн на спирометрията 
при пациенти с обструкция е феномен, 
който може да се дължи на различни 
причини, често извънбелодробни като 
наднормено тегло и затлъстяване, но 
също и на хиперинфлация на белите 
дробове, особено по време на екзацерба-
ции3. 

Цел 
Настоящото изследване има за цел да 

установи дали рестриктивния патерн е 
реален или спирографски феномен при 
пациенти с хронични обструктивни бе-
лодробни заболявания.  

Материали и методи 
Данните бяха получени след предва-

рителен анализ на спирометричните изс-
ледвания на 150 пациента с обструктив-
ни заболявания, като клиничната диаг-
ноза бронхиална астма или ХОББ беше 

задължителен включващ критерий. В 
окончателния анализ участваха 30 паци-
енти (10 мъже и 20 жени), при които се 
открива подобен на рестриктивен патерн 
на спирометричните криви. Пациентите 
бяха на средна възраст 61.0 ± 12.2 г. На 
всички проучени лица бяха извършени 
пълни антропометрични и спирометрич-
ни изследвания в лабораторията по ФИД 
на МУ – Пловдив. Всички маньоври бяха 
извършени на компютърен спирометър 
MasterScreen Diffusion™ (Jaeger, 
Wuerzburg, Germany), с изчертаване на 
кривите в реално време и автоматична 
корекция (BTPS). При всички пациенти 
беше проведен и бронходилататорен 
тест (БДТ). 

Резултати и обсъждане 
Преобладаващата част от пациентите 

с рестриктивен патерн бяха жени – (n = 
20). В тази група беше установена по-
висока честота на затлъстяване, докато 
пациентите с наднормено тегло преобла-
даваха в групата на мъжете.Тези данни 
са подробно представени с антропомет-
ричните данни в таблица 1. 

Основните спирометрични 
показатели – витален капацитет (VC), 
форсиран витален капацитет (FVC), 
форсиран експираторен обем за 1 сек. 
(FEV1) и съотношенията им, като и дан-
ните за експираторните – върхов експи-
раторен дебит (PEF) и инспираторните 
дебити и инспираторния капацитет са 
представени в таблица 2 и таблица 3. 
Отчита се повишение на стойностите на 
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VC след бронходилататорния тест, което 
макар и несигнификантно е налице и в 
групата на мъжете, и в групата на жени-
те. Стойностите на инспираторния капа-
цитет в групата на жените се покачват 
след БДТ средно с 230 мл, докато за мъ-
жете тази стойност е 140 мл.  

Установихме, че и в групата на мъже-
те и в групата на жените, се запазва рес-

триктивния патерн и след прилагането 
на бронходилататорен тест (БДТ), но на-
ред с това намерихме положителен 
бронходилататорен тест (повишение на 
FVC или FEV1 с 12% и 200 мл спрямо 
изходните стойности) при 13 пациенти, 
съставляващи 43.3% от общата група – 
фиг. 1.  

Табл. 1. Антропометрични показатели на изследваната група пациенти 

Общ брой N = 30 Жени N = 20 Мъже N = 10 
Възраст г. 36 – 86 60,6 ± 13,4 50 – 75 61,8 ± 9,9 

Ръст см 137,0 – 164,0 155,9 ± 6,6 157,0 – 180,0 171,0 ± 8,05 
Тегло кг 53,0 – 114,0 83,2 ± 16,5 68,0 – 132,0 88,2 ± 19,8 

BMI кг/м2 22,0 – 46,3 34,1 ± 6,0 22,2 – 45,1 30,2 ± 6,6 
Наднормено тегло 5 25% 6 60% 

Затлъстяване 13 65% 3 30% 

Табл. 2. Спирометрични показатели на жените в изследваната група пациенти 

Показател Преди БДТ След БДТ 
 Средна стойност % Средна стойност % 

VC        L 1.96 ± 0.52 67.5 ± 9.01 2.09 ± 0.58 71.7 ± 11.9 
FVC      L 1.88 ± 0.54 64.1 ± 8.60 2.05 ± 0.65 69.5 ± 12.5 
FEV1     L 1.48 ± 0.44 64.9 ± 7.75 1.59 ± 0.53 71.9 ± 11.7 
FEV1/FVC % 78.6 ± 6.6 100.3 ± 9.7 80.6 ± 6.62 103.3 ± 9.30 
FEV1/VC% 74.9 ± 8.4 97.0 ± 9.9 78.6 ± 14.5 101.6 ± 16.6 
PEF     L/min-1 4.02 ± 1.15 69.9 ±11.4 4.43 ± 1.25 77.1 ± 13.8 
IC        L 1.91 ± 0.53 NA 2.14 ± 0.62 NA 
FIF      L/min-1 2.36 ± 0.76 NA 2.63 ± 0.78 NA 

Табл. 3. Спирометрични показатели на мъжете в изследваната група пациенти 

Показател Преди БДТ След БДТ 
 Средна стойност % Средна стойност % 

VC        L 2,34 ± 0,61 55,3 ± 12,6 2,49 ± 0,78 58,5 ± 15,6 
FVC      L 2,30 ± 0,46 54,3 ±10,2 2,29 ± 0,66 55,2 ± 13,6 
FEV1     L 1,79 ±0,36 56,5 ± 11,3 1,84 ± 0,51 60,1 ± 15,2 
FEV1/FVC % 78,1 ± 5,52 103,3 ± 6,8 81,7 ± 8,8 108,7 ± 10,0 
FEV1/VC% 78,8 ± 16,8 104,8 ± 21,5 77,8 ± 11,2 103,8 ± 15,1 
PEF     L/min-1 4,76 ± 1,17 56,9 ± 13,2 4,88 ± 1,66 59,7 ± 19,5 
IC        L 2,32 ± 0,53 NA 2,46 ± 0,72 NA 
FIF      L/min-1 2,67 ± 1,16 NA 3,07 ± 1,64 NA 
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Фиг. 1. Рестриктивен патерн при пациент с астма преди и след БДТ 

След БДТ значимо увеличение в 
стойностите на VC и инспираторните 
капацитети беше установено дори и при 
пациентите със затлъстяване. 

Обсъждане 
Рестриктивният патерн се определя 

като снижение в стойностите на VC и 
тоталния белодробен капацитет (TLC), 
нормални или повишени стойности на 
FEV1/FVC или FEV1/VC, съчетано с 
нормални стойности на функционалния 
резидуален капацитет или остатъчния 
обем.  

При някои пациенти VC може да бъде 
снижен както от екстрапулмонални при-
чини, напр. затлъстяване, така и от бе-
лодробна хиперинфлация с повишен 
функционален резидуален капацитет или 
остатъчен обем – състояние, което някои 
автори определят като псевдорестрик-
ция4. В проучването на Miller (2007)4 
сред 100 пациенти с рестриктивен па-
терн, 46 са със затлъстяване и са анали-
зирани отделно, но след прилагането на 
БДТ и след 4-седмичен курс на лечение, 
при 11 от тях се стига до нормализиране 
на стойностите на FVC, без да има про-
мяна в теглото им. Добавяйки тези 11 
пациенти към групата с нормално тегло, 
авторите стигат до заключение, че в този 
случай рестриктивното нарушение не се 
е дължало само на затлъстяване. В наше-
то проучване пациентите със затлъстя-
ване не бяха изключени от общия анализ 

и при значителен процент от тях се уста-
нови също положителен отговор към 
БДТ, което потвърждава заключението, 
че основното обструктивно заболяване 
може да се насложи върху иначе рест-
риктивния патерн. Например Rothe 
(2010)3 описва два клинични случая на 
истински рестриктивен патерн при 
бронхиална астма, като и в двата случая 
адекватното лечение на обструктивното 
заболяване довежда до изчезване на рес-
триктивния патерн и нормализиране на 
стойностите на основните спирометрич-
ни показатели. В заключение авторът 
добавя, че дори в случаите на рестрик-
тивно вентилаторно нарушение е въз-
можно да е налице подлежащо обструк-
тивно заболяване и то трябва да се леку-
ва, ако това ще допринесе за подобрява-
нето на състоянието на пациента и пос-
тавянето на точна диагноза. 

O'Donnell и Laveneziana (2006) правят 
обстоен анализ на физиологията и пос-
ледиците на белодробната хиперинфла-
ция при пациенти с обструктивни забо-
лявания5. Острото динамично повишава-
не на белодробната хиперинфлация в ус-
ловията на влошаващо се лимитиране на 
експираторния дебит, съчетани с пови-
шени вентилаторни изисквания могат 
сериозно за натоварят кардио-
пулмоналните компенсаторни механиз-
ми при тези пациенти. Златният стандарт 
за оценка на тези състояния е бодипле-
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тизмографията, но в условията на амбу-
латорната практика спирометричното 
изследване може да бъде насочващо, ма-
кар и индиректно. Интерпретацията на 
получените стойности за инспираторния 
капацитет (IC) и VC е трудна, когато не е 
съчетана с измерване на TLC. Бавната 
спирометрия е изследване, което е свър-
зано с по-малко артефакти, в сравнение с 
форсираната спирометрия, което дава 
възможност да се оцени ефикасността на 
белодробното изпразване6. Снижените 
стойности на IC могат да насочат към 
наличието на белодробна хиперинфла-
ция в условията на експираторно огра-
ничени белодробни дебити7. Този пока-
зател, измерен при покой, отразява въз-
можностите за бедоробно пълнене при 
спокойно дишане и снижаването на съ-
отношението IC/TLC се счита за незави-
сим предиктор на влошаване в състояни-
ето при пациенти с обструктивни забо-
лявания. Много от пациентите с тежка 
обструкция и налична хиперинфлация 
показват запазени стойности на IC, което 
прави този маркер недостатъчно надеж-
ден за точна оценка на белодробната хи-
перинфлация, особено в случаите когато 
има съпътстваща рестрикция или засяга-
не на испираторните мускули. 

Недостатък на нашето проучване бе-
ше това, че не са изследвани дифузион-
ния капацитет на белите дробове и всич-

ки белодробни обеми, което ще даде 
възможност за по-пълна оценка на рест-
риктивния патерн. 

Изводи 
Откриването на рестриктивен патерн 

при пациенти с обструктивни заболява-
ния може да се дължи на затлъстяване 
или белодробна хиперинфлация и трябва 
да се интерпретира внимателно. Бронхо-
дилататорният тест повишава надежд-
ността на изследването и трябва да се 
има предвид при комплексната оценка 
на състоянието. 
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Въведение 
Статините са единствените медика-

менти, които променят клиничния ход на 
пациенти с Фамилна Хиперхолестероле-
мия. Двата основни проблема на тази 
терапия включват статинова резистент-
ност и статиновия интолеранс. И двата 
се коментират в аспект на достигане на 
ЛДЛ-таргета, като основна цел на тера-
пията. Статинов интолеранс представля-
ва клиничен синдром, охарактеризиран 
със специфични симптоми или биомар-
керни промени, които възпрепятстват 
продължителната употреба на статини. 
Със сигурност той не е мит вече, а реал-
ност. Статинова резистентност е състоя-
ние, при което е невъзможно да се пос-
тигне адекватен холестерол-намаляващ 
ефект, поради намалена чувствителност 
на пациента към терапията. И в двата 
случая е необходима комбинирана тера-
пия с други липид-понижаващи медика-
менти. 

Цел 
Целта на това проучване е да проучим 

при пациенти с клинична диагноза ФХ в 
Пловдив и региона до колко те получа-
ват статинова терапия, каква част дости-
гат ЛДЛ-таргет и колко чест е статино-
вият интолеранс при получаващите ста-
тини. 

Методи 
Срезово проучване сред 30 рандоми-

зирано подбрани ОПЛ, които са обучени 
с фокус ранното откриване на пациенти 
с ФХ, бе осъществено в периода от сеп-
тември 2016 – до септември 2017. 

Диагностичните критерии на Датската 
Липидна Клинична Мрежа (Dutch Lipid 
Clinic Network) за ФХ бяха използвани 
за откриване на пациентите от електрон-
ните медицински системи с бази данни.  

Изключващи критерии: пациенти с 
вторична хиперхолестеролемия. 

Дескриптивен анализ на количестве-
ните променливи ще бъде проведен чрез 
SPSS Статистика. 

Проучването е част от мултидисцип-
линарен проект под егидата на МУ – 
Пловдив през проектната N14/2016 г. 

Предварителни резултати 
Бяха изследвани 150 пациенти от общ 

контингент на 30 лични лекари. 101 па-
циенти /67.3%/ получават статинова те-
рапия. 48 пациенти /32%/ никога не са 
получавали статини. Достигнатият ЛДЛ-
таргет е под 1.8 ммол/л при 4 пациенти 
/2.7%/, под 2.5 ммол/л при 44 /29.3%/, 
под 3.5 при 4 пациенти /2.7%/. От друга 
страна данните за статинов интолеранс 
показват само 10 пациенти /6.7%/ с ми-
алгия, 1 пациент с клинично значима хе-
патотоксичност. Липсват данни за асим-
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птомна миопатия, миозит и рабдомиоли-
за. При половината пациенти със стати-
нов интолеранс се доказват допълнител-

ни фактори, отговорни за това – значи-
телна алкохолна консумация, дефицит на 
Витамин Д3 и т.н. (Фиг. 1.) 

 
Фиг. 1. Графично изображение на получените резултати 

Терапевтичен подход при статинов 
интолеранс: 
1. Алиментарен подход: цели промяна 

в диетата с намалено съдържание на 
мазнини и повишен състав на полинена-
ситени мастни киселини (средиземно-
морска диета), съчетано с повишено фи-
зическо натоварване.1 

2. Статинов подход: представлява 
прилагането на по-ниска доза от същия 
статин или използването на алтернати-
вен статин с различни фармакокинетич-
ни характеристики. Възможна е и про-
мяна в честотата на приема. Необходимо 
е мониторирането на нивата на КК. Ако 
те са завишени е наложително да се оп-
редели причината, като се прекрати вре-
менно приемът на статин. При нормали-
зиране на нивата на КК след спирането 

на статина е възможно използването на 
по-ниски дози от същия статин или за-
мяната му с друг. Покачването на КК, 
обаче, може да е индикация за настъпила 
миопатия, което изисква консултация с 
нервно-мускулен специалист. При нива 
на КК. 10 х ULN е възможно да се пред-
положи наличието на рабдомиолиза, съ-
пътствана с тежка мускулна болка, обща 
слабост и миоглобинурия (бъбречно ув-
реждане). Ако симптомите / СК анома-
лии се прекратят след преустановяване 
на лечението със статин, трябва да се 
обмисли лечението със същия статин 
при по-ниска доза или преминаване към 
алтернативен статин. Ако се понася, до-
зите могат да се увеличат до достигане 
на целта за LDL-C или до толкова нама-
ляване на LDL-C, което може да се пос-
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тигне с минимални мускулни оплаква-
ния. Ако тези стратегии не се понасят, 
може да се счита, че алтернативно днев-
но или двуседмично дозиране води до 
постигане на целта за LDL-C. Независи-
мо от методологичните ограничения 
(малки размери, ретроспективен, отво-
рен или неравномерно моделиране), 
проучванията показват, че стратегиите за 
дозиране с алтернативен ден или два пъ-
ти седмично могат да намалят LDL-C с 
12 – 38% и, което е важно, са толерирани 
от 70% от пациентите, които преди това 
са били с непоносимост. Обикновено по-
ниски дози от статин с висок интензитет 
с дълъг полуживот (аторвастатин, розу-
вастатин и питавастатин) са по-
подходящи.2 

През 2017 Rosensen et al.3 публикува-
ха алгоритъм за клинично терапевтично 
поведение, спрямо index score, предло-

жен за статин-асоциирани мускулни 
симптоми. (Фиг. 2.) 

3. Нестатинов подход: подходящ е в 
случаи, при които е невъзможно използ-
ването на най-ниските терапевтични до-
зи статин. Включва употребата на други 
липид-понижаващи медикаменти като: 

1) Еzetimibe има до 20% LDL понижа-
ващ ефект и малко странични ефекти. 

2) Секвестрантите на жлъчните кисе-
лини могат да намалят нивата на LDL-C 
с 15 – 25% в зависимост от вида и изпол-
званата доза и може също така да подоб-
рят гликемията при пациенти с диабет. 
Комбинацията от секвестрант на жлъчна 
киселина и езетимиб може да намали 
LDL-C с 30 – 35%. 

3) Фибрати (Фенофибрат) понижава 
LDL с 15 – 20%, като е безопасен и, за 
разлика от гемфиброзил, няма повишен 
риск от рабдомиолиза. 

 
Клиничен подход към пациенти със статин-асоциирани мускулни симптоми 

Пациенти с възможни статин-асоциирани мускулни симптоми (САМС) 
Клинична оценка: САМС-клиничен индекс (САМС-КИ) 

Нисък САМС-КИ Висок САМС-КИ 
Оценка на:  

Други фактори, влияещи на скелетно-
мускулната система. 

Данни за лекарствено-асоциирани 
странични ефекти. 

Депресия 

 
Преди да се постави диагноза статинов 

интолеранс 
Отхвърляне на налични лекарствени 
взаимодействия и/или коморбидност 

Преглед за наличие на хипотиреоидизъм или 
дефицит на вит. D 

Прекратяване на статин Прекратяване на статин 
След отминаване на симптомите се започва: 

Същата доза статин  
или  

Друг по-силен статин 

След отминаване на симптомите се започва: 
По-ниска доза от същия статин 

или 
Друг по-силен статин 

 Преизчисляване на САМС-КИ 
 При персистиращ висок САМС-КИ е 

възможно: 
Използването на друг статин с различни 

фармакологични параметри 
или 

Нестатинови медикаменти 

Фиг. 2. Клиничен подход при пациенти със статин-асоциирани мускулни симптоми 
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4) Ниацин също понижава LDL-C ни-
ва от 15 – 20%, но последните големи 
рандомизирани проучвания показват 
значителен излишък от неблагоприятни 
ефекти и липса на значителна полза вър-
ху ССС. 

5) PCSK9 инхибитори са моноклонал-
ни антитела, насочени срещу регулатор-
ната молекула PCSK9, отговорна за на-
малената мембранна наличност на LDL-
рецептора. 

Заключение 
Все още близо една трета от пациен-

тите с клинична диагноза ФХ не получа-
ват статини и остават с много висок сър-
дечно-съдов риск. До голяма степен това 
се дължи на страха от статиновия инто-
леранс, който не е оправдан. Нашите 
данни показват, че статиновият интоле-
ранс е надценяван проблем, който, за да 
се минимизира, е необходимо винаги да 
се преосмисля фона, на който се започва 
статинова терапия. 

Изводи 
• Статиновият интолеранс не е чест, 

въпреки че броят на пациентите се уве-
личава, пропорционално на увеличаване 
на приемащите статини. Истинският ста-
тинов интолеранс се потвърждава само в 
около 3%. За повечето от статин-

свързаните странични ефекти връзка не 
се доказва. 

• Наличието на страничен ефект при 
един статин не означава, че друг не може 
да се използва. 

• Повече от 95% от пациентите със 
статин-асоциирани мускулни симптоми 
могат да използват статини. 

• Няма данни, че статиновата тера-
пия повишава риска от неврокогнитивни 
заболявания. 

• При повечето пациенти с чернод-
робни заболявания може сигнификантно 
да се намалят сърдечно-съдовите инци-
денти без повишаване на риска от чер-
нодробни заболявания. 

• Диабетогенните ефекти на стати-
ните се асоциират с високите дози. 
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Introduction 
Urinary tract infections (UTIs) are the 

most common bacterial infections. 
About150 million UTIs occur worldwide 
annually, resulting in 100 000 hospitaliza-
tions. Due to this it is not surprising that 
urine samples constitute the largest portion 
of specimens submitted to the laboratory of 
microbiology for testing [1]. The majority 
of the processed urines usually show no ev-
idence of bacterial growth so to improve the 
efficiency of urine testing new fast methods 
of screening out culture-negative samples 
have been developed [2]. 

Aim 
The aim of this study was to evaluate the 

reliability of a nephelometric method for 
urine screening in the routine microbiologi-
cal diagnosis of patients with UTIs.  

Material and Methods 
In this prospective study 319 urine spec-

imens were collected from patients with 
suspected UTIs, admitted tothe University 
Hospital “St. George”, Plovdiv in August 
2016. All specimens were simultaneously 
tested by both nephelometric method and 
conventional culture. The results obtained 
were compared. 

Urine specimens were incubated for 4 
hours using HB&L Uroquattro Analyzer 
(Alifax, Italy), following the manufacturer’s 
instructions. It detects a bacterial growth in 
real-time by nephelometry. A laser beam is 
projected onto the urine to measure the tur-
bidity of the liquid in every 5 minute based 

on light scattering. The bacterial growth, if 
present, is accompanied with an increase of 
the optical density and a growth curve is 
drawn. The number of microorganisms is 
represented by colony forming units 
(CFU/ml). All the information is processed 
by the software integrated.  

Urine microbiological culturing was per-
formed by inoculation of specimens on 5% 
blood agar (Aquachim) as well as eosin-
methylene blue agar – Levine’s medium 
(Aquachim) using streaking method with 
calibrated loop. Cultures were incubated for 
18 – 24 hours at 35 – 37oC in aerobic at-
mosphere. The plates were examined for 
bacterial growth and the number of colony-
forming units (CFU) was determined. The 
microorganisms grown were later identified 
using conventional biochemical tests and 
Vitek-2 compact system (Biomerieux, 
France). 

Results 
The mean age of patients was 54,8 ± 

18,2 years in the range of 1 – 92. Males 
were 43% (n = 138) whereas females 57% 
(n = 181). The incidence of microbiologi-
cally proven UTIs among studied patients 
was 27,3% (n = 87). Sterile urine specimens 
constituted for 63% (n = 201) whereas con-
tamination was seen in 9,7% (n = 31).  

The examined method showed sensitivi-
ty of 80%, specificity of 92%, positive pre-
dicted value of 86 % and negative predicted 
value of 88%. False positive results ac-
counted for 5% whereas false negative were 
8%. The results varied according to the rate 
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of bacteriuria. Data are presented in table 1.  
The leading pathogen determined by the 

classical urine analysis was E. coli (12%), 
followed by E. faecalis (4%), K. pneumoni-
ae (3%), Proteus spp. (2%). We have also 
identified some Gram (+) microorganisms 

such as coagulate-negative staphylococci 
(1%) and fungi (1%). The results are pre-
sented in fig. 1.  

The leading pathogens of UTIs were 
from family EnterobacteriaceaeasE. coli-
was the most common (Figure 1). 

Table 1. Diagnostic value in association with the microbial number 

 Bacteriuria regardless 
the microbial number 

Significant bacte-
riuria 105 

Bacteriuria 104 Bacteriuria 103 

Sensitivity 80% 94% 85% 40% 
Specificity 92% 100% 100% 100% 
Positive predicted value 86% 100% 100% 100% 
Negative predicted value 88% 99% 92% 98% 
False positive 5% 0% 0% 0% 
False negative 8% 1% 1% 2% 

 

 

Fig. 1. Result from culture urine analysis 

Discussion 
The leading pathogens determined in our 

study are consistent with the most frequent 
microorganisms associated with UTIs [3]. 

The traditional method of urine culturing 
remains the “gold standard” in the 

diagnosis of patients with UTIs but it has 
several limitations. These include the time 
required for culturing, the workload as well 
as the costs for growth media.  

The nephelometric method allowed us to 
provide physicians with an information 
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about the sterile urine sample in several 
hours because it can screen out culture-
negative specimens. This undoubtedly 
improves the patient care and reduces the 
usage of unnecessary antibiotic therapy. 
This method is fast, more reliable, and 
reduces the workload in the laboratory 
because only samples that have evince of 
bacterial growth undergo culturing.  

The results showed high specificity and 
sensitivity of the tested method. The data 
obtained from different studies vary but stiil 
remain high. In a study on 1653 urine 
samples conducted by Cermak P. et al. the 
sensitivity of the method was determined to 
be 83% and the specificity – 95%, positive 
predicted value 85% and negative predicted 
value 93% [4]. Another study on 278 urine 
specimens by Kolesnikova N. et al. defined 
sensitivity of 85% and specificity of 93% 
[5]. These results are very close to the 
results we obtained. On the other hand, a 
study on 1480 specimens found higher rates 
of sensitivity and specificity – 93% and 
97% respectively as well as higher rates of 
positive and negative predicted values 
compared to our results – 96% and 95% 
respectively [6].  

We identified several limitations of the 
nephelometricmethod as well. The method 
is not capable of distinguishing 
contaminated samples from those really 
infected with one pathogen. This could be 
avoided by strictly following the 
instructions of urine collection for 
microbiological examination. Another fact 
that also should be taken into consideration 

is that the incubation time of four hours 
could not be long enough to determine the 
bacterial growth of some slow growing 
microorganisms associated with UTIs such 
as fungi.  

Conclusion 
By screening out the culture-negative 

urine samples the nephelometric method for 
fast analysis of bacterial growth in real time 
reduces the need for culturing and 
diminishes the expenses, because usually 
the sterile samples predominate. It also 
speeds up the diagnostic process due to the 
fact that in 4 hours the urine specimens can 
be classified as sterile or non-sterile. In 
conclusion this method is comparable to the 
“gold standard” of urine culturing and 
could improve the patients care at a reduced 
cost.  
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Въведение 
В цял свят се наблюдава епидемия от 

хронични незаразни болести (ХНБ) и то-
ва представлява голямо предизвикателст-
во за общественото здравеопазване. Най-
разпространени са сърдечно-съдовите за-
болявания (като исхемична болест на 
сърцето, миокарден инфаркт и др.), он-
кологичните заболявания, хроничните 
респираторни заболявания (например 
хронично обструктивна белодробна бо-
лест и астма) и захарния диабет. Тези 
четири групи хронични заболявания са 
отговорни за повече от половината 
смъртни случаи в света, като в над 80% 
са в страни с ниски и средни доходи. 

Всяка година повече от 35 милиона ду-
ши по света умират от хронични неза-
разни заболявания [1] (Виж Фигура 1).  

Проучвания на Световната здравна 
организация показват, че могат да бъдат 
избегнати до 80% от преждевременната 
смърт от миокарден инфаркт, инсулт и 
захарен диабет тип 2 и до 40% от ракови 
заболявания, ако се спре тютюнопуше-
нето, преминем на здравословно хранене 
и физическа активност [1]. 

Целта на направеният обзор да се 
оцени честотата на разпространение на 
захарния диабет и социалната и финан-
сово-икономическа тежест, която забо-
ляването налага.  

 

 
Фигура 1. Световен дял на смъртните случаи по причина в % (адаптирано по WHO) [1] 
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Материал и методи 
Проведен систематичен преглед на 

достъпната научна литературата и елек-
тронни търсения в PubMed, Embase, 
EBSCO и Google scholar, за да се иден-
тифицират проучвания за разпростране-
нието на захарен диабет в света. Търсе-
нията бяха ограничени до проучвания в 
периода от 1 януари 2008 г. до 1 февруа-
ри 2018 г. 

Резултати и обсъждане 
Захарен диабет  
Захарният диабет (ЗД) е социално 

значимо заболяване поради широкото си 
разпространение. Той представлява ме-
таболитно заболяване, характеризиращо 
се с хипергликемия, която е в резултат 
от нарушение в инсулиновата секреция, 
в инсулиновото действие или и двете за-
едно [2]. Захарният диабет се класифи-
цира на: захарен диабет тип 1 (ЗДТ1); 
захарен диабет тип 2 (ЗДТ2); други спе-
цифични типове диабет и гестационен 

захарен диабет [3-5].  
Захарният диабет е хронично състоя-

ние и се нуждае от непрекъснати меди-
цински грижи, осъществявани от мулти-
дисциплинарен екип и мотивирано учас-
тие на добре обучен пациент, за да се 
предотвратят острите усложнения и да 
се намали риска от дългосрочни услож-
нения [3]. 

Епидемиология  
По данни на Международната диа-

бетна федерация (МДФ) през 2017 годи-
на над 425 мил. души по света са с диа-
бет, като се очаква броят им да достигне 
628 милиона до 2045 година (Таблица 1) 
[6]. Около 90% от пациентите страдат от 
захарен диабет тип 2, като техният брой 
нараства бързо в световен мащаб. Забо-
ляването е налице както във високораз-
витите, така и в развиващите се страни, 
като около 75 – 80% от хората със заха-
рен диабет живеят в страни с ниски и 
средни доходи [7]. 

Таблица 1. Прогнози на Международната диабетна федерация за разпространението на 
захарният диабет в света през 2017 г. и 2045 г. – адаптирано по Диабетен атлас 8 изд.[6] 

 2017 год. 2045 год. 
Население в света (общо) 7.5 млрд. 9.5 млрд 
Възрастно население (20 – 79 год.) 4.84 млрд. 6.37 млрд. 
Захарен диабет (20 – 79 год.) 

Болестност  8.8% 
(7.2 – 11.3%) 

9.9% 
(7.5 – 12.7%) 

Брой на лицата със захарен диабет 424.9 мил. 
(346.4 – 545.4) 

628 мил. 
(477.0 – 808.7 ) 

Брой на смъртните случаи, дължащи се на диабет 4.0 мил. (3.2-5.0) - 
Общо здравни разходи за здравеопазване при диа-
бет (20-79 год.), Р = 2 * 2017 в USD** 727 млрд. 776 млрд. 

*предполагаема оценка приемаща, че разходите за здравеопазване при хората с диабет са средно два 
пъти по-високи от хората без диабет; **USD – американски долари 

 

Заболеваемостта от захарен диабет в 
Европейския регион е различна в отдел-
ните страни и варира от 4% в Ирландия 
до 14.3% в Кипър. Средно се оценява на 

9.1%, което съответства на 59.8 млн. за-
болели (около 10.3% мъже и 9.6% жени) 
на възраст 20 – 79 год. Около 90% от 
общият брой пациенти имат захарен ди-
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абет тип 2. ЗДТ2 засяга най-често лица в 
активна възраст (40 – 59 год.) и в над 
50% от случаите е недиагностициран [8]. 
По данни на МДФ, България е в топ 10 
на европейските страни по честота на 
захарен диабет. 

Таблица 2. Топ 10 на страните в Европа 
с висока заболеваемост от захарен диа-
бет, 2009 г. [7] 

 Страна  Заболеваемост (в %) 
1 Кипър  14.3 
2 Германия  12.7 
3 Швейцария 12.1 
4 Австрия 12.0 
5 Лихтенщайн  11.7 
6 Франция  11.3 
7 Словения 10.9 
8 Монако 10.7 
9 България 10.4 
10 Хърватия 10.2 

Българското дружество по ендокри-
нология дава малко по-ниски данни за 
честота на разпространение на диабета – 
9.6% (диагностициран – 7.1% и недиаг-
ностициран – 2.5%), а на предиабета – 
3.7%. В нашата страна подобно на дру-
гите европейски страни по-често заболя-
ват мъжете (56.7%), в сравнение с жени-
те (43.3%). В 83% от случаите това са 
лица над 50-годишна възраст [9, 10]. 

Захарен диабет тип 2 е най-често сре-
щаният тип диабет. Той обикновено се 
появява при възрастни лица, но зачестя-
ва при деца и юноши. Този тип диабет 
често се диагностицира едва по повод на 
възникнали диабетни усложнения. Въп-
реки, че всички причини за развитие на 
диабет тип 2 все още не са напълно из-
вестни, има установени важни рискови 
фактори като: затлъстяване; неправилно 
хранене; липса на физическа активност; 
напредване на възрастта; фамилна обре-

мененост; етнос; висока кръвна захар по 
време на бременност засягащи новоро-
деното дете [11]. В развитието на заха-
рен диабет тип 2 е открит и силен гене-
тичен компонент [12]. Наднорменото 
тегло и затлъстяването, заедно с напред-
ване на възрастта представляват най-
мощните рискови фактори за диабет тип 
2 [13]. Според СЗО през 2010 г., честота-
та на разпространение на затлъстяването 
се е утроила през последните две десе-
тилетия, като един на всеки пет евро-
пейци има Индекс на телесна маса 
≥ 30 кг/м2, а други 25 – 70% са с наднор-
мено тегло [14]. Над 90.4% от всички 
диабетици в нашата страна са с тип 2 ди-
абет [15]. Картата на разпределение на 
захарният диабет през 2014 година по 
области показва различна честота на за-
боляването. Най-висока е честота на за-
боляването в Област Перник – 10.9%, а 
най-ниска в областите Благоевград и 
Кърджали (6.9%). За област Пловдив за-
болеваемостта е под средната за страна-
та (8.6%) [15,16]. 

Социална и финансово-
икономическа тежест 

Диабетът представлява заплаха за 
световното здравеопазване и се превръ-
ща в глобална епидемия породена от де-
мографски промени и културен преход 
на обществата, съпроводени със застаря-
ване на населението в развиващите се 
страни. Диабетът е скъпо заболяване, 
което е основна причина за сърдечно-
съдови заболявания, слепота, терминал-
на бъбречна недостатъчност и ампутация 
на долни крайници при възрастното на-
селение в много страни. Диабетът може 
да причини нежелани последствия във 
всички части на човешкото тяло. По 
данни на Световната здравна организа-
ция има над 24 милиона случая на диа-
бетна невропатия, 6 милиона случаи на 
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ампутация и 5 милиона случаи на рети-
нопатия, причинени от диабет. Сърдеч-
ните усложнения (исхемична болест на 
сърцето, миокарден инфаркт, и пери-
ферни съдови заболявания) са основни 
причини за смърт при лицата с диабет [1, 
3, 12, 14]. 

Около 5 мил. души в света на възраст 
между 20 – 79 години са починали от ди-
абет през 2015 г., което представлява 
8.2% от общата смъртност на хората в 
тази възрастова група, т.е. една смърт на 
всеки шест секунди. През 2015 г. близо 

половината (46.6%) от всички смъртни 
случаи са при хора под 60-годишна въз-
раст, като в слабо развитите райони този 
процент достига 75%. За Европа това са 
11% от всички смъртни случаи във въз-
раст 20 – 79 години, като 48% са под 60-
годишна възраст. Диабетът в този регион 
е причина за по-висока смъртност при 
жените, отколкото при мъжете и това 
представлява до една четвърт от всички 
причини за смърт при жени на средна 
възраст [6-8]. 

 

 
Фигура 3. Стандартизиран коефициент за смъртност, за всички възрасти на 100 00 ду-
ши сравнение между България и Европейски регион [17] 

Изследванията на наши автори показ-
ват, че през първата година от установя-
ването на диабета 4% от пациентите са с 
прекаран инфаркт на миокарда, а 3.2% – 
с инсулт. Процентът на усложненията 
нараства в линейна зависимост през 
следващите седем години [18].  

Друг важен критерий за обществената 
тежест на заболяването е и броят на го-
дините загубен живот в добро здраве, 
което при диабета е причина за загубени 

18.8 милиона пациенто-години живот 
[14].  

Диабетът налага голяма икономическа 
тежест, както за пациентите и техните 
семейства, така и за националните сис-
теми на здравеопазване. Системният 
контрол на заболяването със съвременно 
лечение (перорално, инсулиново, комби-
нирано) и за лечение на настъпилите ус-
ложнения изискват големи разходи. Ле-
чението на самото заболяването е скъпо, 
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но реалното въздействие е в лечение на 
неговите усложнения [8, 19].  

През 2013 г. разходите за лечение на 
диабет са 10.8% от общите разходи за 
здравеопазване в света. Установено е, че 
здравното обслужване на хората с диабет 
струва над 2 – 3 пъти повече от това на 
връстниците им без диабет (Таблица 1). 
Непреките разходи включват пропуснати 
ползи от отсъствията от работа, намале-
на производителност на работното мяс-
то, трудоустрояване поради болестта и 
нейни усложнения или загуби поради 
ранна смърт. Оценката на разходите за 
хората и обществото е трудна, но проуч-
вания показват, че диабета изразходва 
10% от общите разходи за здравеопазва-
не в Европа (2010 г.). Така заболяването 
заема трето място по разходи след онко-
логичните и сърдечно-съдови болести в 
региона [20].  

В САЩ общата прогнозна стойност 
на икономическите разходи при диабет 
през 2012 г. е 245 милиарда щатски до-
лара ($) включително 176 милиарда $ в 
преки медицински разходи и 69 милиона 
$ в намалената работоспособност. Най-
големите компоненти на медицински 
разходи са отчетени за болнично лечение 
(43% от общите медицински разходи), 
медикаменти за лечение на диабетните 
усложненията (18%), антидиабетна тера-
пия (12%), домашни посещения от лекар 
(9%) и медицински сестри (8%) [19]. 
Разходите са равномерно разпределени 
по възрастови групи, като 76% от общи-
те разходи за диабет през 2013 г. е за хо-
ра на възраст между 50 и 79 години [21].  

Заключение 
Разпространението на захарният диа-

бет се превръща в глобална епидемия и е 
основен не само медицински, но и соци-
ален проблем за всички страни по света. 

В отделните страни на Европейският ре-
гион се наблюдават големи различия в 
честотата на разпространението на забо-
ляването, като нашата страна е в първите 
десет страни по заболеваемост. За да ус-
пеем да се справим с тази епидемия е 
необходимо тя да се измери, да се разбе-
рат рисковите фактори, да се разработят 
валидни и ефективни подходи за скри-
нинг и диагностика, както и да се разра-
ботят и приложат културно специфични 
интервенции за превенция и лечение.  
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Въведение 
Злокачествените неоплазми на главата 

и шията зачестяват и се явяват сериозен 
проблем на здравеопазването. Наред с 
всички другите проблеми, породени от 
онкологичното заболяване тази локали-
зация нарушава съществено качеството 
на живот на пациентите, вкл. възмож-
ност за хранене, гълтане, говор. Асоции-
рани са с нисък социален статус и висока 
честота на злоупотреба с алкохол и тю-
тюнопушене. Плоскоклетъчният карци-
ном на глава и шия е хетерогенно забо-
ляване и заема приблизително 90% от 
туморите в тази област. Годишно ново-
диагностицираните са над 550 000 души 
в света и над 380 000 умират. Относи-
телната степен на едногодишна и петго-
дишна преживяемост за Европа е съот-
ветно 72% и 42%. Мъжете боледуват по-
често като съотношението в различните 
региони на света варира от 2:1 до 4:1.(1) 
Приема се за доказана високата експре-
сия на рецептора на епидермалния рас-
тежен фактор (EGFR) при плоскокле-
тъчните карциноми, вкл. при тумори на 
главата и шията.(2,3) Това обяснява и 
склонността към локално авансиране и 
рецидиви. Съвременните познания в он-
когенезата позволяват съчетание на пре-
димствата на лъчелечението (ЛЛ) и тар-
гетната лекарствена терапия с термина 
съчетана лъчехимиотерапия (ЛХТ). 

Цел 
Да се представи едногодишния опит 

на Клиниката по лъчелечение (КЛЛ) в 
УМБАЛ „Св. Георги“ – Пловдив от при-
лагане на съчетана ЛХТ с Cetuximab 
(anti-EGFR таргетен агент). 

Задачи 
Въвеждане на метода за съчетаната 

ЛХТ с Cetuximab при пациенти с тумори 
на глава и шия и проследяване на тера-
певтичният ефект. 

Материал и методи 
За периода 02.2017 г. – 02.2018 г. вкл. 

в КЛЛ е проведена съчетана ЛХТ при 25 
пациента. За 15 от тях ЛХТ бе реализи-
рана като инициираща терапия по дефи-
нитивна програма, а при останалите 10 
като постоперативна. В първата група 
(13 мъже и 2 жени) средната възраст е 
56.6 год. Хистологичните варианти 
включват плоскоклетъчен карцином със 
степени на диференциация както следва: 
G1 (при двама пациенти), G2 (при десет) 
и G3 (при трима). Втората група (10, 
единствено мъже) има средна възраст 
60.8 години като при девет от тях се ка-
сае за G2 и само при един за G1 степен 
на диференциация плоскоклетъчен кар-
цином. Пациентите са получили anti-
EGFR агент (Cetuximab) венозно в доза 
съгласно Стандарта по медицинска он-
кология при спазване на съответните 
включващи/изключващи критерии. 
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Таблица 1. Характеристика на клиничния материал 

Програма на 
лечение 

Общ 
брой 

Пълна 
ремисия 

Частичен  
отговор 

Стабилна 
болест 

Прогресия 

Дефинитивна 15 7 4 3 1 

Постоперативна 10 0 4 4 2 
 

Cetuximab e химерно моноклонално 
IgG1 антитяло с 5 – 10 пъти по-висок 
афинитет към EGFR спрямо ендогенните 
лиганди. Блокирането на възможността 
за свързване на тези лиганди с рецептора 
инхибира рецепторната функция, вкл. 
последващото включване на цялата инт-
рацелуларна сигнална каскада.(4,5,6) Ме-
ханизмът на действие на Сetuximab е 
комплексен като включва и антитяло-
зависима клетъчно-медиирана цитоток-
сичност, а именно насочване на цитоток-
сичните имунни ефекторни клетки към 
EGFR-експресиращите туморни клет-
ки.(6) Cetuximab е единствената таргетна 
терапия, одобрена за лечение на тумори-
те на глава и шия в страните на Евро-
пейския съюз. Препаратът е показан в 
комбинация с лъчетерапия за лечение на 
локално авансирали тумори с тази лока-
лизация, както е в комбинация с плати-
на-базирана химиотерапия при рециди-
вирали и/или метастатични тумори.(3) 

Резултати и обсъждане 
Пациентите реализираха дневна ог-

нищна доза 2Gy до обща огнищна доза 
60Gy. Една седмица преди първото об-
лъчване пациентите получаваха инфузия 
с натоварваща доза Cetuximab. Препоръ-
чителната доза на инициираща аплика-
ция е 400 mg/m2, а за последващите ин-
фузии – 250 mg/m2 при спазване на съот-
ветната премедикация. Максималният 
брой проведени вливания за пациент е 6. 
Двама пациента продължиха само с лъ-
челечение поради сериозна алергична 

реакция при първата инфузия. Други 
двама прекъснаха терапията по свое же-
лание след третата апликация поради 
изразена кожна токсичност. Приема се за 
доказано, че степента на кожна токсич-
ност е право пропорционална на тера-
певтичната ефективност, но въпреки 
проведения разговор с пациентите те от-
казаха таргетната терапия. 

Ефектът на съчетаната ЛХТ е по-
изразен когато се провежда като иници-
иращо лечение – 7/15 получиха пълна 
ремисия, 4/15 – частичен отговор, 3/15 – 
стабилна болест и един прогресира. При 
втората група на постоперативна ЛХТ 
резултатите са както следва: 4/10 – час-
тичен отговор; 4/10 – стабилна болест и 
при двама – прогрес. 

Експерименталните резултати устано-
вяват, че йонизиращото лъчение от една 
страна повишава експресията на EGFR, а 
от друга страна моноклоналното антитя-
ло Cetuximab блокирайки EGFR сигна-
лизацията сенсибилизира самите клетки 
към ефекта на лъчелечението.(7) 

Изводи 
Опитът на КЛЛ от приложението на 

съчетана ЛХТ с Cetuximab при малигне-
ни заболявания в областта на глава и 
шия показва подобряване на терапевтич-
ния отговор и качеството на живот на 
пациентите. ЛХТ не увеличава честотата 
на най-често срещаните странични реак-
ции, характерни за самостоятелно лъче-
лечение при тумори на глава и шия. 
Страничните реакции на anti-EGFR те-
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рапията са добре познати и могат да бъ-
дат контролирани. 
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Въведение 
Съвременното познание за онколо-

гичните заболявания изисква интердис-
циплинарен диагностичен и терапевти-
чен подход. Лъчелечението (ЛЛ) заема 
определящо място в лечението, особено 
след навлизане в клиничната практика 
на нов клас линеен ускорител за провеж-
дане на роботизирана стереотактична 
радиохирургия (РХ). Това позволява об-
лъчване на пациенти с малигнени забо-
лявания както на неподвижни, така и на 
подвижни органи. Особено важна и рис-
кова локализация са първичните и вто-
рични злокачествени заболявания на 
ЦНС. Мозъчните метастази се доказват с 
4 – 5 пъти по-висока честота от първич-
ните интракраниални карциноми. Сре-
щат се при 20 – 40% от онкологичните 
пациенти.(1) Най-честото първично ог-
нище е бял дроб (40%) и млечна жлеза 
(20 – 25%). Глиобластомът е най-
агресивният първичен мозъчен тумор. 
Според National Cancer Institute 15% от 
новодиагностицираните пациенти с мо-
зъчни и други неврологични тумори за 
2014 г. са глиобластоми.(2)  

Цел 
Да се обобщи едногодишният опит на 

Клиниката по лъчелечение (КЛЛ) към 
УМБАЛ „Св. Георги“ от терапевтичното 
приложението на новата апаратурата за 
роботизирана стереотактична РХ.  

Задачи 
Въвеждане на метода за роботизирана 

стереотактична РХ, приложението му 
при пациенти с ангажиране на глава и 
ЦНС (бенигнени и малигнени заболява-
ния) и етапно проследяване на терапев-
тичният ефект. 

Материал и методи 
За едногодишен период (04.2017 г. – 

03.2018 г.) в КЛЛ е проведена РХ в об-
ластта на глава и мозък на 28 пациенти –
23 от тях с формации в ЦНС, а останали-
те 5 с тумори на главата. Първата група 
включва пациенти с доброкачествени 
новообразувания (4), първични малигне-
ни (5) и вторични малигнени (14) (таб-
лица 1). Най-честа първична локализа-
ция при пациентите с мозъчни метастази 
е бял дроб. Разпределението мъже/жени 
за цялата група е съответно 17/11. Сред-
ната възраст е 54 години. 

Табл. 1. Характеристика на пациентите 

 Локализация Брой пациенти 
1 ЦНС: 

- Доброкачествени 
новообразувания 
- Първични малигнени 
- Вторични малигнени 

23 
4 
 

5 
14 

2 Глава 5 
 Общо 28 

Преди въвеждане на методиката за 
лечение с КиберНож на пациентите с 
мозъчни метастази се прилагаше цялост-
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но облъчване на мозъка, вкл. за солитар-
ни или олигометастатичен процес. Оби-
чайната Дневна Огнищна Доза (ДОД) е 
1,8-2Gy до Обща Огнищна Доза (ООД) 
40Gy като методиката може да доведе до 
засягане на здравата тъкан, вкл. да про-
вокира когнитивни нарушения. Лъчечув-
ствителността на всеки отдел на нервна-
та система е различна. Касае се за късно-
реагиращи тъкани с добра възстанови-
телна способност. Възможна е поява на 
лъчева енцефалопатия, която е напълно 
възстановима.(3) С въвеждането на нови-
ят апарат тези нежелани реакции са све-
дени до минимум. 

КиберНожът представлява линеен ус-
корител, разположен на роботизирано 
рамо, чрез който се извършва РХ на под-
вижни и неподвижни органи. Прециз-
ността на облъчването е до 1 mm, благо-
дарение на което се предпазват здравите 
тъкани. На всеки пациент се прави инди-
видуална фиксираща маска, която се 
поставя както по време на сканиране, 
така и по време на самото облъчване. 
Целта е ограничаване на движенията и 
ротацията на главата. Броят на фракции-
те е между 1 и 5, а ДОД може да бъде от 
5 до 22Gy. Дозата се определя в зависи-
мост от локализацията, размера и броя 
на патологичните огнища. Според про-
учване на Chang и колеги, пациентите с 
меланомни мозъчни метастази с обем 
≤ 0,5 mL (< 1 см в диаметър) имат лока-
лен контрол 76%, а тези > 0.5 mL само 
38%. Това показва важността на размера 
на метастазите като прогностичен фак-
тор.(4) Радиационният ефект върху ендо-
телните туморни клетки зависи от ДОД, 
като при по-висока дневна доза (над 
10Gy) е по-вероятно да настъпи ендо-
телна клетъчна апоптоза и колапс на ту-
морните кръвоносни съдове. Това може 
да обясни по-добрата клинична ефек-

тивност на стереотактичната радиохи-
рургия.(5) Използваната изодозна линия е 
между 60 – 90% като покритието при 
всички планове е най-малко 95%. Про-
дължителността на фракциите при паци-
ентите е 30 – 60 мин. Предварително 
одобреният план се тества на фантом 
преди облъчването. По този начин се 
проверява адекватността между зададе-
ната и реално получавана от пациента 
доза. По време на всяко процедура се 
следят движенията на пациента чрез 
проследяваща система и се правят рент-
генови снимки на всеки 20 sec. При отк-
лонение в движенията на пациента с по-
вече от 1мм автоматично се коригира 
положението на масата. Ако изместване-
то е повече от 5 мм се спира лъчението и 
пациентът се наглася в начална позиция. 

Резултати и обсъждане 
Всеки пациент провежда диагностичен 

КТ и ЯМР на глава преди РХ. На гладно 
се вземат кръвни проби за оценка актив-
ност на основното заболяване. Изследва-
нията на пациентите с метастатична бо-
лест на мозъка включват: ПКК, пълна ко-
агулограма, туморни маркери в зависи-
мост от първичното огнище (СЕА, 
СА15.3, СА19.9 и др.), ниво на епидер-
малния растежен фактор (EGFR), марке-
ри за ангиогенезата (VEGF, 
Angiopoietin2), маркери за хипоксия (HIF-
1alpha). Целите на изследване на подобни 
предиктивни биомаркери са две. Първата 
е на базата на тях да се избира първона-
чалното лечение на конкретния пациент, 
а втората е да се използват за оценка на 
терапевтичната ефективност.(6) Ефектите 
на йонизиращата терапия върху ангиоге-
незата са по-сложни от колкото се очак-
ваше. Това дава възможност за по-добър 
контрол на ангиогенезата и съпътстваща-
та я патология – може да се предвиди ра-
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диационната ефективност и дори да се 
усили в комбинация с правилните меди-
каменти.(7)  

Контролните визити на пациентите с 
мозъчни метастази са на първи, трети, 
шести и дванадесети месец след проце-
дурата. Те включват контролен преглед, 
ЯМР динамичен контрол и цитираните 
лабораторни тестове за оценка на метас-
татична активност. Обработените към 
момента данни от образните методи по-
казват много добър терапевтичен отго-
вор при минимални или липсващи стра-
нични действия. При всички пациенти се 
отчита намаляване или липса на прогре-
сия в размерите на облъчваните метаста-
тични лезии, подобряване на субектив-
ните оплаквания и регресия на симпто-
матиката. Това е в подкрепа на получен 
добър локален контрол на заболяването 
при минимално засягане на околната тъ-
кан. При двама от пациентите с мозъчни 
метастази се появиха нови огнища в 
ЦНС (при редукция на размерите на из-
ходните лезии). При първия се появи ед-
на нова лезия, третирана повторно с Ки-
берНож. При втория пациент се появиха 
2 нови огнища, непокриващи критериите 
за провеждане на РХ. Взе се решение за 
облъчване на цяло ЦНС поради потен-
циален риск от поява на нови метастази 
при белодробно първично огнище, както 
и поради неблагоприятната прогноза. 
Около 70% от пациентите с карцином на 
бял дроб са диагностицирани в напред-
нал (трети или четвърти стадий), само 
15% са в първи или втори, а останалите 
са неуточнени. Заболеваемостта и смър-
тността в България са по-високи от 
средните за Европа, като в страната са 
съответно 73,1/100 000 и 67,7/100 000 за 
мъжете и 12,4/100 000 и 11,3/100 000 за 
жените. Петгодишната релативна пре-

живяемост е много ниска – 5,9% при 
мъжете и 10,4% при жените.(8) 

Изводи 
Роботизираната стереотактична РХ с 

КиберНож е модерен и прилаган лъчете-
рапевтичен метод в Европа и Америка 
поради доказаните клинични резултати. 
Възможността за реализация на висока 
доза в малък обем, с рязък дозов гради-
ент предпазват максимално здравите тъ-
кани и нежеланите реакции са сведени 
до минимум. 
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Introduction 
Human anatomy variations are usually 

found during dissection in gross anatomy 
labs or in radiology during medical imaging 
diagnostics as well as on operation table. 
Variations of the nervous system are rarest 
as it controls the function of all other or-
gans, which will decrease chances of sur-
vival of such individuals. The varieties in 
human anatomy are often multiple (1). 
Some of the variations are concomitant. 
The coexistence of an accessory humeral 
head of biceps brachii and communicating 
branches between musculocutaneous nerve 
(MCN) and median nerve are described in 
the literature (2-4).  

The musculocutaneous nerve arises from 
the lateral cord (C5-7), opposite the lower 
border of pectoralis minor. It pierces cora-
cobrachialis and descends laterally between 
biceps and brachialis to the lateral side of 
the arm. It supplies the flexors of the arm, 
including the coracobrachialis, biceps bra-
chii, and brachialis muscles, and the skin of 
the anterolateral forearm via the lateral an-
tebrachial cutaneous nerve, which is the 
distal‐most branch of the musculocutaneous 
nerve. The branch to coracobrachialis is 
given off before the musculocutaneous 
nerve enters the muscle: its fibres are from 
the seventh cervical ramus and may branch 
directly from the lateral cord. Branches to 
biceps and brachialis leave after the muscu-
locutaneous has pierced coracobrachialis: 
the branch to brachialis also supplies the 

elbow joint. The musculocutaneous nerve 
supplies a small branch to the humerus, 
which enters the shaft with the nutrient ar-
tery. Just below the elbow it pierces the 
deep fascia lateral to the tendon of biceps, 
and continues as the lateral cutaneous nerve 
of the forearm (5, 6). 

Biceps brachii derives its name from its 
two proximally attached parts or 'heads'. 
The short head arises by a thick flattened 
tendon from the coracoid apex, together 
with coracobrachialis. The long head starts 
within the capsule of the shoulder joint as a 
long narrow tendon, running from the su-
praglenoid tubercle of the scapula at the 
apex of the glenoidal cavity, where it is 
continuous with the glenoidal labrum. The 
two tendons lead into elongated bellies that, 
although closely applied, can be separated 
to within 7 cm or so of the elbow joint. At 
this joint they end in a flattened tendon, 
which is attached to the rough posterior ar-
ea of the radial tuberosity. The biceps bra-
chii muscle is very variable. There is some-
times a humeral head in addition to the 
normal two heads. The most common slip 
arises from the ventral surface of the hu-
merus around the insertion of the coraco-
brachialis. A third head is reported with 
various frequencies: 14.2% (7); 20.6% (8); 
26% (9); 20% (10); 13.1% (11); and 23.0% 
(12). A fourth head is found in around 1 – 
4% (8, 12, 13), and fifth and sixth heads are 
rare (12). 
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Case Report  
During the dissection of a left upper limb 

we found two significant variations in the 
axillary fossa and brachial region. The 
musculocutaneous nerve originated from 
the lateral cord and after 60 mm it pierced 
the coracobrachial muscle. The length of 
this part of the nerve was in the reported 
norm which according to Flatow et al. is 
from 3 to 12.5 cm (14, 15). Distally to 
coracobarchialis the position under biceps 
brachii and brachialis was habitual and it 
gave several muscular branches for those 
two muscles and joined the median nerve. 
This part of the nerve is 130 mm or the 
communicating branch originated 19 cm 

from the coracoid process. The lateral 
cutaneous nerve of the forearm was a 
branch of the musculocutaneous and passed 
between the body and the third head of the 
biceps brachii as it appeared on the lateral 
border of the muscle and descended on the 
forearm (Fig. 1 and Fig. 2).  

The supernumerary third head of biceps 
brachii muscle was observed during the 
dissection. The origin of the variable head 
was at the humeral medial face, at the level 
of the middle third of the arm, between 
coracobrachialis insertion and brachilais 
muscle origin. It was 13.8 cm in length and 
joined the biceps brachii at the lower third 
of the arm (Fig. 3). 

 

Figure 1. Unusual anastomosis between musculocutaneous and median nerves 
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Figure 2. Schematic drawing of the communication between musculocutaneous and median 
nerves – Cbr (coracobrachialis), Bbr (biceps brachii) 

 
Figure 3. Third head of biceps brachii.* – third head, LACN – lateral antebrachial 
cutaneous nerve 

Discussion and Conclusions  
In the present case the concomitant mul-

tiple variations of musculocutaneous and 
biceps brachii are not unusual. The exist-
ence of the extra heads of the biceps brachii 
has been associated with variabilities of 

musculocutaneous nerve and even more it 
has been associated with presence of com-
municating branches between the latter and 
the median nerve (16). The embryological 
development of the upper limbs may help in 
explaining the upper mentioned variations. 
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During the 5th week of the development, 
mesoderm invades the upper limb bud to 
further condense into ventral and dorsal 
muscle masses (17). The mesenchyme of 
these muscles is penetrated by the ventral 
primary branches of the appropriate spinal 
nerves. A contact between nerves and mus-
cles is necessary to provide mesenchymal 
condensation to form muscles (18). So the 
development of the biceps brachii third 
head and the course and branching of mus-
culocutaneous nerve could be influenced by 
each other, which may explain the coexist-
ence of the reported neuromuscular varia-
tion (19). From the supernumerary heads of 
biceps brachii the one with three heads is 
most common and frequently reported (16, 
19) but variable muscle with four or even 
seven heads was also presented (20). The 
multiple varieties of this muscle have re-
sulted on a large number of reports with 
different classifications (16). According to 
Rodríguez-Niedenführ et al. there are three 
types of variants the third head of biceps 
brachii considering its attachment to the 
humerus: superior humeral head; inferome-
dial and inferorlateral heads (18). In our 
case there is an inferomedial positon of the 
third head, which originates from the anter-
omedial surface of the humerus between 
insertion of the coracobrachialis proximally 
and the origin of brachialis muscle distally. 
The coexisting variation of musculocutane-
ous nerve in this case cannot be categorized 
as one of the 5 types presented by Le Mi-
nor, which classification is the most de-
tailed one from several others based on the 
anastomoses of the nerve and its relation to 
coracobrachialis. It is similar to type 2 
where fibers from medial root of median 
nerve join musculocutaneous nerve and re-
turn back to the former in the mid-arm. In 
our case fibers are from the lateral cord and 

they all join the median nerve in the distal 
third of the arm.  
The clinical importance of the found varia-
tions is certain and it should be taken into 
consideration during differential diagnosis 
of carpal tunnel syndrome, especially if 
there is entrapment of fibers of median 
nerve together with musculocutaneous 
nerve. Third head of biceps or any super-
numerary one could change the biomechan-
ics of displacement of the parts of the hu-
merus during fractures. So any knowledge 
of the variabilities of the upper limb are of 
sufficient importance especially if we con-
sider the high percentage of frequency with 
which diagnostic and surgical procedures 
are performed on upper limb. 
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Introduction 
Metabolic syndrome (MеtS) represents a 

constellation of cardiometabolic risk fac-
tors, including central obesity, hyperten-
sion, hyperglycemia and dyslipidemia [1]. 
It has been recognised as a major predispos-
ing factor for development of type 2 diabe-
tes (T2DM) and cardiovascular diseases 
(CVD). Recent lines of evidence have indi-
cated that nitroxidative stress might be a 
link between insulin resistance (IR), under-
ling in both MetS and T2DM, and their lat-
er cardiovascular (CV) complications [2]. 
Therefore, evaluation of posttranslational 
biomolecule modifications, mediated by 
nitric oxide (•NO)-derived oxidants such as 
nitration of protein tyrosine residues to 3-
nitrotyrosine (NT), might help to predict 
clinical outcomes. In addition, the two ma-
jor pathways for generation of NT are de-
pendent on peroxynitrite (ONOO−) and 
myeloperoxidase (MPO). Both of them 
have been previously acknowledged as key 
players in the pathogenesis of IR and later 
atherosclerotic alterations [3, 4]. Further-
more, serum NT has emerged as a novel 
independent marker of CVD [5]. Investiga-
tions on serum protein–bound NT levels in 
patients with MetS and T2DM are limited 
and discordant while to the best of our 
knowledge there has been no study compar-
ing serum NT levels in patients with these 
two closely associated pathologies  

Aim: to determine the serum levels of 
NT in patients with MetS and T2DM and 
also to revealed the association between NT 
and CV risk factors such as serum triacyl-
glycerols (TG), high-density lipoprotein 
(HDL) cholesterol, glycaemia, glycated 
hemoglobin (HbA1c) and blood pressure 
(BP) in T2DM group. 

Materials and methods 
Subjects: The study involved 39 patients 

with MеtS, uncomplicated with T2DM, and 
44 T2DM subjects, admitted to the Depart-
ment of Endocrinology and Metabolic Dis-
orders, University Hospital “Kaspela”, 
Plovdiv, Bulgaria. Patients were diagnosed 
as having T2DM according to International 
Diabetes Association criteria and having 
MetS according to the International Diabe-
tes Federation global consensus definition, 
modified by the joint statement of the Na-
tional Heart, Lung and Blood Institute; the 
American Heart Association; the World 
Heart Federation; the International Athero-
sclerosis Society and the International As-
sociation for the Study of Obesity. The 
presence of any three or more of the follow-
ing five parameters were considered as di-
agnostic of MetS: (1) waist circumference 
(WC): ≥ 94 cm in men, ≥ 80 cm in women; 
(2) elevated TG levels ≥ 1.7 mmol/L or 
drug treatment for elevated TG; (3) reduced 
HDL cholesterol: < 1.0 mmol/L in men, 
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< 1.3 mmol/L in women or history of spe-
cific treatment for this lipid abnormality; 
(4) elevated BP: systolic BP (SBP) ≥ 130 
mmHg or diastolic BP (DBP) ≥ 85 mmHg 
or drug treatment for hypertension; and (5) 
fasting blood glucose (FG) > 5.6 mmol/L or 
drug treatment for hyperglycemia [1]. The 
control group consisted of 24 healthy sex- 
and age-matched subjects who had no his-
tory of heart disease, diabetes, hyperten-
sion, obesity and smoking. Nineteen T2DM 
patients have been previously diagnosed 
with hypertension according to the Interna-
tional guidelines (BP > 140/90 mmHg). The 
study was approved by the Human Ethics 
Committee of Medical University – Plovdiv 
(№4/21.09.2017) and was conducted in ac-
cordance with the Declaration of Helsinki. 
All participants signed an informed con-
sent. 

Laboratory analysis: Serum fasting glu-
cose, HbA1c, TG, total and HDL cholester-
ol were analyzed using an automatic blood 
analyzer (Beckman Coulter AU480, Beck-
man Instruments Inc., USA). The concen-
trations of serum protein-bound NT were 
measured by ELISA method using com-
mercially available kit (Hycult Biotech, 
Uden, the Netherlands) according to the 
manufacturer’s instructions.  

Statistical analysis was performed using 
SPSS software, version 17.0 (SPSS Inc., 
Chicago, IL, USA). The Kolmogorov-
Smirnov test was used for evaluation of the 
distribution of continuous variables. Stu-
dent’s t-test and the Mann-Whitney U test 
were used for the analysis of parametric and 

non-parametric data, respectively. Results 
were expressed as mean ± SD or as median 
(25th – 75th percentile). Spearman’s rank 
correlation coefficients were used to exam-
ine the correlations. The level of signifi-
cance was set at p < 0.05. 

Results 
The baseline clinical and metabolic 

characteristics of the study participants are 
presented in Table 1. There was a signifi-
cant difference in all the studied clinical 
parameters between the control and the two 
patient groups, while the MetS patients dif-
fered significantly from the diabetic sub-
jects only according to the WC and the se-
rum levels of TG and glucose. 

Serum NT levels were significantly 
higher in the patients with T2DM, com-
pared both to the MetS and the control 
groups (p < 0.0001), while NT concentra-
tions did not differ significantly between 
the MetS and the control subjects (p = 
0.062) (Table 1). Therefore, we further 
evaluated the correlations between NT con-
centrations and CV risk factors such as lipid 
profile parameters, glycaemia, HbA1c and 
BP in T2DM group. A significant positive 
correlation was registered only between NT 
levels and systolic BP (Table 2).  

To investigate this association we divid-
ed the T2DM group according to the pres-
ence of previously diagnosed hypertension. 
The hypertensive T2DM patients had sig-
nificantly elevated NT levels compared to 
their normotensive counterparts (p = 0.019) 
(Fig. 1). 
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Table 1. Biochemical and anthropometric characteristics of the study groups. 

Characteristics 
Patients 

with T2DM 
(n = 44) 

Patients 
with MetS 
(n = 39) 

Control  
subjects 
(n = 24) 

p-value 
T2DM, 

compared 
to controls 

MetS,  
compared  
to controls 

MetS, 
compared 
to T2DM 

Sex, Male/Female 19/25 12/27 11/13 NS NS NS 
Age (years) 45.3 ± 9.7 43.7 ±10.6 42.8 ± 9.8 NS NS NS 
WC (cm) 95 ± 16 99 ± 11 85 ± 9 < 0.0001 < 0.0001 0.043 
FG (mmol/L) 7.4 ± 1.15 5.42 ± 0.96 4.56 ± 0.44 < 0.0001 < 0.001 < 0.0001 
Total cholesterol 
(mmol/L) 

5.4  
(4.35 – 5.9) 

5.1  
(4.43 – 5.8) 

3.8  
(3.08 – 4.5) < 0.0001 < 0.0001 NS 

HDL cholesterol 
(mmol/L) 1.18 ± 0.16 1.18 ± 0.09 1.38 ± 0.13 < 0.001 < 0.001 NS 

TG (mmol/L) 1.75 
(1.3 – 2.88) 

1.55 
(0.88 – 1.83) 

1.17 
(0.79 – 1.46) < 0.0001 0.002 0.04 

SBP (mmHg) 125 ± 15 127 ± 11 115 ± 9 0.02 0.011 NS 
DBP (mmHg) 89 ± 9 89 ± 10 78 ± 5 0.007 0.007 NS 

NT (nmol/L) 18.56 
(10.58 – 24.19) 

8.32  
(2.73 – 14.71) 

2.99 
(1.53 – 6.44) < 0.0001 0.062 < 0.0001 

Data are presented as mean ± SD or median (25th – 75th percentile). 

Table 2. Correlations between serum NT and HDL cholesterol, TG, glycaemia, HbA1c and 
BP in patients with T2DM. 

Correlations between serum NT (nmol/L) and: r p 
HDL cholesterol (mmol/L) -0.196 NS 
TG (mmol/L) 0.445 NS 
Serum fasting glucose (mmol/L) 0.503 NS 
HbA1c (%) 0.287 NS 
Systolic BP (mmHg) 0.390 0.012* 
Diastolic BP (mmHg) 0.243 0.067 

 

Fig. 1. Serum NT levels in hyper- and normotensive patients with T2DM. 
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Discussion 
Studies on serum NT levels are 

discordant and the majority of them have 
determined free fraction of NT. Wang et al. 
suggested that protein-bound NT might be 
more responsive and indicative to 
nitroxidative stress and oxidative stress 
(OxS) than free NT [5]. Our observations 
on protein-bound NT levels in MetS and 
T2DM confirmed the statement that 
nitroxidative stress might contribute to the 
progression of the pivotal for MetS 
pathogenesis IR through impaired glucose 
tolerance and prediabetes to overt T2DM 
[2]. The non-significant increase of NT 
concentrations in MetS patients might be 
due to ameliorated antioxidant defence. 
Indeed, it has been proven that at the early 
stage of MetS, in response to OxS and to 
prevent oxidative damage, cells attempt to 
strengthen their antioxidant arsenal 
(superoxide dismutase (SOD), glutathione 
peroxidase and catalase). SOD upregulation 
was even found to correlate with the 
number of MetS components. But as the 
disease condition progresses to T2DM, 
antioxidative parameters are further 
depleted and aggravated antioxidant status 
in diabetes has been documented by a large 
number of studies [6].  

Although we did not register a 
significant association between NT and FG, 
hyperglycemia in diabetic subjects may also 
account for the elevated NT concentrations. 
Hyperglycemia involves a number of 
different parameters (acute, chronic, and 
post-prandial hyperglycemia), all of which 
have been shown to enhance tyrosine 
nitration and contribute to the vascular 
damage [7, 8]. On one hand high glucose 
levels, freely uptaken via GLUT-1 in 
endothelial cells, induce •NO release and 
concomitant prevalent production of 
superoxide radicals (O2

•−), generating the 

powerful oxidizing and nitrating agent 
ONOO−. On the other hand it has been 
demonstrated that ONOO− increases 
nitration of insulin receptor – beta, insulin 
receptor substrate (IRS)-1, IRS-2 and Akt 
in muscles, adipose tissue and liver, thus 
decreasing insulin sensitivity. In addition, 
elevated NT-staining in islets from diabetic 
mice has been related to protein oxidation 
damage causing β-cell failure and full 
transition to overt T2DM [3]. 

Hyper- and dyslipidemia are considered 
as “classic” CV risk factors. They are 
associated with inflammation and increased 
production of reactive oxygen species, 
mainly via overexpression of NADPH 
oxidase. Hypercholesterolemic rabbits have 
shown higher activity of NADPH oxidase 
and lower of SOD in the aorta, with a NT 
accumulation in the endothelium and intima 
due to augmented nitroxidative stress [9]. In 
contrast to the study, conducted by Esposito 
et al. [10] and similarly to Wang et al. and 
Ceriello et al. we did not detect significant 
correlations between serum levels of NT 
and these of the blood lipid profile 
parameters [5] as well as of the ”newly 
established” CV risk biomarker HbA1c [7]. 
The latter can be possibly explained with 
the much longer half-life of HbA1c in 
comparison to NT (1.6 h). The positive 
correlation between NT and SBP in diabetic 
patients may be due to the second 
mechanism for NT generation mediated by 
MPO. MPO has been established as a 
mediator not only of inflammation, but also 
of IR [4]. Furthermore, it is positively and 
independently associated with CV risk and 
BP and this relationship is strengthened by 
hyperglycemia-induced OxS [11]. 
Regardless of the tyrosine nitration 
mechanism, nitroxidative stress leads to 
diminished bioavailability of NO – the 
major determinant of the normal 
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homeostasis of CV system and vascular 
tone. Moreover, circulating NT has been 
recently suggested as a stable biomarker of 
diabetic macro-and microvascular 
complications and also of the severity of 
coronary artery disease [12]. 

Conclusions 
Nitroxidative stress, manifested through 

tyrosine protein nitration, might be 
involved in progression of MetS to overt 
T2DM. It might represent a link between 
insulin resistance and later development of 
CV complications and hypertension in 
particular. Therefore, the assesment of 
serum NT in subjects with MetS and T2DM 
might contribute to the prediction of an 
increased risk of metabolic and 
cardiovascular complications.  
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Разработване и валидиране на УВ 
спектрофотометричен метод за количествено 
определяне на еналаприл малеат в различни среди 
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Въведение 
Еналаприл малеат е лекарствено ве-

щество от групата на АСЕ-инхибиторите 
(1), за чието количествено определяне 
Европейската фармакопея препоръчва 
валидиран HPLC метод, изискващ спе-
циална апаратура, реактиви, обучен пер-
сонал. За целта на нашите изпитвания е 
необходим надежден и леснодостъпен 
метод за количествено определяне на 
лекарственото вещество в твърди дози-
рани форми. На тези изисквания отгова-
ря УВ-видимата спектрофотометрия, ко-
ято е лесна и често използвана техника 
във фармацевтичния анализ (2). Еналап-
рил малеат е лекарствено вещество, под-
ходящо за прилагането на този метод за 
неговото количествено определяне. 

Цел 
Целта на настоящото проучване беше 

да се разработи и валидира УВ спектро-
фотометричен метод за количественото 
определяне на еналаприл малеат, който 
да бъде приложим при изследването му в 
две различни среди – изкуствена слюн-
ка – фосфатен буфер с pH 6.8 и в изкуст-
вен стомашен сок – буфер с pH 1.2. При-
чината е създаването на удобен метод за 
изследване количеството на освободено-
то лекарственото вещество от модели на 
диспергиращи се в устата таблетки, при 
които е постигнато маскиране на горчи-
вия вкус на лекарственото вещество. 

Материали и методи 
Еналаприл малеат (стандарт) беше за-

купен от Alfa Aesar (Германия), а натри-
ев дихидроген фосфат и натриев хлорид 
от Sigma Aldrich (USA). Всички остана-
ли химикали са с качество ЧЗА. 

Приготвяне на стандартните 
разтвори 
10 mg еналаприл малеат беше разтво-

рен съответно в 100 mL буфер с рН 6.8 
(изкуствена слюнка) и в буфер с рН 1.2 
(изкуствен стомашен сок), за да се полу-
чи изходен стандартен разтвор с концен-
трация 100 µg/mL, от който с падащи 
разреждания бяха приготвени стандарт-
ни разтвори с концентрация 75, 50, 25, 
20, 15, 10, 5 и 2.5 µg/mL. На тези разтво-
ри беше измерена абсорбцията с помощ-
та на УВ спектрофотометър Evolution™ 
300 (Thermo Scientific). 

Резултати и обсъждане 
Разработеният УВ спектрофотомет-

ричен метод беше валидиран съгласно 
БДС EN ISO/ IEC 170: 2006 + AC:2006 
по параметрите специфичност, линей-
ност, граница на откриване, граница на 
количествено определяне, работен обх-
ват, устойчивост, повторяемост, възпро-
изводимост и аналитичен добив. 

Специфичност 
За да се установи абсорбционния мак-

симум на еналаприл малеат, на серия 
стандартни разтвори с концентрации 10, 
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15, 20 и 25 µg/mL в две различни среди – 
изкуствена слюнка (pH 6.8, фигура 1) и 
изкуствен стомашен сок (pH 1.2, фигура 
2), беше измерена UV абсорбцията в ди-
апазон от 200 до 300 nm. Установено 
беше, че абсорбционният максимум на 
еналаприл малеат и в двете среди е при 
дължина на вълната 206 nm. 

 
Фиг. 1. UV спектър на стандартни разт-
вори на еналаприл малеат в изкуствена 
слюнка (pH 6.8) 

 
Фиг. 2. UV спектър на стандартни разт-
вори на еналаприл малеат в изкуствен 
стомашен сок (pH 1.2) 

Линейност 
На стандартни разтвори с концентра-

ция 100, 75, 50, 25, 20, 15, 10, 5 и 2.5 
µg/mL беше направено шесткратно из-
мерване на абсорбцията и беше построе-
на графичната зависимост абсорб-
ция/концентрация (фигура 3 и 4), въз ос-

нова на която беше построена калибра-
ционна крива. (фигура 5 и 6 ) 

 
Фиг. 3. Линейност на зависимостта аб-
сорбция/ концентрация на еналаприл ма-
леат в изкуствена слюнка рН = 6.8 

 

Фиг. 4. Линейност на зависимостта аб-
сорбция/ концентрация на еналаприл ма-
леат в изкуствен стомашен сок рН = 1.2 

 
Фиг. 5. Калибрационна крива на зависи-
мостта абсорбция/ концентрация на ена-
лаприл малеат в изкуствена слюнка рН = 
6.8, R2 = 0.9976 
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Фиг. 6. Калибрационна крива на зависи-
мостта абсорбция/ концентрация на ена-
лаприл малеат в изкуствен стомашен сок 
рН = 1.2; R2 = 0.999 

Границата на количествено определя-
не (LOQ) и граница на откриване (LOD) 

Граница на количествено определя-
не – LOQ се изчислява по формулата: 
𝐿𝑂𝑄 =  [𝑆(𝑥) ⁄ 0,0424] ∗ 10, където 

S(x) = 0,000471, a 0,0424 е наклона на 
калибрационната крива за буфер с рН = 
6.8; 

 𝐿𝑂𝑄 =  [𝑆(𝑥) ⁄ 0,0432] ∗ 10, където 
S(x) = 0,002449, а 0,0432 е наклона на 
калибрационната крива за буфер с 
рН = 1.2. 

Границата на откриване LOD се из-
числява се по формулата: 
𝐿𝑂𝐷 =  [𝑆(𝑥) ⁄ 0,0424] ∗ 3  при буфер 

с рН 6.8 

𝐿𝑂𝐷 =  [𝑆(𝑥) ⁄ 0,0432] ∗ 3 при буфер 
с рН 1.2 

Получените резултати са представени 
в таблица 1. 

Таблица 1. Резултати за граница на ко-
личествено определяне (LOQ) и граница 
на откриване (LOD) 

 LOQ LOD 
pH 6.8 0,111 µg/ml 0.0333 µg/ml 
pH 1.2 0,567 µg/ml 0.170 µg/ml 

Обхват 
Въз основа на получените резултати 

за линейност, LOD и LOQ беше устано-
вен следният работен обхват в двете раз-
лични среди: 

- за буфер с рН 6.8 – 0,111 до 20 µg/ml 
- за буфер с рН 1.2 – 0,567 до 20 µg/ml 

Устойчивост 
За определяне на параметъра устой-

чивост на стандартните разтвори на ена-
лаприл малеат бяха избрани три стан-
дартни разтвора с концентрация 2,5; 10 и 
15 µg/ml, чиито абсорбции бяха измере-
ни 3 пъти в 4 различни часови интервала 
в рамките на 24 часа. Резултатите са 
представени в таблица 2 в буфер с рН 6.8 
и в таблица 3 в буфер с рН 1.2. 

Таблица 2. Устойчивост на стандартни разтвори на еналаприл малеат при рН 6.8 

Концентрация, 
µg/ml 

Абсорбция 
Брой измервания Средна абсорбция SD RSD % 

2,5 3 0.141 0.012 8.186 
10 3 0.496 0.017 3.494 
15 3 0.711 0.013 1.802 

Таблица 3. Устойчивост на стандартни разтвори на еналаприл малеат при рН 1.2 

Концентрация, 
µg/ml 

Абсорбция 
Брой измервания Средна абсорбция SD RSD % 

2,5 3 0.115 0.009 7.991 
10 3 0.407 0.008 2.017 
15 3 0.643 0.012 1.804 
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Повторяемост и междинна 
прецизност 
При изпитването за повторяемост SD 

e стандартното отклонение от паралелно 
разработени проби, анализирани от един 
и същ аналитик, при еднакви условия, в 
един и същи ден. При изпитването за 
междинна прецизност SD е стандартното 
отклонение от отделно приготвени про-
би, които са разработени и анализирани 
в различни дни от различни аналитици. 
Резултатите са представени в таблица 4. 

Точност 
За оценка на точността се прилага ме-

тодът на аналитичния добив като се из-
ползва стандартна добавка: към проба с 

известна концентрация се добавя 1 mL 
стандартен разтвор с концентрация 100, 
50 и 25 µg/mL. Аналитичният добив бе-
ше изчислен по формулата: (%) = (Ct – 
Co)/ Cs * 100, където Ct е тоталната кон-
центрация на лекарственото вещество 
след добавяне на стандартния разтвор, 
Cs е концентрацията на лекарственото 
вещество в пробата, а Co е концентраци-
ята на добавения стандартен разтвор 
(таблица 5). 

Разработеният метод беше използван 
за експериментално проучване на коли-
чественото съдържание на еналаприл 
малеат в различни лекарствени продук-
ти. Резултатите са представени в табли-
ца 6. 

Таблица 4. Повторяемост и междинна прецизност на използвания спектрален метод за 
анализ (n = 3 за всяка отделна концентрация) 

Буфер Стандартни 
разтвори 

Повторяемост 
(Intra-day) 

 Междинна 
(Inter-day) 

прецизност 

  Средна абсорция ± SD RSD % Средна абсорбция ± SD RSD % 
 5 µg/mL 0,265 ± 0,0047 1,786 0,289 ± 0,00150 0,519 
рН 6.8 10 µg/mL 0,511 ± 0,0093 1,817 0,508 ± 0,00287 0,565 
 20 µg/mL 0,948 ± 0,0017 0,183 0,954 ±0,00480 0,503 
 5 µg/mL 0,251 ± 0,0029 1,152 0,258 ± 0,0017 0,671 
рН 1.2 10 µg/mL 0,466 ± 0,0032 0,689 0,476 ± 0,0016 0,243 
 20 µg/mL 0,929 ± 0,0080 0,863 0,942 ± 0,00058 0,061 

Таблица 5. Оценяване на точност на метода чрез аналитичен добив 

 Проба µg 
n = 3 

Добавен 1 mL 
стандартен 

разтвор µg/mL 

Установено 
количествено 

съдържание µg 

Точност 
(аналитичен 

добив) % 
SD RSD % 

 95,5 ± 0,001 100 198,22 99,10 0,002 0,256 
pH 1.2  50 149,82 99,88 0,001 0,169 

  25 124,41 99,56 0,002 0,511 

 Стандартна 
точност %   99,51 0,0017 0,312 

 98,7  ± 0,0006 100 199,54 99,79 0,003 0,411 
pH 6.8  50 144,98 96,68 0,001 0,175 

  25 122,32 97,82 0,002 0,430 

 Стандартна 
точност %   98,09 0,002 0,339 
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Таблица 6.  
Лекарствен продукт Количествено съдържание на еналаприл малеат % ± SD при 

рН 1.2 рН 6.8 
Еналаприл Чайкафарма ® 10 мг 97% ± 0,633 99% ± 0,167 
Лаприлен ® 10 мг, Екофарм Груп 98% ± 0,022 99% ± 0,417 
Енап ® 10 мг, КРКА 100 % ± 0,278 99% ± 0,083 
Енахексал ® 10 мг, Сандоз 97% ± 0,005 99% ± 0,306 

 
Изводи 
Разработен е УВ спектрофотометри-

чен метод за количествено определяне 
на еналаприл малеат в различни среди, 
който е валидиран по съответните пока-
затели. Данните от направените проуч-
вания доказаха приложимостта на този 
метод като подходящ за количественото 
определяне на еналаприл малеат в твър-
ди дозирани форми. 

Проучването е финансирано по 
проект СДП 11/ 2017 
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Ефект на устройство за виртуална реалност върху 
болката и тревожността по време на локална 
анестезия в детска възраст – рандомизирано 
клинично проучване 
Елица Венева1, Ани Белчева1, Йордан Търпоманов1, Михаил Онов1, Ралица Райчева2  
1Катедра по детска дентална медицина, Факултет по дентална медицина,  
Медицински унивеситет – Пловдив 
2Катедра по социална медицина и обществено здраве, Факултет по обществено здраве,  
Медицински унивеситет – Пловдив 

Ключови думи: виртуална реалност; локална анестезия; деца; обезболяване 
  
Въведение 
Страхът от инжекции е най-честият 

фактор, предизвикващ безпокойство по 
време на локалната анестезия при деца. 
За контрол на тревожността и болката, 
свързани с манипулацията, се използват 
различни техники за насочване на пове-
дението. Широко прилаган метод за отк-
лоняване на вниманието на детето от 
болковите стимули е разсейването. Ме-
ханизмът на действие, макар и ненапъл-
но проучен, се основава на принципа, че 
различни дейности на централната нерв-
на система могат да играят значителна 
роля в сетивното възприятие на болко-
вите стимули1. Разсейващите фактори 
могат да бъдат в активна или пасивна 
форма, като активните насърчават учас-
тието на пациента, включвайки няколко 
сензорни компонента.  

Съвременна ангажираща форма на 
разсейване е представена от устройства 
за виртуална реалност (VR). Виртуална-
та реалност използва усъвършенствани 
технологии за създаване на виртуални 
среда от гледки, звуци и движение, поз-
воляващи пациентите да бъдат потопени 
в интерактивен симулиран свят с цел 
разсейване от болка2. VR-устройствата 
притежават широко поле за наблюдение 
и триизмерни дисплеи, проектиращи 

изображенията точно пред очите на пот-
ребителя. Те не само показват потенци-
ално атрактивни аудио-визуални стиму-
ли, но и изключват всички други визуал-
ни стимули в околната среда, които мо-
гат да повлияят на пациента. 

Клиничните проучвания за приложе-
ние на техниката в дентална среда, макар 
и малко на брой, докладват субективно и 
обективно оценено намаляване на болка-
та и тревожността както при пациенти в 
детска възраст3–6, така и при възраст-
ни7,8.  

Цел и задачи 
Цел на настоящото проучване е уста-

новяване ефикасността на устройство за 
виртуалната реалност (VR) за намалява-
не на инжекционната болка и тревож-
ност по време на локална анестезия (ЛА) 
при деца, като се използват както субек-
тивни, така и обективни критерии за 
оценка. 

Материали и методи 

Дизайн на проучването 
Провежданото изследване е рандоми-

зирано кръстосано клинично проучване 
с дизайн на разделяне на устата (split-
mouth). Всеки пациент получава и двете 
терапии – контролна и експериментална, 
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позволявайки участникът да бъде своя 
автоконтрола. Двете манипулации по ЛА 
се извършват в една и съща област в си-
метрични квадранти на горна челюст в 
две отделни посещения с интервал 7 – 21 
дни, като в едно от тях пациентът е под-
ложен на разсейване чрез VR-
устройство.  

Контролната група в проучването по-
лучава в първото посещение контролна 
манипулация, изразяваща се в поставяне 
на ЛА с карпулна спринцовка, като се 
използват основни техники за насочване 
на поведението без разсейване. Във вто-
рото посещение пациентите от тази гру-
па получават експериментална манипу-
лация по поставяне на ЛА с карпулна 
спринцовка, като се използват основни 
техники за насочване на поведението и 
аудио-визуално разсейване чрез прило-
жение на VR-устройство. 

Експериментална група получава в 
първото посещение експериментална 
манипулация – ЛА с VR-разсейване. Във 
второто посещение пациентите експери-
менталната група получават контролната 
манипулация. 

Критерии за подбор на пациенти 
Участниците в проучването са деца на 

възраст 8 – 12 години, непредставляващи 
медицински компроментирани пациенти, 
определени като позитивни чрез пове-
денческата скала на Франкл. Пациентите 
отговарят на критерия за нужда от кон-
сервативно лечение на кариес на два ви-
тални времененни молара, разположени 
билатерално на горна челюст. Включени 
в експеримента са деца, които не са ден-
тални пациенти за първи път, без пре-
дишен опит с инжекционна локална 
анестезия или устройство за виртуална 
реалност. Изследваните субекти не тряб-
ва да са подлагани на терапия с аналге-

тични, противовъзпалителни, седативни 
или невротропни лекарствени средства 
до 7 дни преди включване в експеримен-
та.  

Интервенции 
Инжекционната техника, използвана в 

контролната и експерименталната мани-
пулация, е терминална инфилтрация в 
дисталната горночелюстна област. В му-
ковестибуларната гънка над зъба, който 
се анестезира, се вмъква къса игла с раз-
мер 27G. Скорост на инфилтрация на ло-
кален анестетик 1 ml/min. Анестетичен 
агент: Ubistesin – 4% Articaine с адрена-
лин 1:200 000 1.7 mL. При експеримен-
талната манипулация, 2 минути преди 
поставяне на локална анестезия, върху 
очите на пациента се поставя VR-
устройство (Noon VR, FXGear). Прожек-
тира се триизмерна аудио-визуална си-
мулация на разходка сред природата. 

Изследвани показатели – крайни 
точки 
• Субективнa болка по време на 

ЛА – самооценка чрез визуална аналого-
ва скала (VAS), състояща се от Уонг-
Бейкър FACES скала с изражения на ли-
цето и номинална скала (0 – 10, където 0 
означава няма болка, 10 – непоносима 
болка). 

• Субективна тревожност по време 
на ЛА – самооценка чрез картинна скала 
с лица Facial Image scale (FIS), включва-
ща 5 лица, като започва с намръщено и 
завършва с усмихнато лице, под които са 
поставени цифри от 5 до 1. 

• Поведение, свързано с болка по 
време на ЛА – изследващ, различен от 
оператора, регистрира поведението чрез 
Face Legs Activity Cry Consolability 
(FLACC) скала. Скалата има пет крите-
рия – лице, крака, активност, плач, 
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склонност към утешаване, всеки от кои-
то отговаря на оценка от 0, 1 или 2. 

• Динамика на сърдечния ритъм – 
отчита се със записващ пръстов пулсок-
симетър (CMS60D Pulse Oximeter – 
Contec Medical Systems Co., Ltd.). 

• Самооценка на дентален страх – 
чрез въпросник – дентална подскала на 
скалата за оценка на детския страх – 
Dental Subscale of Children’s fear Survey 
Schedule (CFSS-DS), състояща се състо-
яща се от 15 въпроса, свързани с различ-
ни аспекти на денталното лечение, 
включително страх от инжекции. 

• Предпочитание на пациента към 
метод на обезболяване – към детето бива 
отправен въпрос „Ако отново се налага 
да приспим твое зъбче, как би предпоче-
ло да бъде – с устройството или без не-
го?“ 

Протокол 
Предоперативният дентален страх на 

всеки пациент се регистрира преди всяко 
посещение чрез CFSS-DS. Детски пул-
соксиметър се поставя на показалеца на 
лявата ръка на детето, записващ динами-
ката на пулса. Използваният при първата 
процедура протокол за обезболяване е 
предварително избран на случаен прин-
цип чрез компютърно-генериран списък 
за рандомизация. За представяне на 
предстоящото лечение се прилага „кажи-
покажи-направи“ методика. При инжек-
ционното обезболяване в двете групи се 
използват основни техники за насочване 
на поведението. При експерименталната 
манипулация, 2 минути преди ЛА върху 
очите на детето се поставя VR-
устройство, проектиращо симулация на 
разходка в природата. По време на ин-
жекционното обезболяване изследващ, 
различен от оператора, регистрира пове-
дението на детето, свързано с болка, по 

FLACC скала. След приключване на ин-
филтрирането на анестететик пациентът 
определя субективното усещане за болка 
по време на ЛА чрез VAS, показана от 
изследващия, като при експериментал-
ната манипулация VR-устройството е 
снето от очите на пациента. Непосредст-
вено след регистриране на болката, на 
детето бива показана картинна скала FIS 
за самооценка на тревожността по време 
на инжектиране. В края на последното 
посещение, детето е помолено да изкаже 
предпочитанието си към един от двата 
метода на обезболяване – със или без 
разсейване чрез VR устройство. 

Резултати и обсъждане 
В пилотното проучване участие взеха 

12 деца – 4 момичета (33%) и 8 момчета 
(67%) на възраст 8 – 12 години, на които 
бяха извършени общо 24 манипулации 
по обезболяване чрез терминална ЛА. За 
анализ на данните от пилотното проуч-
ване (n = 12) са приложени знаков тест 
Уилкоксън, Т-тест за сдвоени разлики и 
рангов корелационен коефициент Спир-
ман, ниво на значимост р < 0.05. 

Едно от предимствата на провеждано-
то проучване е възможността пациентът 
да бъде своя автоконтрола, увеличаващо 
значимостта на получените данни. Голя-
ма част от пациентите (75%) определят 
болката по време на ЛА с VR-разсейване 
като по-ниска в сравнение с конвенцио-
налния метод, независимо от реда на 
представяне на експерименталната ма-
нипулация. В допълнение, статистически 
значимо намаление в субективната болка 
по време на ЛА се открива само при па-
циентите, които в първото си посещение 
са получили стандартна манипулация по 
обезболяване, а при второто посеще-
ние – експериментална, средна оценка 
по VAS – 2,63. Пациентите от експери-
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менталната група, подлагани на VR-
разсейване по време на първата ЛА, съ-
общават близки нива на болката и при 
двете манипулации – средна оценка по 
VAS – 3. Доказва се статистически зна-
чима редукция в стойностите на пулса в 
контролната група, която е обезболена в 
първо посещение с контролна манипула-
ция (t = 3,38; p = 0,02). Регистрирани са 
по-ниски стойности на сърдечния ритъм 
при второто посещение, в което е изпол-
звано VR-устройство, в сравнение с пър-
вото, съответно 95,831 ± 9,95 срещу 
122,33 ± 6,65 уд/мин. Доказа се силна 
права връзка между оценения дентален 
страх по CFSS-DS и регистрираните су-
бективни нива на болка и тревожност по 
VAS и FIS в първото посещение на кон-
тролната група, изразяващо се в поста-
вяне на традиционна инжекционна ЛА 
(ρ = 0,861; p = 0.028). При второто посе-
щение, свързано с поставяне на ЛА с 
VR-разсейване, такава връзка липсва. 
Липсата на предишен опит с локална 
анестезия е важен критерии за включва-
не в проучването. От получените резул-
тати може да се предположи, че страхът 
от инжекции и тревожността при поста-
вянето на такава в първо посещение ин-
дикират по-високи болкови нива и уско-
рен сърдечен ритъм. Във второ посеще-
ние, съответните пациенти вече са за-
познати с усещането, което, в комбина-
ция с интересно за тях преживяване по 
време на VR-разсейване, води до по-
ниски стойности на болка, тревожност и 
сърдечен ритъм. 

Доказа се силна права връзка между 
субективната болка по VAS и обективно 
оценената по FLACC (ρ = 0,871; p = 
0.015) и тревожността по FIS (ρ = 0,898, 
p = 0.024) при ЛА с използване на VR-
разсейване през второ посещение на 
контролната група. При конвенционална 

ЛА без VR във второ посещение на екс-
перименталната група, силна права 
връзка се открива между тревожността 
по FIS и обективно регистрираната бол-
ка по FLACC (ρ = 0,984, p = 0,000). Съ-
щевременно, силна обратна връзка се 
открива между оценения преди същата 
манипулация денталния страх по CFSS-
DS и субективната тревожност по FIS по 
време на стандартна ЛА (ρ = -0,814, p = 
0,049). Полученият резултат може да бъ-
де свързан с позитивно преживяване с 
VR и намаляване на денталния страх 
след първо посещение, тъй като по време 
на обезболяването зрението на детето е 
ангажирано и липсва визуален контакт 
със спринцовката. При втората манипу-
лация детето може да види инжекцион-
ната игла, като страхът при вида ѝ е фак-
тор, пораждащ по-висока тревожност и 
поведение, свързано с дискомфорт. 

Статистически значимо е предпочи-
танието на пациентите към метод на 
обезболяване – 10 (83,3%) от 12 биха 
предпочели при следващо обезболяване 
да бъдат подложени на VR-разсейване. 
Двама от участниците изразиха предпо-
читание към обезболяване без VR-
устройство като обосноваха отговора си 
с липсата на визуален контрол над мани-
пулациите, които се извършват. Техно-
логията VR се възприе с интерес от 
участниците в проучването, като изоли-
рането от денталната среда, при повече-
то от тях, спомогна за поставяне на ЛА. 

Изводи 
Проучването е в процес набиране на 

пациенти. Предварителните резултати 
определят приложението на устройство 
за виртуалната реалност като ефикасен и 
приложим нефармакологичен метод за 
намаляване на инжекционната болка и 
тревожност при деца. Предвид напредъ-
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ка и нарастващата достъпност на техно-
логията за клинично приложение, макар 
с известни ограничения, виртуалната ре-
алност има потенциал да бъде полезно 
допълнение в съвременната детска ден-
тална практика. 
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	Ефект на устройство за виртуална реалност върху болката и тревожността по време на локална анестезия в детска възраст – рандомизирано клинично проучване

