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УВАЖАЕМИ СТУДЕНТИ, ДОКТОРАНТИ И ПРЕПОДАВАТЕЛИ, 

Щастлив съм да приветствам участниците и гостите в поредните „Дни 
на медицинската наука“ и в конкурса „Наука и младост“, организирани от 
Медицински университет – Пловдив. 

Приветствам Вашия ентусиазъм и желание да представите своите 
научни постижения, да чуете водещи пленарни лектори и да обогатите 
своите знания в областта на динамичната медицинска наука. 

С удоволствие се обръщам и към авторите на научни проекти, 
финансирани от университета, които ще споделят своите постижения и 
резултати в традиционната Проектна сесия.  

Уважаеми колеги, благодаря Ви, че успявате да поддържате търсещия 
дух и желанието за наука живо и неугасващо.  
Чл.-кор. проф. д-р Стефан Костянев, дмн 

РЕКТОР 

DEAR UNDERGRADUATES, PhD STUDENTS AND 
ACADEMIC TEACHERS, 

It is my pleasure to welcome the participants and guests to the annual confer-
ence “Days of Medical Science” and the competition “Science and Youth” or-
ganized by the Medical University – Plovdiv. 

I admire your enthusiasm and willingness to present your scientific achieve-
ments as well as to attend up-to-date plenary lectures and to expand your 
knowledge in different fields of dynamically developing medical science. 

It is also my pleasure to address the authors of research projects funded by the 
University who will share their scientific results during the traditional Project 
session. 

Dear colleagues, I appreciate that you manage to preserve your creative spirit 
and desire to keep science vivid and constantly improved. 
Corr. Mem. Prof. Stefan Kostianev, PhD, DMSc 

Rector of Medical University – Plovdiv 
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Cervical Myoma Previa. Report of a Case 

Achilleas Giannoulakos, Firas Alrayes, Emir Sucuoglu 

Faculty of Medicine, Medical University of Plovdiv 

Introduction 
Uterine leiomyomas (also known as my-

omas or fibromas) are benign smooth mus-
cle neoplasms that typically originate from 
the myometrium and are the most common 
benign gynecological tumors. The inci-
dence of uterine myomas increases with 
age. Their incidence among women of re-
productive age is generally cited as 20 to 
25% (and up to 60% of women of African 
descent) (1), but has been shown to be as 
high as 70 to 80 percent in studies using 
histologic or sonographic examination (2). 
In most cases, there are multiple fibroids 
and their size may vary in diameter (1 mm 
to > 20 cm) (3). 

Increased mitotic divisions within the 
myometrium under the influence of estro-
gen and progesterone have been linked with 
uterine fibroids and raised estrogen levels 
have been associated with increased growth 
of fibroids (4). Also factors such as obesity 
appear to be involved in their development 
and growth (4). However, the exact reason 
behind the initiation of fibroid growth is 
unclear. Morbidity depends on size and po-
sition of the fibroids. Between 20 and 50% 
of women are symptomatic. Symptoms in-
clude bleeding disturbances (often heavy, 
prolonged, frequent and unpredictable 
bleeding), pressure symptoms (bladder and 
bowel symptoms, bloating, chronic pelvic 
pain and dyspareunia) and menstrual dis-
turbances (polymenorrhea, hypermenorrhea 
and menorrhagia). There are different types 
of myomas depending on the location. All 
the myomas start their development as in-

tramural, but due to different direction of 
their growth they develop as submucosal, 
intramural or subserosal. Less frequently, 
they develop in the cervix or broad liga-
ment and in rare cases in the peritoneum.  

We report the clinical features and the 
management steps of a cervical myoma 
case. 

Case Report 
A 27-year-old female patient (BMI: 18) 

gravida 1, para 0, abortus 0 (on the 6th ges-
tational week) with no complains and no 
comorbidities and the physical examination 
showed no pathological findings. A myoma 
has been observed using ultrasound prior to 
pregnancy. It was a 2cm intramural type of 
myoma located on the anterior wall of the 
isthmic part of the uterus. The pregnancy 
progressed normally without any complica-
tions. The patient was monitored regularly 
with ultrasound investigations, where a 
steady but mild increase of the myoma was 
observed until the 20th gestational week (1 
cm growth). The myoma grew in the direc-
tion of the cervix. After the 20th g.w. the 
patient developed anemia gravidarum with 
Hb close to 120 grams/L and the growth of 
the myoma was accelerated. It reached a 
diameter of 10 cm in the 36 g.w. The shape 
was round. The fetus’ health was not affect-
ed but the myoma lead to a higher position 
of the presenting part (head – cephalic 
presentation) than usual because it was oc-
cupying almost all of the true pelvis. Be-
cause the myoma was situated lower than 
the fetal head in the birth canal and its big-

9 



 

ger portion is occupying the cervix, it is 
called cervical myoma previa which is a 
rare manifestation of a myoma during preg-
nancy.  

C-section in 38 g.w. was performed. The 
incision was made higher than normal, in 
transverse direction, above the isthmus, 
which was flooded by myofibroid tissue. 
Normal delivery was not an option because 
of the obstructed birth canal. Then, con-
servative myomectomy was performed be-
cause it was impossible to suture the uterus 
properly without removing the myoma. The 
accomplished preservation of the uterus is 
uncommon. The outcome was a healthy 
newborn, weighted 2950 grams with 48 cm 
height and APGAR score 8/10. The mother 
didn’t not suffer from complications and 
had a physiological puerperium. 

Discussion 
The prevalence of uterine myomas 

among pregnant women is approximately 
2% (5) but is probably underestimated be-
cause of the limitations of physical exami-
nation in pregnant women and because of a 
lower diagnostic accuracy of sonography 
during pregnancy. Myomas are associated 
with a number of complications. Bleeding 
during the first trimester, placental dis-
placement and/or abruption, fetal mal-
presentation, cesarean delivery, obstructed 
and/ or premature labor, miscarriages and 
postpartum hemorrhage. A review of preg-
nancy outcomes in 2065 women with my-
omas reported that placental abruption and 
breech presentation were each increased 
fourfold; first trimester bleeding and dys-
functional labor, twofold; and cesarean de-
livery, sixfold (5). Despite the relatively 
high prevalence of myomas, it is not clear 
whether they diminish fertility, other than 
by possibly causing miscarriage (5). “Sys-

tematic reviews have suggested reduced 
livebirth rates in women with both submu-
cosal and intramural fibroids undergoing 
assisted conception treatment and those at-
tempting natural conception. However, 
some dispute this association” (6).  

The current evidence regarding the in-
fluence of pregnancy on uterine myomas is 
conflicting. Although it is a common belief 
that fibroid size increases during pregnancy 
there many different studies contrasting in 
results. There is a study indicating that fi-
broids enlarge during pregnancy regardless 
of their initial size or local factors (7). Oth-
er studies support that most fibroids do not 
exhibit a significant change in volume dur-
ing pregnancy, although those that do in-
crease in size tend to do so primarily in the 
first trimester (8) (9) or do increase but with 
a faster rate in the first trimester and a 
slowdown by mid-pregnancy (10). Then 
again, there is a study and a theory indicat-
ing the opposite, that fibroids commonly 
decrease in volume over the course of preg-
nancy (11). The theory is based on the fact 
that pregnancy is a progesterone-dominant 
state. Thus, it should provide an interlude 
from chronic estrogen exposure that dis-
courages myoma development. In support 
of this, women giving birth at an early age, 
those with higher parity, and those with a 
more recent pregnancy all display lower 
incidences of myoma formation (2). Then, 
there is also a study indicating a combina-
tion of the two previously mentioned ef-
fects of pregnancy on myomas, an initial 
increase in size followed by a reduction 
(12). Finally, many are the supporters of the 
idea that the stimulatory effect of pregnancy 
on myoma growth is unpredictable. It is in-
dividualized to every woman and may 
grow, regress, or remain unchanged in size 
during pregnancy and with the possibility 
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of spontaneous myoma regression (13).  

Conclusions 
Considering their increasing incidence, 

the uncertainty of their progression during 
pregnancy and their association with nu-
merous and severe complications, it is very 
useful for the clinicians to know the exact 
way to manage myomas during pregnancy. 

Close monitoring of the patient is rec-
ommended (twice per month). No addition-
al monitoring required. Early detection of 
the complications is the only way to avoid 
bad outcome and damage to both the fetus 
and the pregnant woman. Pregnant women 
with myomas can delivery normally. C-
section should be performed in cases with 
previous myomectomy (because of the scar, 
there is increased risk of spontaneous rup-
ture), myoma previa, obstruction during 
labor or labor arrest. Myomectomy is only 
indicated on symptomatic nodules and the 
operation is scheduled 6 months to a year 
after the delivery. Myomectomy at the time 
of cesarean delivery is traditionally dis-
couraged, because of higher risk of bleed-
ing (14). Some recent studies though indi-
cate that performing both operations at the 
same time is safe and a reasonable proce-
dure. (15) (16) (17). 
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Introduction 
Depression and anxiety are extremely 

common in general population. The preva-
lence of anxiety disorders is much higher 
18.1% than for depression disorders [1]. 

Anxiety occurs when the organism antic-
ipates a threat to its homeostasis. It is an 
emotional state often characterized by ap-
prehension, uneasiness and dread. Main 
physical symptoms include: palpitations, 
breathlessness, tightness in the chest, trem-
blingand flushing. Anxiety can be felt as 
normal response to everyday emotionally or 
mentally stressful situations. In contrast, 
anxiety disorders are characterized by an 
irrational fear of everyday situations that 
pose minimal or no real threat. People may 
suffer from chronic anxiety (eg. generalized 
anxiety disorder, panic disorder) or anxiety 
in response to certain triggers (eg. social 
anxiety disorder, post-traumatic stress dis-
order) [2]. 

Depression is a state of low mood and 
aversion to activity that can affect individu-
al's thoughts, behavior, feelings and sense 
of well-being. Symptoms of depression in-
clude: depressed mood, anhedonia, altered 
appetite, nervousness and irritability [1]. 

Both psychopathologies are developed 
by a complex interaction between genetic 
predisposition and stressful life experiences 
[1]. Stressis defined as the response to any 
threat of homeostasis and stressor is con-

sidered any stimulus that results in this re-
sponse. Stressor can be either physical or 
psychological in nature [1, 3]. Physical 
stressors require physical responses and the 
body returns to homeostasis once the threat 
is gone. In contrast, psychological stressors 
are found in everyday lives while we are 
trying to meet demands [4, 5]. Stress can 
bechronic (i.e. caused by persistent, long 
lasting stressor) or acute (i.e. caused by a 
short lasting and one time stressor). Anxiety 
and stress models in rodents have shown 
that acute stress has facilitating effect on 
memory and spatial learning, while chronic 
stress can enhance the development of psy-
chiatric disorders (eg. depression and anxie-
ty [1]). In addition, stress does not affect 
each individual the same way. Environ-
ment, life events and genetics play funda-
mental role in individual’s tolerance to 
stress. Thus, when an individual perceives a 
stimulus as stressful a physiological and 
behavioral response will be presented.The 
stress response is a complex network of 
events, which is directed via interlinked 
pathways [1, 3]: 

• Endocrine: through the hypothalamic 
pituitary adrenal axis (HPA) 

• Neural:  
1. throughlocus coeruleus-

noradrenergic system (LC-NA) 
2. through sympatho-adrenal 

medullary system (SAM) 
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• Chemical messengers: cytokines (IL-
6, TNF-alpha, IL-1ß), BDNF, etc. 

Brain regions involved in stress and 
anxiety 
1. Hypothalamic pituitary axis: 
The endocrine stress response begins 

with activation HPA axis. Neurons in hypo-
thalamus release CRH, which then stimu-
lates the release of ACTH into the blood-
stream, resulting in secretion of glucocorti-
coidsfrom adrenal cortex. Glucocorticoids 
possess anti-inflammatory effect and are 
important for maintaining homeostasis. 
Corticosterone is released in released in 
rats, while cortisol in humans. Cortisol is 
beneficial to short-term responses, while 
long-term exposure can cause damage to 
hippocampus, associated with many differ-
ent psychiatric disorders. During stress re-
sponse, HPA axis function increases, lead-
ing to high glucocorticoid levels. Brain re-
gions such as:amygdalae, hippocampus, 
prefrontal cortexare also involved in the 
stress-response, and they are found to be all 
interconnected and modify the HPA ax-
isfunction [1, 4, 5]. 

2. Amygdalae 
They are involved in maintenance of 

normal function of HPA axis and are re-
sponsible for development, storage and ex-
pression of fear memory. Amygdalae con-
sist of 3 different regions: 

• Central nucleus: expression of fear, 
activation of fear responses, risk assessment 
behaviors. It contains CRH neurons and has 
connections with the bed nucleus of stria 
terminalis (BNST). It activates HPA axis by 
decreasing inhibitory signals in hypothala-
mus. 

• Basolateral amygdala (BLA): fear 
conditioning. It receives information from 
hippocampus, thalamus and sensory cortical 

areas. It sends projections to central amyg-
dala and prefrontal cortex. 

• Medial amygdala: social behavior, 
social learning, memory, aggression. It has 
connections with olfactory bulb and pi-
riform cortex [1, 3]. 

3. Hippocampus: 
It plays fundamental role in stress re-

sponse and declarative memory. It is sensi-
tive to stressful experiences but changes in 
its structure are often reversible. Important 
function of hippocampus is negative feed-
back regulation of HPA axis, due to the ex-
pression of glucocorticoid receptors, which, 
when are activated, they stimulate inhibito-
ry control to hypothalamus. High levels of 
glucocorticoids in hippocampus lead to 
down-regulation of receptors which results 
to malfunction in the regulation of the HPA 
axis [1, 4, 5]. 

4. Ventromedial Prefrontal Cortex: 
It has been implicated in planning com-

plex cognitive behavior, personality expres-
sion, decision making, and moderating so-
cial behavior. Its basic activity is consid-
ered to be orchestration of thoughts and ac-
tions in accordance with internal goals. It is 
essential for processing of stressful and 
emotional stimuli. The prefrontal cortex 
activates GABAergic neurons in the baso-
lateral amygdala and it is active during fear 
extinction [1, 3]. 

Neurobiological changes due to stress 
Neuro-imaging studies have displayed 

gradual structural changes in patients with 
certain psychopathologies (eg. post-
traumatic syndrome, panic disorder, social 
phobias, generalized anxiety disorder), in 
which activity of Amygdalae is exaggerated 
and during adverse experiences undergoes 
increase in size [1]. 

From the other hand, discrepancies in 
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changes in Hippocampus are presented in 
response to chronic and acute stress. Chron-
ic stress reduces hippocampal volume and 
dentate gyrus, while acute stress produces 
excitatory effects [1]. 

Depressed patients exhibit hyperactivity 
of the HPA-axis as well exaggerated re-
sponses of ACTH and cortisol. Patients 
with social phobias, anxiety and panic dis-
orders elucidate decreased binding capacity 
in 5-HT1a receptors, making them target 
for treatment against many psychopatholo-
gies. SSRIs increase serotonin’s concentra-
tion in the synapse, thus being capable to 
fight against desensitized 5-HT recep-
tors [1]. 

However, NMDA receptors became an 
important area of study in regard to the ef-
fects of stress in special learning and 
memory through conditioning experiments. 
It is suggested that during periods of stress 
NMDA are activated [6]. 

Rodent Models of stress and anxiety 
Researchers use animal models (mainly 

rodents) in order to study the effects of 
stress through behavioral and physiological 
mechanisms and to discover which brain 
regions are involved. Animal models are 
important tools for investigating the etiolo-
gy of depression, as well as progress in the 
development of effective therapeutic targets 
for its treatment [7]. Most commonly Pav-
lovian fear conditioning experiments are 
performed,in which a conditioned stimulus 
(CS) is paired with an aversive uncondi-
tioned stimulus (US). After repeating the 
pairing many times, the organism exhibits a 
conditioned response (CR) to the condi-
tioned stimulus when the CS is presenting 
alone. It is found that the shorter the inter-
val between the CS and the US, the stronger 
and quicker the conditioned response (CR) 

is learned. Also, it is found that if the CS is 
repeatedly presented without the US stimu-
lus, then the conditioned fear response will 
decrease over time or disappear, leading to 
fear extinction [3, 8]. 

Laboratory rodents can experience dif-
ferent stressors, which may be either physi-
cal or psychological. It is worth to be men-
tioned that different stressors activate dif-
ferent neurobiological mechanisms. Exper-
imentally, the outcome of stress exposure is 
influenced by several variables: 1. Nature 
of the stress (physical/systemic vs. cogni-
tive/psychological), 2. Severity of stress, 
3. Exposure parameters, 4. Degree of pre-
dictability. Greater unpredictability reduc-
esthe probability of adaptive processes oc-
curring upon repeated stress exposure and 
promotes the appearance of stress effects 
such as: brain monoamine utilization and 
behavioral changes [9]. 

A. Physical stressors: 
1. Restraint stress (immobilization): It 

is very commonly used physical stressor, 
during the course of which movement is 
limited by placement of rodent in a plastic-
chamber or immobilization bag. Two types 
of restraint stress exist: extreme and mild. 
In the extreme pattern, rodent is completely 
immobilized. While in the milder form,rats 
are placed in small cages that limit their 
movement and simultaneously restrain up 
to 6 rats (eg. Perspex restraint cage). The 
rats are not isolated from their group, thus 
eliciting milder psychological stress. 
Grooming behavior in rodents is considered 
as self-pacifying behavior and indicates 
claustrophobic feeling [1, 10]. 

2. Electric footshock: Electric foot-
shock is more severe and can be applied 
using a metal electric grid to shock either 
the feet or the tail [1, 7, 10]. 
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3. Cold swim: Forced swim at cold wa-
ter temperature requires physical exertion in 
order to prevent a passive coping strategy 
by the rats [1, 7, 10]. 

4. Exposure to high intensity noise: 
High intensity noise exposure can be used 
as environmental stressor to mimic stress in 
everyday life [1, 7, 10]. 

5. Chronic stress model – chronic mild 
stress (CMS) on chronic unpredictable 
stress (CUS) is a paradigm in which the an-
imals are stressed daily over period of 
weeks with mild unpredictable stressors. It 
can combine both physical and phychologi-
cal stressors. Commonly used as an animal 
model for evaluating antidepressants [1, 7, 
11]. 

B. Psychological stressors: 
1. Maternal separation: It is a model 

of chronic-stress simulation, by mimicking 
an adverse childhood in humans that is 
commonly associated with the expression 
of psychiatric disorders in later life. Nor-
mally rodents remain with their mother un-
til they are weaned (age of 21 – 30 days). 
The traumatic separation is done during the 
critical time of their development (2rd – 3th 
week after birth), for 3 hours per day. This 
leads to changes in both behavioral and 
HPA-axis responses to stress, which per-
sists during adulthood (i.e. decreased ex-
pression of glucocorticoid receptor in hip-
pocampus and higher corticosterone levels) 
[1, 7, 8, 10]. 

2. Social isolation: Solitary housing can 
be potent stressor when is performed in 
previously grouped-housed rodents for ex-
tended period (2 – 13 weeks). More suscep-
tible to “isolation syndrome” are mainly 
female rodents, which afterwards present 
with: hyper-adrenocorticism, reduced body 
weight, aggression, alterations to learning 
and pain sensitivity, changes in dopamine 

signaling, cardiac function and neurogene-
sis [1, 10, 12]. 

3. Crowding: Both crowded and isolat-
ed social environments are naturalistic 
stressors. High population density (> 6 
rats/cage) is associated with “social compe-
tition”. This leads to physiological out-
comes mainly in male rodents such as: 
changes in organ weights, hormone secre-
tion, HPA-axis reactivity, pain sensitivity 
and cardiac function [1, 7, 8, 12]. 

4. Social defeat: 
• Resident-intruder test – Social rejec-

tion and individual’s position in the social 
hierarchy has a profound implication for 
health [1]. Social defeat in rodents is in-
duced by the resident-intruder test, in which 
the test subject is paired with a dominant 
resident in its home cage. Dominance may 
be assured by size, prior history of winning 
etc. Social defeat stress can be either acute 
or chronic and male rodents are more sus-
ceptible. As a resultalterations in heart rate, 
hormone secretion, drug preference and 
disease susceptibility to occur [1, 7, 12]. 
Profound effect in the hippocampal struc-
ture and function, with reduction of volume 
due to impaired neurogenesis, are presented 
too [4, 5]. 

• Predator stress model is exposing the 
rodent to the presence of a cat as a natural 
predator or it can be also induced by ex-
posing the rodent daily to cat’s odor. Its 
paradigm is similar to the resident-intruder 
test [7]. 

5. Sleep deprivation: It is performed by 
denying the rodent any opportunity to sleep 
by placing on a rotating drum. This type of 
stressor is controversial because it is quite 
severe [1]. 

Quantifying stress response 
Specific experimental tests are used in 
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order to analyze and quantify stress behav-
iorand also to assess theeffectiveness of the 
anxiolytic/antidepressant agent (eg. SSRIs, 
SNRIs, TCAs, MAOIs) that was adminis-
trated to rodents during the experimental 
study. Anxiety-like behavior is commonly 
measured by the following tests [2]: 

1. Open field test: Itis a standard be-
havioral model that assesses anxiety states 
in rodents. The anxious behavior of mice to 
avoid open, unprotected area relies on that 
they naturally fear open spaces, since this 
could expose them to predators. The prefer-
ence for peripheral areas and the periodic 
freezing are behaviors that are notably 
measured. The apparatus consisted of floor 
with dimensions: 40 cm x 40 cm and 
height: 30 cms. The floor is divided into 16 
squares equally. Prior to testing, the mouse 
is placed at the center of the floor and is 
allowed to acclimatize with the surrounding 
area for 2 min. Then its exploratory behav-
ior is assessed by quantification of move-
ment frequency and distance, considering 
the following parameters: 1) Duration (i.e. 
for which animal stays in the central 
square), 2) Ambulation (i.e. indicates the 
total number of squares crossed), 3) Rear-
ing (i.e. indicates the total number of times 
the animal stands on its rear paws). Ro-
dents, that crossed greater number of 
squares and finally spent more time explor-
ing inner zones, are correlated with less 
anxiety levels. The potential exhibition of 
grooming behavior is considered as self-
soothing mechanism in response to stress 
[8, 10, 13]. 

2. Elevated plus maze test: The maze 
consist of a platform in the shape of a plus 
sign (+), with two opposite arms open and 
the other arms closed along the sides. This 
platform is placed at a height of 0.5 m from 
the floor. The rat is placed in the center of 

the plus. Its courage to enter the open arms, 
versus the relatively safer closed arms, is 
assessed in terms of: 1) Number of times 
the rodent entered an open or closed arm, 
2) Time spent in the respective arms and 
3) Behavior of rodent while is found in the 
arms (i.e. moving, sitting, rearing or groom-
ing behavior). Reduced exploration of the 
open arms in maze is an indicator of anxie-
ty. During the task,behavioral and physio-
logical (eg. hormone levels) alterations are 
collected, being essential for rodent’s con-
dition assessment [8, 10]. 

3. Forced swim test: It is used to exam-
ine depressive-like behavior. A rat is placed 
in a tank of water so that it cannot touch the 
bottom with its paws and is allowed to 
swim for 10 – 15 min (Porsolt et al., 1978). 
A normal rodent will show an immediate 
burst response i.e. trying to escape or main-
tain movements necessary to keep its head 
above the water. Measurable behaviors are 
considered: the time spent struggling or be-
ing immobile. The immobility state is rep-
resentative of helplessness, which is typical 
symptom of depression in humans, and it is 
quantified after the administration of corti-
costerone and antidepressants. Corti-
costerone increases the time spent immo-
bile, while antidepressants (eg. MOIs, 
TCAs) decrease the duration of immobility 
in rodents in a dose-dependent manner. 
Administration of SSRIs leads to an active 
behavior of swimming, while after SNRIs 
climbing predominates [2, 8, 10]. 

4. Tail suspension test: It is conceptu-
ally similar to the FST, but maintains 
greatersensitivity and predictive validity. A 
mouse is suspended by the tail and ob-
served for the extent of immobility vs. ac-
tive movement. TST is based on the adop-
tion of a passive response in astress situa-
tion. It is widely used to detect potential 
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antidepressant effect of drugs. Acute anti-
depressant administration prior to the 
testreduces immobility time [2]. 

5. Barnes maze test: It is used for anal-
ysis and assessment of spatial learning and 
memory. It consists of a round, white, 1.22 
m table with 18 holes (d = 10 cm) evenly 
spaced around the edge. One of the holes 
possesses an escape chamber (= “goal 
box”) underneath. The maze is placed in a 
room where visuo-spatial cues are found 
(e.g., file cabinet, storage cupboard), help-
ing the rat to navigate. The previous exper-
iments should have been done under low or 
normal stress levels, but aversive conditions 
were used to test memory and assess anxie-
ty-related behavior. Evaluation of spatial 
memory iscarried out by measuring: 1) La-
tency (i.e. the time that rat needs to find and 
enter the goal box) and 2) Errors (i.e. the 
number of wrong holes visited before find-
ing goal box), 3) Distance moved and 
4) Velocity. After acute stress, facilitating 
effect on memory tasks occurs, thus both 
latency and errors are decreased. While af-
ter chronic stress, deficits in the perfor-
mance of test are presented due to potential 
damage to hippocampus [14]. 

6. Morris water maze navigation task: 
It is used in behavioral neuroscience to 
evaluate spatial learning, memory and cog-
nitive flexibility. The apparatus consists of 
a pool (1.70 m diameter and 0.35 m depth), 
filled with tempera-opaque water till 
0.31 m, which is divided into 4 quadrants 
(N, S, W, E) with a hidden platform sub-
merge just below the watersurface. Rodent 
learns to escape by locating the platform 
with the help of visual cues. Training phase 
consists of 4 trials/day performed for 5 con-
secutive days with inter-trial interval 15 – 
20 min. Rodents are trained to locate the 
platform when they placed from different 

pseudo-random starting positions. They are 
allowed navigating in maze for 60 s and 
spending 15 s on the platform. In recording 
phase, the platform is removed or placed in 
a different quadrant. The subject is allowed 
to swim for 60 s in order to assess spatial 
learning. Recording parameters are: 1) Es-
cape latency (i.e. time rodent takes to find 
the platform), 2) Thigmotaxis duration (i.e. 
tendency to navigate close to maze-walls), 
3) Distance and paths followed and 4) Ve-
locity. In this way, the integrity of hippo-
campus is evaluated after chronic stress, 
drug intoxication or traumatic brain injury 
[8, 15]. 

Conclusion 
Conclusively, the contribution of stress, 

anxiety and depression models is funda-
mental in comprehension of neurobiologi-
cal mechanisms and brain regions involved 
in acute and chronic stress responses, and 
subsequently essential in evaluation of ef-
fectiveness of treatment approaches. 
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Introduction 
Polyether ionophores (“ion carriers”) 

represent a large group of biologically 
active compounds produced by 
Streptomyces spp. which coordinates metal 
ions giving rise to electrically neutral 
complexes able to cross cell membranes. 
Chemically speaking, ionophores are 
derivatives of monocarboxylic acids and 
consist of alkyl-rich heterocyclic ether 
containing rings. The external alkyl 
substituents provide high lipophilicity, 
while an internal hydrophilic cavity binds 
metal ions due to ether oxygen atoms and 
hydroxyl functions. When metal complexes 
penetrate bacteria’s cell membrane, they 
further dissociate releasing the metal ion. 
This process causes disturbance in the 
intracellular cation balance which activate 
some intracellular metal homeostatic 
processes thereby disrupting energy 
depending processes, which leads to 
ultimate cell death [1]. 

Because of their affinity towards 
monovalent metal ions, antibiotics such as 
Monensin are known as “monovalent 
polyether ionophores”. On the other hand, it 
has been demonstrated that biological 
activity of Monensin depends on the 
presence of biometal (II) ions and it was 
proved that ligand forms several type of 
complex species [2-6]; Monensin is also 
capable to complex heavy metal ions and 
there is potential to use it as a detoxifying 
agent [7]. 

The knowledge on coordination 
chemistry of Monensin could be further 
extended studying its potential to bind 
metal ions of higher oxidation state. This 
led to the current research on evaluation of 
its complexation towards trivalent metal 
ions (M = La, Nd, Gd) from lanthanide 
group. Behaviour of Monensin in solution 
and solid state was studied by means of 
various spectroscopic methods; the 
antimicrobial activity of structurally 
characterized complex species was also 
evaluated. 

Material and methods 
Sodium Monensin was cordially 

supplied by Biovet Ltd. (Peshtera, 
Bulgaria). Et4NOH (40% in water) and 
metal (III) salts were purchased from Fluka. 
Synthesis of complexes of Monensin was as 
follows: to acetonitrile solution containing 
MonH.H2O (0.3 mmol) and Et4NOH (0.3 
mmol) corresponding metal salt (0.1 mmol) 
was added. Reaction mixture was stirred for 
1 h at r.t., precipitates formed were filtered 
off, washed with MeCN and dried over 
P2O5.  

Synhrotron Radiation Circular 
Dichroism (SRCD) spectra were recorded 
at the AU-CD beam line SRCD facility, 
part of the ASTRID2 storage ring at the 
Institute for Storage Ring Facilities (ISA), 
University of Aarhus, Denmark [8]. To 
methanolic solutions containing equivalent 
amount of MonH.H2O and Et4NOH 
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solution of corresponding trivalent metal 
salts was added to obtain series of mixtures 
varying from 1 – 9 to 3 – 1 metal-to-ligand 
molar ratio. Concentration of the ligand was 
kept constant at 20 mM. Infrared (IR) 
spectra of compounds were recorded on 
Nikolet 6700 FT-IR spectrophotometer, 
Thermo Scientific (4000 – 400 cm-1) in KBr 
pellets. Electrospray ionization mass 
spectrometry (ESI-MS) was performed on 
Bruker-MICROTOF-Q II spectrometer.  

Antimicrobial properties of Monensic 
acid, metal complexes and metal salts were 
studied against Gram(+)-bacteria using 
double layer agar hole diffusion method. 
Microorganisms Bacillus subtilis 1709 
(ATCC 6633) and Bacillus cereus 1085 
(FDA strain PCI 213, Bacillus mycoides) 
were obtained from the National Bank for 
Industrial Microorganisms and Cell Cul-
tures (NBIMCC, Bulgaria). Screening was 
performed by determining the minimum 
inhibitory concentration (MIC, µM) defined 
as the lowest concentration of compound 
inhibiting the visible growth of the strain. 
The diameter of inhibition zones was meas-
ured on the 24th hour after the inoculation at 
23 – 25°C. All determinations were per-
formed in triplicate and confirmed by three 
separate experiments. All equipment and 
culture media were sterile. 

Results and Discussion 
The ability of Monensin (Fig. 1) to bind 

trivalent metal ions in solution was studied 
by SRCD spectroscopy, which was found to 
be suitable technique to evaluate behaviour 
of Monensin (as chiral molecule) in 
methanolic solutions [8]. For purposes of 
SRCD experiments series of solutions 
containing various metal-to-ligand molar 
ratio was prepared and changes occurring in 
the spectrum of deprotonated ligand 

(Et4NMon) were monitored within the 
range of 170 – 300 nm.  

 
Fig. 1. Chemical structure of Monensic acid 
with pointed chiral centers 

Monensinate anion possesses positives 
signals within 190 – 245 nm range with an 
intensive band at 195 nm and a shoulder at 
218 nm. The addition of increasing amount 
of corresponding lanthanide ion (M3+-Mon- 
molar ratio varying from 1 – 9 to 1 – 3) 
leads to decreasing of intensity of the signal 
at 218 nm accompanied by a shift of 
positive band from 195 nm to 190 nm. In 
the presence of additional amount of metal 
ions (M3+-Mon- = 1 – 2) the SRCD 
spectrum consists of a positive and negative 
signals at 187 nm and 200 nm, respectively, 
while further increasing of metal ion 
concentration (M3+-Mon- = 1 – 1) leads to 
observation of third type of spectrum with 
positive band at 190 nm and a negative one 
at 199 nm, respectively. The shape and 
intensity of that spectrum does not change 
in the presence of excess of metal ions. 

From experimental data observed it can 
be concluded that Monensin reacts with 
trivalent metal ions in methanolic solutions 
to undergo formation of several complex 
species depending on metal-to-ligand molar 
ratio: 

- Neutral complex [M(Mon)3(H2O)3] in 
the presence of excess of Monensin; 
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- Positively charged complex ions of 
composition [M(Mon)2(H2O)2]+ and 
[M(Mon)(H2O)]2+ at higher metal-to-ligand 
molar ratio. 

The presence of water molecules was 
proposed based on previous studies of 
crystal structures of Monensin monohydrate 
and its complexes with divalent metal ions. 
Representative SRCD spectra of 
Monensinate anion and three complex 
species with gadolinium (III) ions are 
shown on Fig. 2. 

 
Fig. 2. SRCD spectra of Et4NMon (black) 
and Gd3+-containing complex species 
[Gd(Mon)3(H2O)3] (red), [Gd(Mon)2(H2O)2]+ 

(blue) and [Gd(Mon)(H2O)]2+ (green) 

We isolated neutral complexes 
[M(Mon)3(H2O)3] in solid state and charac-
terized them by various spectroscopic 
methods. In the IR-spectrum of Monensic 
acid the bands at 3530 cm-1 and 3340 cm-1 
were assigned to the stretching vibrations 
(νOH) of water molecule and hydroxyl 
groups, respectively, both engaged in the 
formation of H-bonds. Very characteristic 
single band at 1700 cm-1 is due to the pres-
ence of carboxylic group. Comparison of 
Monensic acid IR data with those observed 
for lanthanide-containing species shows 

significant differences to confirm formation 
of metal complexes: 

- a broad band was observed within 
3550 – 3400 cm-1 and was assigned to the 
presence of water molecules and OH-
groups from Monensin fragment bound to 
the metal center; 

- the band at 1700 cm-1 was replaced by 
two bands at 1560 cm-1 and 1420 cm-1 due 
to stretching vibrations of deprotonated 
carboxylic moiety (νas(COO-) and 
νsym(COO-)), respectively); 

- from the difference between asymmet-
ric and symmetric stretching vibrations of 
carboxylate anion (Δν ~ 140 cm-1) a mono-
dentate coordination mode of the ligand 
was proposed. 

Further we studied Monensin coordina-
tion species by ESI-MS technique. Spectra 
are complicated and contain a number of 
signals due to the separation of water mole-
cules, ligand anion, or attraction of sodium 
ions. Various lanthanide-containing species 
due to association/dissociation processes 
are observed as well. By ESI-spectroscopy 
the main fragment of the complexes 
[M(Mon)3] was confirmed to exist which is 
in accordance with the composition sug-
gested for neutral lanthanide derivatives of 
Monensin. 

Based on results obtained as well as on 
data available for complexation of 
Monensin towards divalent metal ions, it is 
proposed that lanthanide ions form mono-
nuclear complex species. Ligand is acting 
in a bidentate coordination mode through 
deprotonated carboxylic group (bound 
monodentately to the metal ion) and hy-
droxyl group, located at the other end of 
Monensin molecule. The closed structure 
(“head-to-tail” cyclization) is in addition 
secured by coordination of water molecule 
insight of each ligand cavity participating in 
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various hydrogen bonds. It is suggested that 
water is also coordinated to the trivalent 
metal ion.  

Antibacterial activity of Monensic acid, 
metal complexes [M(Mon)3(H2O)3] and 
metal salts against Gram-positive microor-
ganisms B. subtilis and B. mycoides was 
assessed using double layered agar diffu-
sion method (Table 1). Metal salts are inef-
fective towards both microorganisms stud-
ied even when applied in high concentra-
tions (MIC > 1.67 mM). 

Table 1. Antimicrobial activity (MIC, μM) 
of Monensin and its lanthanide complexes 
against test bacterial strains 

Compound B. subtilis B. mycoides 
MonH.H2O 23.9 11.9 

[La(Mon)3(H2O)3] 7.0 7.0 
[Nd(Mon)3(H2O)3] 14 3.5 
[Gd(Mon)3(H2O)3] 7.0 1.8 

It can be concluded that although lantha-
nide ions do not belong to the biometals 
group and usually form less toxic com-
pounds, their coordination improves bacte-
ricidal properties of Monensin to obtain 
more effective substances against B. subtilis 
and B. mycoides. In order to increase the 
knowledge on chemistry and biology of 
polyether ionophores and their coordination 
compounds it is necessary to extend the 
present research conducting in vitro and in 
vivo studies on various cell lines. Further 
experiments to obtain the differences in dis-
tribution of such complexes in normal and 
malignant tissues are prospective. 

Conclusion 
Study on complexation of Monensin 

with selected lanthanide ions showed that 
depending on metal-to-ligand molar ratio 
antibiotic forms one neutral and two posi-

tively charged complex species. Formation 
of neutral coordination compounds was 
confirmed in solid state. Inclusion of lan-
thanide ions into the structure of antibiotic 
improves bactericidal activity of non-
coordinated ligand against bacteria strains 
B. subtilis and B. mycoides. The new metal 
complexes are promising biologically ac-
tive substances which theranostic potential, 
combining both therapeutic and diagnostic 
functions for oncological purpose should be 
further studied in details. 
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Introduction 
Stress is usually defined as a state of 

disturbed homeostasis inducing somatic and 
mental adaptive reactions, globally defined 
as “stress response”, aiming to reconstitute 
the initial homeostasis or a new level of 
homeostasis after successful adaptation, 
i.e., allostasis [1]. There is wide consensus 
and support from preclinical and clinical 
data that stress exposure conceivably plays 
a causal role in the etiology of major 
depressive disorder (MDD) and depression-
like disorders [2].  

The nature of depression is still 
inadequately explained, even with current 
dominant theories of serotonergic 
dysfunctions and the excessive secretion of 
cortisol. Less than 40% of depressed 
patients achieve remission with the 
currently available antidepressants, which 
mainly target serotonin [3]. Thus, in order 
to reveal neurobiological targets for the 
development of new more effective and 
safer medications, there is a pressing need 
to identify pathophysiologic pathways 
relevant to depression [4].  

Research into the mechanisms 
underlying antidepressant drug action must 
engage with two critical issues. First, 
antidepressant drugs are ineffective in 

normal individuals. This means that the 
relevance of studies carried out in normal 
animals is questionable, and animal models 
of depression are indispensible research 
tools [5]. Second, the efficacy of 
antidepressants requires chronic treatment 
over a period of weeks. This means that if 
animal models are to be used to study 
antidepressant actions over a clinically 
relevant time scale, the behavioural 
symptoms induced by the model must 
persist for a period of weeks [4-7].  

Nowadays, Chronic Mild Stress (CMS) 
or Chronic unpredictable stress (CUS) 
model is commonly used experimental 
model for evaluation the effectiveness of 
antidepressants. The CMS model was 
introduced in the 1980s by Katz et al. who 
used severe stressors on rats to trigger 
depression-like state [7]. The model has 
good predictive validity (behavioral 
changes are reversed by chronic treatment 
with a wide variety of antidepressants), face 
validity (almost all demonstrable symptoms 
of depression have been demonstrated), and 
construct validity (CMS causes a 
generalized decrease in responsiveness to 
rewards, comparable to anhedonia, the core 
symptom of the melancholic subtype of 
major depressive disorder) [8]. Overall, the 
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CMS procedure appears to be at least as 
valid as any other animal model of 
depression [4-9]. While the procedure 
operates reliably in many laboratories, it 
can be difficult to establish, for reasons 
which remain unclear. However, once 
established, the CMS model can be used to 
study problems that are extremely difficult 
to address by other means [7-9].  

Aim 
Our aim was to establish the CMS as a 

new animal model for the department of 
Pharmacology and clinical pharmacology in 
collaboration with the department of 
Pharmacology and drug toxicology in the 
Medical University Plovdiv. 

Tasks 
To complete our aim we planned two 

main tasks. First one was to modify the 
standard CMS procedure with different 
stressors which are commonly used for this 
model and also could be reliably performed 
in the laboratory conditions of the two 
departments of Pharmacology in the 
Medical University Plovdiv. Second one 
was to track the effectiveness of our 
modified protocol by using proper end-
point measures: changes in body weight, 
glucose preference and in the locomotor 
activity of the animals. 

Materials and Methods 
Animals 
Twenty male Wistar rats with initial 

body weight ranging from 190 g to 230 g 
were provided by the Medical University 
Plovdiv Animal Facility (Medical 
University Plovdiv, Plovdiv, Bulgaria). 
They were randomized into 2 groups – 
control group and CMS model group. Rats 
from the control group were housed in 

standard laboratory conditions (23 – 25ºC, 
50 – 55% humidity, 12/12 h light/dark 
cycle) and were provided with food and 
water ad libitum. All experiments were 
carried out according to the guidelines for 
using laboratory animals in the EU – 
European community guidelines/ EEC 
Directive of 1986. Permission for the study 
was obtained by the Bulgarian Food Safety 
Agency №98/22.05.2014 and from the 
Ethic Committee of the Medical University 
Plovdiv №2752/09.11.2015. 

CMS protocol  
The CMS procedure was modified from 

what previously described by others in 
order to be easily and effectively conducted 
in our laboratory conditions [7-15]. The rats 
from the CMS model group were stressed 
daily randomly with the following mild 
stressors for four weeks: reversed light/dark 
cycle, nipped tails, food deprivation, water 
deprivation, tilted cage, wet cage bedding, 
and loud noise (Table 1.). The control 
group was kept under standard laboratory 
conditions in separate room.  

Behavioral tests – body weight, glucose 
preference test and open field test 

Body weight of the animals was meas-
ured on Mondays every week for calcula-
tion of body weight gain averages during 
the CMS period.  

Glucose preference test involved a 24 h 
food and/or water deprivation, followed by 
offering of two bottles one with 1% glucose 
solution and one with water [12]. The ani-
mals were tested at the start of the experi-
ment to record the baseline preference of 
the sweetened solution over water. The glu-
cose preference tests trials were performed 
every Monday in order to use the 
food/water deprivation stressors in the pro-
tocol as stimulation for the test. Intake was 
measured by weighing the two pre-weighed 
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bottles at the end of the test. Glucose pref-
erence was calculated as a percentage of the 
volume of glucose intake over the total vol-
ume of fluid intake.  

The spontaneous exploratory behaviour 
was measured in the open-field test, which 
was performed with minor modification 
from what described in the literature [16]. 
Automatic activity cage apparatus (Ugo Ba-
sile, Italy) with infrared detectors was used. 
Rats were placed individually in the centre 
of the open field to explore freely for a 5 
min session. The horizontal locomotor ac-
tivity and vertical activity were recorded. 
The apparatus was cleaned with detergent 
prior to each test session to remove any ol-
factory cues.  

Statistical analysis 
Data management was performed using 

Microsoft Excel and SPSS 17.0 statistical 
software for Windows. All observed pa-
rameters were expressed as mean ± stand-
ard error of the mean (SEM) for each 

group. The Kolmogorov-Smirnoff test was 
used as a normality test. Comparison be-
tween groups was carried out using one-
way analysis of variance (ANOVA) for in-
dependent measures. Post hoc comparisons 
were carried out with Tukey HSD test. 
Comparison within groups was done using 
one-way analysis of variance (ANOVA) for 
repeated measures followed by Bonferroni 
post hoc test. A value of P < 0.05 or lower 
was considered representative of a signifi-
cant difference.  

Results and discussion  
The control group showed gradual in-

crease in their weight until the end of the 
experiment. The CMS group failed to gain 
weight during the experiment compared to 
control group. There was significant differ-
ence in the body weight between the two 
groups from week 3 till the end of the study 
(Fig. 1). This tendency was expected for the 
CMS model according to the available lit-
erature [6-12]. 

Table 1. Chronic Mild Stress protocol 

Period Procedure Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sunday 
Week 

1 

CMS  
procedure 

4 h Laud 
noise  

Sucrose test 

12 h/12 h 
Reversed 
light/dark 

cycle  

24h Wet 
bedding in 
the cage 

24h Tilted 
cage 45ᵒ 

Nipped 
tails for 

10 min/rat 

24 h Food 
deprivation 

24 h Water 
deprivation 

Week 
2 

12 h/12 h 
Reversed 
light/dark 

cycle 
Sucrose test 

24 h Tilted 
cage 45ᵒ 

Nipped tails 
for 10 

minutes 

24 h Wet 
bedding 
in the 
cage 

4 h Laud 
noise  

24h Water 
deprivation 

24 h Food 
deprivation 

Week 
3 

Nipped tails 
for 

10 min/rat 
Sucrose test 

12 h/12 h 
Reversed 
light/dark 

cycle  

24 h Tilted 
cage 45ᵒ 

4 h Laud 
noise 

24 h Wet 
bedding in 
the cage 

24 h Food 
deprivation 

24 h Water 
deprivation 

Week 
4 

24 h Tilted 
cage 45ᵒ 

Sucrose test 

4 h Laud 
noise 

24 h Wet 
bedding in 
the cage 

12 h/12 h 
Reversed 
light/dark 

cycle  

Nipped 
tails for 

10 min/rat 

24 h Water 
deprivation 

24 h Food 
deprivation 

Week 
5 

Testing Locomotor 
activity test 
Sucrose test 
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Fig. 1. Body weight changes (0p < 0,05 vs first day control, *p < 0,05 vs same day control) 

The control group showed slight de-
crease in their glucose preference until the 
end of the experiment. This tendency could 
be explained with natural habituation to the 
sweet solution. The CMS group showed 
significantly sharper decrease in the glucose 
preference during the experiment compared 
to control group (Fig. 2). 

Glucose preference test is used as in in-

dicator of anhedonia – defined as a lack of 
interest in rewarding stimuli, which is one 
of the core symptoms in depression. In this 
task the animal interest in seeking out a 
sweet rewarding drink relative to plain 
drinking water was assessed. A bias toward 
the sweetened drink is typical, failure to do 
so is indicative of anhedonia/depression [6-
12]. 

 
Fig. 2. Glucose preference in percentage (*p < 0,05 vs same day control) 
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On the open field test rats from the CMS 
group decreased their horizontal activity, 
but the vertical activity was not changed 
(Fig. 3). Horizontal activity is indicative for 
the locomotor activity and the spontaneous 
exploratory behavior of the animals. Other 
authors have also found decreased locomo-
tor activity in rat after CMS procedure [7-
15]. The vertical activity is representing as 
the number of rearings and is indicative for 
anxiety [16]. 

 
Fig. 3. Open field test (*p < 0,05 vs same 
day control) 

Conclusions 
The CMS model was established suc-

cessfully in the department of Pharmacolo-
gy and clinical pharmacology in collabora-
tion with the department of Pharmacology 
and drug toxicology in the Medical Univer-
sity Plovdiv. This model provides new op-
portunities for the Medical University 
Plovdiv to pharmacologically evaluate po-
tential and known antidepressants. 
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Introduction 
Last three decades The Internet has been 

spreading rapidly all over the world and 
became an irreplaceable part of our day to 
day lives from an important business task to 
simple social interaction. The online world 
differs from the offline and provides new 
traits that give the opportunity to people to 
express themselves differently. The Internet 
has been a place offering the opportunity to 
better ourselves but also for people's bad 
sides to be expressed with greater ease as in 
form of cyberbullying. Here we reviewed 
the differences in the online and offline 
world and their effects on our personality. 

Self-Presentation 
In cyberspace self-disclosure can be de-

scribed as the act of revealing personal in-
formation to others. Parameters of self-
disclosure include the breadth (or amount), 
the intimacy (or depth) and duration of self-
revelation. Breadth means the number of 
details revealed, intimacy describes the lev-
el of privacy, and duration refers to the time 
spent on revealing the information [1]. An-
onymity provides to the people complete 
control over those traits. At one side, one 
can be completely identifiable. A good ex-
ample of this would be one’s profile on a 
social networking site like Facebook. On 
the other side, there is the potential to be 
completely undetectable online. As a con-
sequence of anonymity people feel more 
comfortable to disclose certain aspects of 

the self [2]. A second reason for greater 
self-disclosure on-line is the lack of the 
usual “gating features” such as physical ap-
pearance (attractiveness), an apparent stig-
ma such as stuttering, or visible shyness or 
social anxiety. These gates often prevent 
people who are less physically attractive or 
socially skilled from developing relation-
ships to the stage at which disclosure of in-
timate information could begin [3]. Self 
presentation, is a strategy to convey an im-
pression to others which it is in his interests 
to convey, to achieve positive social, per-
sonal, occupational, material outcomes. 
Anonymity on self-presentation allows 
people to prune their negative or embarras-
ing sides while promoting their positive at-
tributes and abilities and create an idealized 
self in an attempt to uphold favourable im-
pressions. Another benefit of the anonymity 
is that someone can display itself as align to 
the ideals and norms of the group which he 
belongs to or desires to belong to. Our per-
sonalities may influence how we present 
ourselves to others. Five factor model 
devides personality into five mutually indi-
pendent dimensions of personality. 
Opennes, conscientiousness, extraversion, 
agreeableness, neuroticsm. Those who 
score highly in Opennes are characterized 
as being imaginative, insightful, and curi-
ous. In the online world less open people 
were more likely to mispresent themselves 
as well as less conscientious individuals. 
Which might be because they are less likely 
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to worry about future since conscientious 
individuals are characterized to be more 
organized and thoughtful and good at con-
trolling their impulses. Extraverts character-
ized as socible, energetic, talkative and they 
were less likely to mispresent themselves. 
This may suggest that they are happy with 
who they are, or that they expect others to 
be attracted to their personality. More 
agreeable individuals also were less likely 
to misrepresent themselves [2]. 

Online relationships 
Communication on the internet might be 

synchronous or asynchronous. Asynchro-
nous communication gives opportunity to 
people to overcome the difference in time-
zone and also gives time to the people to 
think about what they write. This has poten-
tial to lead to an optimal presentation of the 
self [2]. The studies revealed that people 
were better able to express their “true” 
selves to their partner over the Internet than 
when face to face [4]. The Internet connects 
people from different geographic location 
and with different interests and this might 
be particularly important for those who 
have specialized interests [2]. The Internet 
also became one of the most important way 
to find significant other. For heterosexual 
couples who met in 2009 in the USA, the 
Internet was the third most likely way of 
meeting, after the intermediation of friends, 
and the bars, restaurants and other public 
places. And groups who inhabits thin mar-
kets for romantic partners such as gays, les-
bians and middle aged heterosexuals were 
especially likely to meet partners online [5]. 
Thus it shows that internet helps to fulfill 
one of the most fundamentl human need, 
belonging. Need to belong can be fulfilled 
by forming long lasting social bond that 
promote a sense of caring and provide op-

portunities for frequent positive social in-
teractions which leads to psychologic well-
being. An absence thereof has been thought 
to result in stress, anxiety and even psycho-
pathologies [2]. On the Internet the im-
portance of the physical appearance also 
decreases. Attractive people have an ad-
vantage in the offline world because they 
are normally judged more favorably on oth-
er social attributes such as kindness and in-
telligence. This is called halo effect. How-
ever, Shtatfeld and Barak have suggested in 
2009 the halo effect on the internet is often 
demonstrated for attributes other than phys-
ical traits, such as wit and writing ability 
[2]. Locating the “Real Me” on the Internet 
is significantly more likely for those who 
experienced higher levels of social anxiety 
and loneliness. They feel that their on-line 
relationships develop much more quickly 
than do their non-Internet relationships. 
Relevant to this a research showed the In-
ternet users were significantly less socially 
anxious than they were 2 years ago and 
when asked directly to assess what effect 
using the Internet had on feelings of depres-
sion, only 2% of the respondents reported 
that it had caused them increased feelings 
of depression, compared to 25% for whom 
it had reduced feelings of depression [3]. 
Another data suggest that shy individuals 
felt less of communication apprehension 
during the discussion conducted online than 
face to face communication [6]. The online 
world also has the potential to support so-
cial enhancement, individual with high self-
esteem may sustain or enhance positive 
self-regard via likes or positive feedbacks, 
and social compensation, individual with 
low self-esteem may be improved with re-
ceiving favorable comments from others 
[2]. However some speculates the Internet 
decreases the time previously spent in 
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meaningful interactions with offline friends. 
This phenomenon called the displacement 
hypothesis [7]. And a number of side ef-
fects have been proposed to be linked to 
that, such as depression and loneliness [2]. 
Opposed to that the stimulation hypothesis 
states that the Internet encourages the 
communication with existing friends which 
enhances the closeness and deepen existing 
friendships [7]. The Internet provides fami-
lies to connect, synchronously or asynchro-
nously, with each other despite the distance. 
However, there are speculations that time 
spent online is time neglecting the family 
and that using technology in the home is 
detracting from traditional family values 
and weakening familial bonds. This nega-
tive impact could be increasing given the 
ever smaller devices with which we can 
now access and communicate with [2].  

Cyberbullying 
Cyberbullying, a serious societal prob-

lem that affects many, is defined as repeti-
tive, aggressive, intentional behavior car-
ried out by an individual or group using 
electronic means [8]. Social cognitive theo-
ries of aggressive behavior have been wide-
ly used to explain traditional forms of ag-
gression, including peer bullying. An im-
portant tenet of these theories is that people 
store in their memory certain knowledge 
structures based on their life experiences. 
These structures affect future behavior and 
regulate actions by establishing allowable 
or prohibited behaviors [8]. A survey made 
upon 5,058 Italian middle and high school 
student showed a significant overlap be-
tween school bullying and cyberbullying 
[9]. Communicating online is often associ-
ated with enhanced opportunities to act 
anonymously, which, in turn, is supposed to 
further disinhibit a person's behavior [10]. 

Justifications of aggression have also been 
positively associated with cyberbullying. 
And parallel to that a research showed atti-
tudes justifying cyberbullying were associ-
ated with cyberbullying perpetration two 
months later [8]. Other factors affecting 
cyberbullying includes time spent on the 
internet, previous bullying and victim expe-
riences in school, lack of self-control, and 
higher level of aggression [11]. Cyberbully-
ing has been linked to negative outcomes 
for victims' psychosocial adjustment, in-
cluding depression, drug and alcohol abuse, 
and suicide ideation and attempts. A key to 
preventing cyberbullying is identifying its 
predictive risk factors [8]. One of the most 
important drawback of the prevention of 
cyberbullying is that it is often done in se-
cret therefore harder to detect [11]. To pre-
vent cyberbullying individual and group-
level influences should be taken into ac-
count. At the individual level, it is im-
portant to identify and modify dysfunction-
al beliefs that can increase perpetration and 
also establishing programs designed to 
promote impulse control strategies as re-
sponse to possible cyberbullying encounters 
or provocations. Also working with group 
attitudes and beliefs that justify cyberbully-
ing based on different reasons could make a 
major contribution to prevention. Preven-
tion strategies should be started early be-
cause group justification seems to have a 
stronger effect during early adolescence [8]. 
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Въведение 
Според доклад на СЗО от 2015 г., 270 

милиона души, или 5% от човечеството, 
са употребявали, поне веднъж, забранено 
наркотично средство през 2013 г. Средно 
между 26,4 и 36 милиона души злоупот-
ребяват с опиоидни вещества в света. На 
първо място по честота на употреба е 
канабисът. Хероинът заема около 8% от 
общата употреба на наркотични вещест-
ва, но е най-честа причина за т.нар. 
проблемна употреба на наркотици. Разп-
ространението и употребата на нарко-
тични вещества се свързва с високи нива 
на престъпност и транасмесивно преда-
вани инфекции, с високо значение за 
обществото, като хроничен вирусен хе-
патит С и HIV (1).  

През 2012 г., в България, е актуализи-
рана законовата уредба за условията и 
реда за осъществяване на програми за 
лечение с агонисти и агонисти-
антагонисти на лица, зависими към опи-
оиди (2). Според актуална информация 
от Националния център по наркомании в 
страната функционират 32 програми за 
лечение с агонисти и агонисти-
антагонисти, разположени на територия-
та на 14 града в страната. Общият им ка-
пацитет е 5 196 лечебни места. Общият 
брой разрешени места за лечение с Ме-

тадон хидрохлорид е 4 751, а със Субс-
титол 445 (3).  

Хроничната поддържаща терапия с 
метадон е с доказана ефективност за на-
маляване на разпространението на тран-
смисивно предавани инфекции сред инт-
равенозните наркомани, като например 
ХИВ, хепатит В, хепатит С, подобряване 
ефективността на анти-ретровирусното 
лечение на ХИВ/СПИН и лечението на 
хронични вирусни хепатити (4). При па-
циентите подложени на хронично лече-
ние с метадон се отчита намаляване на 
престъпността (5) и използването на заб-
ранени наркотични вещества (6), подоб-
ряване на социалната интеграция и се-
мейните взаимотношения. Хронично 
поддържащо лечение с метадон оказва 
положителен ефект върху подобряване 
качеството на живот, спрямо изходното 
ниво (7).  

Хроничната експозиция на опиоиди, 
включително опиоидни агонисти, като 
метадон, води до редица ендокринни на-
рушения, като хипогонадизъм, намалена 
андрогенна продукция, еректилна дис-
функция, остеопороза, инфертилитет, 
дистериоза (8, 9, 10, 11, 12, 13) 

Адреналните хормони дехидроепи-
надростерон (DHEA), дехидроепинад-
ростерон сулфат (DHEA-S) и андростен-
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дион са прекурсори на тестостерона. На-
бъбречно-коровите андрогени се синте-
зират и отделят от zona reticularis. Се-
румните нива на сулфата на DHEA 
(DHEA-S) могат да се използват като 
маркер за андрогенна продукция от над-
бъбречната кора при двата пола (14). 
Хроничната употреба на опиоиди потис-
ка адреналната андрогенна продукция с 
понижаване нивата на DHEA-S, съпътст-
ва изявата на опиоид-индуцирания хипо-
гонадотропен хипогонадизъм и задълбо-
чава клиничните прояви на последния 
(12).  

Цел 
Да се оцени влиянието на хроничното 

поддържащо лечение с метадон върху 
адреналнатa андрогенна продукция, на 
базата на серумни нива на DHEA-S, при 
пациенти в програми за лечение с опие-
ви агонисти. 

Задачи 
1. Хормонална оценка на адреналната, 

андрогенна продукция, чрез изследване 
нивата на DHEA-S при пациенти на ле-
чение с метадон, както и при здрави кон-
троли. 

2. Анализ на взаимовръзката между 
продължителност на експозиция, доза на 
метадон и серумни нива на DHEA-S. 

Материал и методи 
С оглед изпълняването на поставени-

те цел и задачи се проведе проспективно, 
обсервационно, трансверзално проучва-
не при българска популация от пациенти 
подложени на хронично поддържащо 
лечение с метадон и сходни по пол, въз-
раст и ИТМ клинично здрави и неупот-
ребяващи психоактивни вещества конт-
роли. В проучването са включени 76 па-

циента, от които 64 мъже и 12 жени, на 
хронично лечение с метадон с минимал-
на продължителност 3 месеца и 30 кли-
нично здрави контроли, 19 мъже и 11 
жени, сходни по възраст и индекс на те-
лесна маса. При подбора на пациентите 
се използваха следните критерии: 

Включващи критерии: 
 Пациенти подложени на хронична 

терапия с метадон най-малко за период 
от три месеца в етап на рехабилитация и 
поддържащо лечение 
 Лица на възраст между 20 и 40 

години 
 Преминали успешно (отрицателни) 

уринни тестове за хероин, марихуана 
 Подписано лично от пациента 

информирано съгласие  

Изключващи критерии: 
 Пациенти с анамнеза за хронично 

ендокринно заболяване 
 Спиране на лечението с метадон 

през последните шест месеца 
 Бременност 
 Пациенти с позитивни уринни 

тестове за хероин и марихуана 
На пациентите бе снемано анамнеза за 

продължителността на лечение с мета-
дон, дозата към момента на изследване, 
продължителността на употреба на хе-
роин преди иницииране на терапия с ме-
тадон, както и анамнеза за съпътстващи 
заболявания, прием на медикаменти и 
пълни антропометрични данни. Пациен-
тите се групираха, по три критерия – 
*продължителност на лечение с метадон, 
*доза и *продължителност на експози-
ция на хероин преди началото на лече-
ние с метадон, използвайки 25’, 50’ и 75’ 
персентил, респективно в четири групи 
за всеки фактор: ниска, средно ниска, 
средно висока и висока. За контролната 
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група се подбраха клинично здрави лица, 
сходни по възраст, пол и индекс на те-
лесна маса (ИТМ), без анамнестични 
данни за употреба на наркотични, опиа-
ти или други психо-активни вещества. 
При всички участници в проучването са 
измервани нивата на DHEA-S в допъл-
нение към клиничната, антропометрич-
ната и биохимичната оценка. 

Резултати и обсъждане 
При мъжете се установиха статисти-

чески значими разлики, с по-ниски се-
румни нива на DHEA-S при пациентите 
в сравнение с контролите: 222.327 ± 
101.026 μg/dL спрямо 500.142 ± 69.82 
μg/dL, P < 0.0001. 

При жените разликата не достига ста-
тистически значимост (158.408 ± 77.91 
μg/dL спрямо 235.255 ± 134.80 μg/dL, Р > 
0.05), най-вероятно поради относително 
малкия брой анализирани участнички 

във връзка с естеството на обхванатия 
контингент наркозависими лица.  

Табл. 1. Нива на DHEA-S мъже пациен-
ти vs. контроли 

 

При вътре груповия анализа, на паци-
ентската група, по критерии: доза, време 
лечение с метадон, време употреба на 
хероин, не се установиха статистически 
значими разлики между отделните подг-
рупи. 

 

Табл. 2. Нива на DHEA-S в подгрупите по критерии 

 

0

100

200

300

400

500

Пациенти Контроли 

DHEA-S♂ 

34 



 

 
Изводи  
1. Хроничното лечение с метадон при 

мъжки пол води до супресия на адренал-
ната андрогенна продукция, оценена 
чрез серумни нива на DHEA-S.  

2. Проучването не показа статисти-
чески значими разлики в нивата на 
DHEA-S при жени, което вероятно се 
дължи на малкия брой изследвани лица. 

3. Продължителността на лечение, до-
зата на прилагания препарат и периода 
на употреба на хероин, преди началото 
на лечението, не оказват влияние върху 
нивата на DHEA-S. 

Съпътстващата адренална андрогенна 
недостатъчност, би следвало да се има 
предвид, при определяне на комплексен 
подход за лечение на опиевите зависи-
мости.  
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Въведение 
Въвеждането на второ поколение ати-

пични или неконвенционални антипси-
хотици в експерименталната и клинична 
практика доведе до сериозен напредък в 
комплексната фармакотерапия на ши-
зофренната болест. Тези препарати про-
явяват по-слабо изразени нежелани 
ефекти идващи от страна на централната 
нервна система, като намален риск от 
екстрапирамидни симптоми, например 
акатизия и късни дискинетични симпто-
ми. Подобреният профил на поносимост 
на атипичните антипсихотици се дължи 
от части и на повлияването на серотони-
нергичната невромедиация. 

Оланзапин се прилага като антипси-
хотично, антиманийно и стабилизиращо 
настроението психотропно средство, ко-
ето показва широк фармакологичен про-
фил към множество рецепторни системи 
(Castle и съавт, 2012) [1]. В експеримен-
тални проучвания е доказан афинитетът 
на оланзапин към редица рецептори за 
серотонин 5НТ2А, 5НТ2С, 5НТ3 и 5НТ6, 
допамин D1, D2, D3, D4 и D5, холинер-
гични мускаринови рецептори M1-M5, 
α1-адренергични рецептори и хистами-
нови Н1 рецептори. Изследвания върху 
поведението на животни показват ясен 
серотонинов, допаминов и холинергичен 
антагонизъм, който съвпада с рецептор-

свързващия му профил (Fu и сътр, 2000) 
[2]. Проучване на Kinonи сътр. (2008) [3] 
показва, че повлияването на когнитивна 
симптоматика от оланзапин във фикси-
рани дози от 10, 20 и 40 mg дневно за 8 
седмици не показва разлики в ефектив-
ността. 

Клиничен метаанализ на оланзапин в 
двадесет студии [4] показва, че той може 
да повлияваблагоприятно позитивна, не-
гативна и когнитивна симптоматика със 
значително слабо проявени екстрапира-
мидни симптоми, но с изразено повише-
ние на телесното тегло. 

Арипипразолът е антипсихотично 
лекарство произвеждано под множество 
лекарствени форми, включващи различ-
ни видове таблетки и разтвори за парен-
терално приложение. Механизмът му на 
действие е различен от този на останали-
те атипични антипсихотици. Специфич-
ното влияние върху допаминовия D2 и 
серотонинов 5НТ1А рецептор се счита, 
че допринася за клиничната му ефектив-
ност без изразена седация и редки екст-
рапирамидни ефекти. Според Schreiber 
(2014) [5], който го сравнява с останали-
те атипици, той по рядко води до пови-
шаване на теглото, дислипидемия и ме-
таболитни нарушения. Вместо да анта-
гонизира D2 рецепторите, арипипразо-
лът действа като парциален D2 агонист, 
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парциален агонист на 5HT1A рецептори-
те и подобно на останалите атипични 
антипсихотици той антагонизира напъл-
но 5НТ2А рецепторите (Burnsteinи сътр, 
2005, Shapiro и съавт, 2003) [6, 7]. В ня-
кои краткосрочни проучвания, арипип-
разолът в 5 – 30 mg дневна доза е със 
сходна ефективност спрямо халоперидо-
ла и значително по-добра спрямо плаце-
бо по отношение на негативни и когни-
тивни симптоми и практически не 
повлиява пролактиновите нива (Cane и 
сътр. 2002) [8]. Експериментални проуч-
вания за въздействието на арипипразол 
върху някои когнитивни функции сочат, 
че той не влошава работната памет при 
плъхове и това се дължи като цяло на 
неговия добър профил на поносимост 
(Kolaczkowskiи съавт, 2014) [9]. 

Цел 
Целта на настоящото експериментал-

но проучване бе да се изследват сравни-
телно ефектите на атипичните антипси-
хотици оланзапин и арипипразол върху 
пасивното обучение и памет на плъхове 
с модел на индиректна психостимулация 
с метилфенидат. 

Материали и методи 

1. Обща постановка на 
експериментите 

1.1. Вид използвани животни, брой 
в група, условия на живот 

Използвани са бели мъжки плъхове 
порода Wistarс начално тегло 180 – 220 
грама отглеждани при стандартни лабо-
раторни условия (08.00 – 20.00 светлина, 
със свободен достъп до храна и вода).  

1.2. Използвани химически вещест-
ва и лекарствени средства 

- Aripiprazole (Abilify, Otsuka) 
- Olanzapine (Zyprexa, Eli Lilly) 
- Methylphenidate (Concerta, Janssen-

Cilag) 

2. Методи за пасивно обучение: 
Използва се автоматичен електронен 

апарат за пасивен авойданс с наказател-
но подкрепление на плъхове (passive 
avoidance test with negative reinforcement, 
тестове step-through и step-down). Жи-
вотните, тестирани за обучение и запа-
метяване по теста за пасивен авойданс 
step-through са същите, на които се про-
веждат и step-down теста. 

2.1. Step-throughtest 
Използва се автоматичен електронен 

апарат за пасивен авойданс с наказател-
но подкрепление (Automatic set-up for 
passive avoidance, “step-through”, 
UgoBasile, Italy). 

Експериментите върху плъхове се 
провеждат в клетка, предназначена за 
този вид животни. Всеки експеримента-
лен ден включва 3 тренировки през 60 
минути по стандартната програма на 
апарата със следните параметри: закъс-
нение (delay) от 7 секунди преди да се 
отвори вратата, последвано от 12 секун-
ди отворена врата. Ако плъхът премине 
през това време в тъмното помещение 
вратата автоматично се затваря и по ре-
шетъчния под на клетката в продълже-
ние на 9 секунди протича ток 0.4 mA, т.е. 
животното получава електрическа сти-
мулация. Ако плъхът не премине в тъм-
ното помещение автоматично се включва 
брояч за време (в секунди), който отчита 
максимално 3 минути (180 ± 2 секунди). 
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Провежда се два дни обучителна се-
сия. Тестовете за запаметяване са два: 
тест за краткосрочна памет – 24 часа 
след обучителната сесия и тест за дъл-
готрайно съхраняване на паметовите 
следи на 10-ти ден (считано от първия 
ден на тренировката). При тестовете за 
памет се използва същата програма, но 
електрическата стимулация е 0.3 mA. 

Като критерий за обученост се приема 
престой на плъха в светлото помещение 
на апарата в рамките на максималното 
време от 178 секунди при 2 последова-
телни тренировки. 

2.2. Step-downtest 
Използва се автоматичен електронен 

апарат за пасивен авойданс с наказател-
но подкрепление (Automatic set-up for 
passive avoidance, “step-down”, 
UgoBasile, Italy). 

При експериментите върху пода на 
стандартна клетка се поставя пластмасо-
ва платформа за плъх и се използва въ-
ведената от нас програма в електронната 
част на апарата “step-down”. Всеки екс-
периментален ден включва 2 тренировки 
през 60 минути. 

Постановка на експеримента: плъхът 
се поставя върху пластмасовата плат-
форма, която след включване на апарата 
вибрира вертикално. При слизане на 
плъха от нея с 3-те или 4-те лапи се по-
дава електрическа стимулация 0.4 mA по 
решетъчния под на клетката в продъл-
жение на 10 секунди. Животното се счи-
та за обучено, ако при 2 последователни 
тренировки има престой върху платфор-
мата над 60 секунди. 

Провежда се 2 дни обучение. Тестове-
те за запаметяване са 24 часа след пос-

ледния обучителен ден и на 9-ия ден от 
началото на теста “step-down”. При тес-
товете за запаметяване програмата е със 
същите параметри, но без електрическа 
стимулация. 

Животните, тестирани за обучение и 
запаметяване по теста за пасивен авой-
данс step-down са същите, на които се 
проведени и тестовете за пасивен авой-
данс step-through. 

3. Модел на индиректна 
психостимулация 
Използват се 4 групи животни (n = 8):  
1. Koнтрола, третирана с физ. разтвор 

0.1 мл/100 г тегло интраперитонеално 
2. Група модел третирана с 2 мг/кг 

метилфенидат и.п. и физ. разтвор 
0.1 мл/100 г и.п. 

3. Група третирана с 2 мг/кг метилфе-
нидат и арипипразол в доза 1.5 мг/кг и.п. 

4. Група третирана с с 2 мг/кг метил-
фенидат и оланзапин в доза 0.5 мг/кг и.п. 

След 40 минути опитните животни се 
тестират в апаратите step-through и step-
down по посочените по-горе методики за 
пасивен авойданс.  

4. Статистическа обработка 
Статистическата обработка на полу-

чените резултати е наравена в програма 
Еxcel (Microsoft Office 2010). Определе-
ни са средната стойност (mean) и стан-
дартните грешки на средната стойност 
(SEM). Сравненителният анализ между 
групите се извърши с прилагане на F-test 
Two-sample for Variances и тестовете 
t-test: Two-sample assuming equal/unequal 
variances. 
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Резултати 

1. Ефекти на арипипразол и 
оланзапин върху модел на 
индиректна психостимулация, 
предизвикана с въвеждане на 
метилфенидат по теста за пасивно 
обучение и памет степ-тру 
При степ-тру теста за пасивно избяг-

ване контролната група животни значи-
мо удължи времето за престой в светло-
то помещение на апарата през 2-рия ден 
(р < 0.05) от обучителната сесия, а също 
и при тестовете за краткосрочна памет 
на 3-ти ден (р < 0.05) и теста за дългот-
райни паметови следи (р < 0.05) в срав-
нение с контролната група от първи ден 
(Фигура 1). Групата плъхове третирана 
само с метилфенидат успя да понижи 
статистически значимо латенцията само 
по време на теста за краткосрочна памет 
(р < 0.05) спрямо контролната група жи-
вотни за същия ден (Фигура 1). Живот-
ните, на които беше приложен модел на 
стимулация с метилфенидат и арипипра-
зол в доза 1.5 мг/кг успяха статитисти-
чески значимо да повишат латентното 
време за престой в светлата част на апа-
рата, през двата дни на обучителната се-
сия (р < 0.05) и по време на теста за 
краткосрочна памет на 3-ти ден (р < 
0.05) спрямо групите, третирани само с 
метилфенидат за съответните дни (Фи-
гура 1). Групата, на която бяха приложе-
ни метилфенидат и оланзапин в доза 
0.5 мг/кг повиши статистически значимо 
латенцията през 1-ви (р < 0.05) и 2-ри 

ден (р < 0.05) от обучителната сесия и по 
време на тестовете за краткосрочна 
(р < 0.05) за дългосрочна памет (р < 0.05) 
спрямо групата третирана само с метил-
фенидат за съответния ден (Фигура 1).  

2. Ефекти на арипипразол и 
оланзапин върху модел на 
индиректна психостимулация, 
предизвикана с въвеждане на 
метилфенидат по теста за пасивно 
обучение и памет степ-даун 
При степ-даун теста с негативно под-

крепление, единствено контролната гру-
па плъхове повиши статистически зна-
чимо латентното време за престой върху 
платформата на апарата по време на тес-
та за краткосрочна памет на 3-ти ден 
(р < 0.05) и теста за дълготрайни памето-
ви следи на 9-ти (р < 0.05) ден в сравне-
ние с контролната група плъхове от 
1-вия ден (Таблица 1). Групата третира-
на с метилфенидат не промени статисти-
чески достоверно латентното време за 
престой върху платформата по време на 
обучителната сесия и тестовете за крат-
косрочна и дългосрочна памет спрямо 
контролните групи за съответните дни 
(Таблица 1). На животните, на които бе 
приложен метилфенидат исъответно 
арипипразол в доза 1.5 мг/кг и оланзапин 
в доза 0.5 мг/кг съшо не се отчете ста-
тистически достоверна промяна в латен-
цията по време на обучителната сесия и 
тестовете за краткосрочна и дългосрочна 
памет (Таблица 1). 
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Фиг. 1. Ефекти на арипипразол и оланзапин върху модел на индиректна психостимула-
ция с метилфенидат по теста за пасивно избягване с наказателно подкрепление (степ 
тру) на плъховe. 
Представени са средната аритметична стойност и стандартната и грешка при брой животни в група n = 8. 
0p < 0.05 спрямо контрола от 1-ви ден; ∞p < 0.05 спрямо контрола отсъответен ден; *p < 0.05 спрямо гру-
пата с метилфенидат отсъответен ден. 

Табл. 1. Ефекти на арипипразол и оланзапин върху модел на индиректна психостиму-
лация с метилфенидат по теста за пасивно избягване с наказателно подкрепление (степ 
даун) на плъховe. Латенция в секунди 

Дни/ 
Групи 

Контрола (физ. р-р) 
0.1 мл/100 г 

Метилфенидат 2 мг/кг + 
Физ. р-р 0.1 мл/100 г 

Метилфенидат 2 мг/кг + 
Арипипразол 1.5 мг/кг 

Метилфенидат 2 мг/кг + 
Оланзапин 0.5 мг/кг 

1 29 ± 4.96 33.81 ± 6.02 36.87 ± 5.31 31.62 ± 5.28 
2 38.56 ± 5.90 34.18 ± 5.93 39.18 ± 5.63 42.5 ± 5.86 
3 45.28 ± 4.540 46.76 ± 5.52 39.40 ± 6.57 34.96 ± 6.09 
9 44.56 ± 5.290 45.22 ± 4.03 38.10 ± 6.46 48.77 ± 4.78 

Представени са средната аритметична стойност и стандартната и грешка при брой животни в група n = 8. 
0p < 0.05 спрямо контрола от 1-ви ден. 

Обсъждане и изводи  
При степ-тру теста за пасивно избяг-

ване контролната група животнипоказа 
обученост като повиши латенцията на 
реакциите по време на обучителната се-
сия, а също така и по време на тестовете 

за краткосрочна и дългосрочна памет. 
При степ-даун теста контролната група 
животнине показа обученост, но задача-
та беше запаметена както при теста за 
краткосрочна, така и за дългосрочна па-
мет.  
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Плъховете с модел на индиректна 
психостимулация показаха стимулира-
щефект (скъсен престой в светлото по-
мещение) само по време на теста за 
краткосрочна памет при степ-тру теста, 
докато степ-даун теста не беше повлиян.  

В едно от най-новите експериментал-
ни проучвания на психостимуланти 
Motaghinejadи сътр. (2015) [10] чрез по-
веденчески методики наблюдават нару-
шение в способностите за обучение и 
запаметяване на плъхове, третирани 
многократно с метилфенидат в различни 
дози по тестове с наказателно подкреп-
ление воден лабиринт на Морис. Полу-
чените от нас резултати потвърждават 
тези находки, още повече Scherer и сътр. 
(2010) [11] установяват, че когнитивните 
нарушения в пространствената и работна 
памет при плъхове, третирани хронично 
с метилфенидат в доза 2 мг/кг дневно се 
дължат на занижена ацетилхолинесте-
разна активност в префронталния кор-
текс, а също така и на редукция в нивата 
на мозъчния невротрофичен фактор 
BDNF. 

Животните получили двата антипси-
хотика арипипразол и оланзапин успяха 
да антагонизират ефекта на метилфени-
дата, като подобриха обучителната спо-
собност и формираха краткотрайни па-
метови следи. При степ-тру теста плъхо-
вете третирана с оланзапин показа по-
добри резултати от тези третирани с 
арипипразол, на фона на метилфенидат 
по време на теста за дълготрайни паме-
тови следи. Някои автори (Chen and 
Tzeng, 2013) предполагат, че арипипра-
зол приложен в ниски дози може да се 
проявява като допаминергичен агонист и 
да потенцира ефектите на метилфенида-
та, когато са приложени заедно (12). 
Нашите изследвания не подкрепят тази 

теза, тъй като не наблюдавахме синерги-
чен ефект на двата медикамента. Други 
(Huang CC et al, 2008) сочат, че едновре-
менното приложение на оланзапин и ме-
тилфенидат спомага за изчезване на 
симптомите на униполарна депресия при 
хора вероятно поради известен синерги-
чен ефект на медикаментите върху пове-
дението и мисловните процеси (13). На-
шите изследвания показват, че оланза-
пинът антагонизира в по-силна степен от 
арипипразола централно-стимулиращите 
свойства на метилфенидата. 

Заключение 
В заключение при степ-тру теста за 

пасивно избягване атипичния антипси-
хотик оланзапин подобри запаметяване-
то в сравнение с арипипразола, докато 
при степ-даун теста за пасивно избягване 
и двата атипични антипсихотика ари-
пипразол и оланзапин не показаха ефект 
върху процесите на обучение и запаме-
тяване върху модел на индиректна пси-
хостимулация с метилфенидат на плъ-
хове. 

Проучването е част от научен про-
ект СДП-03/2014 г., финансиран от 
МУ – Пловдив 
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Експресионен анализ на хипокси-индуцираната 
miR-21-3p при ларингеален карцином 

Силва Гирагосян1, Гергана Станчева1, Тодор Попов2, Юлиан Рангачев2,  
Димитър Конов2, Спиридон Тодоров2, Ваньо Митев1, Радка Кънева1 
1Център по молекулна медицина, катедра „Медицинска химия и биохимия“,  
Медицински университет – София 
2Клиника УНГ болести, Катедра УНГ болести, УМБАЛ „Царица Йоанна – ИСУЛ“,  
Медицински университет – София 

Въведение  
В световен мащаб ларингеалният 

плоскоклетъчен карцином (ЛПКК) е 
вторият по честота на заболеваемост от 
групата ракови заболявания обхващащи 
главата и шията (1). За 2012 г. в световен 
мащаб са диагностицирани 156,877 па-
циенти (1,1% от всички ракови заболя-
вания) с ларингеален карцином, и са ре-
гистрирани 83,376 смъртни случая 
вследствие от заболяването (1,0% от 
всички смъртни случаи) (2). Според „Го-
дишник на заболяваемостта от злокачес-
твени новообразувания в България за 
2013 г.“ честотата на ларингеални кар-
циноми в България е 8,9 на 100 000 ин-
дивиди, а смъртността – 5,6 на 100 000 
индивида (3). Въпреки напредъка на 
подходите на лечение, като хирургична 
намеса, радио- и химиолечение, не се 
наблюдава подобрение в терапевтичния 
резултат и смъртността остава висока с 
5-годишна преживяемост около 60% без 
значителна промяна през последните де-
сетилетия (4). Докато основните етиоло-
гични фактори като тютюнопушене и 
злоупотреба с алкохол са добре проуче-
ни, то детайлните механизми на ларин-
геалната канцерогенеза остават не на-
пълно изяснени. Поради тази причина е 
необходимо да се разработят полезни и 
успешни маркери за прилагане в кли-

ничната практика, отличаващи пациенти 
с лоша прогноза или висок риск от пов-
торно възникване на малигнено заболя-
ване в областта на ларинкса.  

Микро-РНК са некодиращи белтък 
рибонуклеинови транскрипти с дължина 
20 – 24 нуклеотида, които участват в ре-
гулацията на повече от 30% от белтък-
кодиращите гени в човешкия геном (5). 
В последните години много изследова-
телски екипи докладват важната регула-
торна роля на микро-РНК и участието 
им в отговора на клетката към хипоксия 
(6). Докладвани са редица микро-РНК с 
променени експресионни нива при нас-
тъпване на хипоксия, включително miR 
21 (7) (8). Fasanaro et al. (2008) установя-
ва, че HIF1 свързващи места се наблю-
дават при HRM (хипокси регулирани 
микро-РНК) промотори (9). Тези откри-
тия предполагат, че HIF1 регулира ген-
ната експресия на редица микро-РНК. 

Цел 
Целта на настоящето изследване е да 

се изследва връзката между нивата на 
експресия на хипокси-индуцираната 
miR-21-3p и HIF1α, както и потенциалът 
за използване на miR-21-3p като диаг-
ностичен биомаркер при пациенти с 
първичен плоскоклетъчен ларингеален 
карцином. 
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Материали и методи 

Пациенти и проби 
В настоящето изследване са включени 

общо 38 париенти диагностицирани с 
ларингеален плоскоклетъчен карцином, 
преминали през Клиника по УНГ болес-
ти, УМБАЛ „Царица Йоанна – ИСУЛ“, 
София в периода 2010 – 2013. На всички 
пациенти беше взето предватително ин-
формирано съгласие за участие в проуч-
ването и протоколът на изследването 
беше одобрен от Комисията по етика 
към Медицински университет – София. 
Туморна и нормална тъканни проби бяха 

отделени от всеки пациент по време на 
оперативна интервенция и свежо замра-
зени в течен азот (-196ºС) до 15 минути. 
Пробите бяха транспортирани до Центъ-
ра по молекулна медицина към Катедра 
по медицинска химия и биохимия, Ме-
дицински университет – София, където 
се съхраняват при -80ºС. Допълнително 
беше взет материал за провеждането на 
имунохистохимия, с цел определяне па-
тологичните характеристики на пробата 
(Таблица 1). Нито един от включените в 
настоящето изследване пациенти не бе-
ше преминал химио- или радиолечение 
до момента на операцията. 

Табл. 1. Клинична характеристика на болните от ларингеален карцином, при които са 
изследвани експресионните нива на miR-21-3p 

Характеристика Брой пациенти (%) 

Възраст (години), средна възраст ± стандартно отклонение 
> 55 
≤ 55 

59,41 ± 10,68 (обхват 41 – 84 години) 
  9 (23.68)  
29 (76.32) 

Пол 
Мъже 
Жени 

 
35 (92,10) 
  3 (7,90) 

Т стадий 
Т1 
T2 
T3 
Т4 

 
  1 (2.63) 
  2 (5.26) 
19 (50.00) 
16 (42.11) 

N стадий 
N0 – негативен 
N1-3 – позитивен 

 
  7 (18,42) 
31 (81,58) 

G стадий 
G1 – добре диференциран тумор 
G2 – умерено диференциран тумор 
G3 – слабо диференциран тумор 

 
15 (39,47) 
21 (21,26) 
  2 (5,26) 

 

Изолиране на тотална РНК от 
тъканен материал и обратна 
транскрипция 
Тотална РНК беше изолирана от све-

жо замразената туморна и нормална тъ-
кан с помощта на кит за РНК екстракция 
от тъкан с колонки (RNeasy Mini Kit, 

Qiagen, Inc., Valencia, Ca, USA), като се 
следваха инструкциите на производите-
ля. Концентрацията на изолирана тотал-
на РНК беше количествено определена 
чрез спектрофотометър NanoDrop ND-
1000 (ThermoFisher Scientific, 
Walmington, DE, USA). От всяка проба 
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500 ng тотална РНК беше използвана за 
получаване на кДНК (cDNA, copy DNA) 
с помощта на кит miScript II RT Kit 
(Qiagen). Обратната транскрипция беше 
осъществена в две последователни стъп-
ки: 60 мин/37ºС; 5 мин/95ºС. След прик-
лючване на процедурата пробите бяха 
прехвърлени на 4ºС като се пристъпи 
към последващите стъпки или бяха съх-
ранени съхраняваха на -20ºС за по-дълъг 
период от време. 

Количествено определяне 
на miR-21-3p 
За да се определят експресионните 

нива на miR-21-3p в туморна и нормална 
ларингеална тъкан се проведе qPCR в 
реално време с помощта на апарат 
7900HT Fast Real Time PCR System 
(Applied Biosystems). Всяка реакция бе-
ше осъществена в 10 μL тотален обем, 
съдържащ кДНК матрица, специфичен 
праймер, универсален праймер и SYBR 
Green Supermix (Qiagen). Условията, при 
които се проведе qPCR в реално време 
бяха следните: 15 мин/95ºС, последвани 
от 40 цикъла от 15 сек/94ºС, 30 сек/55ºС 
и 30 сек/70ºС. Експресионните нива бяха 
нормализирани към вътрешна контрола 
RNU6B (Qiagen). Относителната експре-
сия беше анализирана чрез метода 2-ΔΔCt.  

Статистически анализ 
Резултатите от проведените изследва-

ния бяха обработени чрез статистически 
пакет SPSS 17.0. Резултати от предходно 
изследване на експресионните нива на 
HIF1α чрез RT-qPCR при същите паци-
енти бяха включени в корелационния 
анализ между изследванта от нас микро 
РНК и HIF1α. За статистически значими 
резултати бяха приети тези, при които 
р < 0.05. 

Резултати  

Относителна експресия на miR-21-
3p при пациенти, диагностицирани 
с рак на ларинкса  
Резултати от RT-qPCR бяха използва-

ни за анализиране на експресионните 
нива на miR-21-3p при 38 пациента с рак 
на ларинкса. Наблюдаваха се повишени 
експресионни нива (RQ стойности > 2) 
при 30 (78.94%) пациенти, понижени ни-
ва на експресия (RQ стойности < 0.5) 
при 2 (5.26%) пациенти и липса на про-
мяна (RQ между 0.5 и 2) при 6 (15.79%) 
пациенти. Извършеният тест на 
Wilcoxon показа, че нивата на изследва-
ната микро-РНК са значимо по-високи в 
туморна тъкан в сравнение с нормална 
тъкан (p < 0.001) (Фигура 1). 

Разграничителна способност на 
miR-21-3p при туморна и нормална 
ларингеална тъкан 
За да се определи чуствителност и 

специфичност на miR-21-3p като био-
маркер за разграничаване на туморна от 
нормална ларингеална тъкан беше пост-
роена ROC крива. Анализът на ROC 
кривата във включената от нас извадка 
пациенти показа, че miR-21-3p може да 
разграничи ларингеална туморна от 
нормална тъкан с чувствителност 84.2% 
и специфичност 73.7% (Area Under Curve 
(AUC) = 0.819; 95% CI: 0.720 – 0.917; р = 
1.76.10-6) (Фигура 2). 

Корелация между miR-21-3p и 
HIF1α и клиникопатологичните 
характеристики 
Рангова корелация на Спиърман (rs) 

беше използвана за установяване нали-
чието и силата на зависимост между из-
следваната микро-РНК miR-21-3p, хи-
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покси-индуциращ фактор 1α (HIF1α) и 
клиникопатологичните характеристики. 
Установи се значима положителна уме-
рена корелация между двете променли-
ви, с коефициент на корелация rs = 0.478 
(р < 0.001) (Фигура 3) и коефициент на 

детерминация r2 = 22.8%. Не се наблю-
даваха значими корелационни зависи-
мости между изследваната микро РНК и 
клиникопатологичните характеристики 
като възраст, пол, Т стадий, N стадий и 
G стадий. 

 
Фиг. 1. Средната стойност на dCt на miR-21-3p в туморна тъкан (dCt = 6.41) е значимо 
по-ниска от тази на нормалната тъкан (dCt = 8.53), p < 0.001 

 
Фиг. 2. ROC крива на miR-21-3p, показваща разграничителната способност на маркера 
в тъканен материал от ларингеален карцином с AUC = 0.819 (р = 1.76.10-6) 
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Фиг. 3. Корелация между тъканните експресионни нива на miR-21-3p и HIF1α при па-
циенти с ларингеален карцином, с коефициент на корелация rs = 0.478 (р < 0.001) 

Обсъждане 
miR-21 участва в онкогенни клетъчни 

процеси, включващи засилена клетъчна 
пролиферация, апоптоза, инвазия и ме-
тастазиране (1). Повишени нива на експ-
ресия се наблюдават при глиобластома, 
рак на гърдата, рак на панкреаса, както и 
при ракови заболявания на глава и шия 
(10–12). Подобно на тези открития на-
шият екип установи повишени нива на 
експресия на изоформа miR-21-3p при 
ларингеален плоскоклетъчен карцином в 
голяма част от изследваната извадка. В 
допълнение ние установихме, че пови-
шените нива на онкогенната miR-21-3p 
могат да служат като биомаркер в меди-
ко-биологичната и клиничната практика, 
който с висока специфичност и чувстви-
телност да разграничи туморна от нор-
мална ларингеална тъкан. Повишената 
експресия на miR-21 се свързва с лоша 
прогноза и терапевтичен изход при рак 
на дебелото черво (13), а при овариални 

ракови клетки miR-21-3p участва в ре-
зистентността на раковите клетки към 
цисплатина (14). Doberstein и съавтори 
(2014) докладват, че miR-21-3p инхибира 
L1CAM при ендометриален, овариален и 
рак на бъбреците и би служила като по-
тенциален биомаркер в клиничната ди-
агностика (15). 

miR-21 една от хипокси-регулираните 
микро-РНК, като съществуват данни, 
доказващи че експресията на miR-21 е 
зависима от HIF1, който има роля на 
транскрипционен фактор. Установено е, 
че свързващи места за HIF1 се намират 
на около 2 килобази от гена кодиращ 
pre-miR-21 транскрипта (6), от който 
чрез последващи процеси се получават 
две зрели микро-РНК (изоформи). Чрез 
корелационен анализ ние установихме 
значима умерена положителна корела-
ция между miR-21-3p и HIF1α, чиято мо-
лекула е от ключово значение при нас-
тъпване на хипоксия. 
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Изводи 
Настоящите резултати показват, че 

miR-21-3p има онкогенно значение за 
развитието на ЛПКК, подобно на HIF1α. 
Необходими са допълнителни изследва-
ния в разширена извадка за потвържда-
ване на нашите първоначални резултати 
както и по-детайлно изучаване на връз-
ката между ключовия регулатор на кле-
тъчната хипоксия HIF1α и miR-21-3p при 
ЛПКК. В допълнение miR-21-3p би мог-
ла да бъде полезен маркер за разграни-
чаване на туморна от нормална ларинге-
ална тъкан в медико-биологичната и 
клинична практика. 
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фотоепикутанна серия 

Донка Бръмбарова¹, Цветана Абаджиева¹*, Румяна Янкова¹** 
¹Катедра по дерматология и венерология, Медицински факултет, Медицински универ-
ситет – Пловдив  
*Клиника по кожни и венерически болести, УМБАЛ „Св. Георги“ – Пловдив 
**Център по дерматовенерология и алергология, УМБАЛ „Пълмед“ – Пловдив 

Въведение 
През последните години все по-често 

се наблюдават кожни реакции в резултат 
на променена сензитивност и фотосензи-
тивност към лекарствени и козметични 
средства [1] за локално приложение. Все 
повече хора употребяват депигментира-
щи и фотозащитни локални препарати 
със или без лекарско предписание, което 
увеличава риска от нежелани реакции, 
включително кожни сензитивни и фото-
сензитивни такива. 

Цел  
Да се проучат кожните реакции спря-

мо стандартни епикутанни и фотоепику-
танни алергени, включително локални 
депигментанти и фотопротектори. 

Материал и методи 
Включени са: 
• здрави лица над 18 години  
• без обриви по кожата, в добро об-

що състояние, без тежки общи заболява-
ния и контраиндикации за провеждане 
на тестуването (остър инфаркт на мио-
карда, некомпенсиран захарен диабет, 
некомпенсирана тиреотоксикоза, бъб-
речна недостатъчност, активна туберку-
лоза, бременност, остра и хронична ек-
зема, уртикария, микоза и др.) 

• без прием и локално приложение 
на медикаменти, повлияващи резултата 
от тестуването (кортикостероиди, анти-
хистамини, транквилизатори, симпати-
комиметици) 

Кожно-алергични изследвания: 
Използвани са: 
• Patch test – с базова европейска 

стандартна серия (European Baseline 
Series) с 30 алергена и контрола. Отчи-
тане според изискванията на International 
Contact Dermatitis Research Group.  

• Photopatch test – прилагане на дво-
ен набор от 20 фотоалергена от базовата 
европейска фотосерия (European 
Photopatch Baseline Series) и контрола, 
сравнително отчитане на облъчените с 
UV-A лъчи и необлъчените полета 

Резултати и обсъждане 
От обследваните 52 човека (21 мъже и 

31 жени) са тестувани 51 здрави лица на 
възраст от 18 до 82 години.  

Трима отпадат: един пациент, поради 
наличие на обрив в момента на прегледа, 
а двама, поради неявяване за отчитане на 
резултатите. 

Преобладаващата част от тестуваните 
са хора в активна възраст, само четирима 
са пенсионери (7,69%). 
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При Patch test са отчетени положител-
ни проби при по-голям брой тестувани 
лица в сравнение с Photopatch test. При 
епикутанното тестуване на 48 час са от-
четени положителни проби при 24 души 
(46,2%), а при 25 (48,1%) всички проби 
са отрицателни. При фотоепикутанното 
тестуване са отчетени 12 положителни 
проби при 8 лица и при 41 души всички 
проби са отрицателни (фиг. 1). 

 
Фиг. 1. Отчетени реакции при Patch и 
Photopatch test  

При Patch test с базовата европейска 
серия от 30 алергена са отчетени 44 по-
ложителни проби (фиг. 2): 
 Cobalt Chloride hexahydrate: 6 

положителни проби (0,39% от всички 
1519 отчетени проби) 
• Към Nickelsulfate hexahydrate и Po-

tassium dichromate: по 5 положителни 
проби (0,33%)  

• Към 4-phenylenediamine base, Neo-
mycin sulfate и Benzocaine: по 3 
положителни проби (0,20%)  

• Към Thiuram mix, Lanolin, Balsam 
Peru, 4-tert-butylphenol formaldehyde res-
in, Mercaptobenzothiazole и Budesonide: 
по 2 положителни проби (0,13%)  

• Към Colophony, Formaldehyde, Ses-
quiterpene lactone mix, Methyldibromoglu-
taronitrile, Fragrance mix I, Hydroxyiso-
hexyl 3-cyclohexene carboxaldehyde и Tex-
tile dye mix: по 1 положителна проба 
(0,07%)  

 Към 11 алергена не бяха отчетени 
положителни реакции – Clioquinol, 
Paraben mix, N-Isopropyl-N-phe-nyl-4-
phenylenediamine, Mercapto mix, Epoxy 
resin, Fragrance mix II, Qua ternium 15, 
2-metho-xy-6-n-pentyl-4-benzo-quinone 
(primin), 5-chloro-2-methyl-4-
isothiazolin-3-one (kathon cg), Tixocor-
tol-21-pivalate и Methylisothiazolinone. 
Най-честите алергени при епикутан-

ния тест: Cobalt Chloride hexahydrate, 
Nickelsulfate hexahydrate и Potassium 
dichromate, са често срещани в бита и в 
професионалната среда [1, 2]. Те са ос-
новен фактор за развитие на алергичен 
контактен дерматит, самостоятилно или 
в комбинация по между си. Nickelsulfate 
hexahydrate е по-чест алерген при жени-
те. Той се намира в козметични средства 
(сенки, моливи, спирали за очи, очна ли-
ния) и бижута [3]. Свръхчувствителност-
та към Nickelsulfate hexahydrate е рисков 
фактор за развитие и на екзема на ръцете 
[4]. Освен като причинители на контак-
тен дерматит [5], Cobalt Chloride 
hexahydrate и Nickelsulfate hexahydrate се 
смятат за основен рисков фактор за раз-
витие на дисхидрозиформена екзема [6]. 

При Photopatch test с базовата евро-
пейска фотосерия от 20 алергена и конт-
рола са отчетени следните проби: 
 Положителни фотоепикутанни 

проби: 12 
• Към Benzophenone-3: 4 положи-

телни проби (0,39% от всички отчетени 
1029 проби при Photopatch test при 49 
тестувани лица) 

24 25 

8 

41 

Лица с положителни 
проби 

Лица без положителни 
проби 

Patch test Photopatch test
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• Към Ethylhexyl methoxycinnamate, 
Octocrylene, Isoamyl p-Methoxycinnamate 
и PABA: по 2 положителни реакции 
(0,19%) 

• Към 15 алергена не беше отчетена 
фоточувствителност: Benzophenone-4, 
4-Methylbenzylidene camphor, Butyl Meth-
oxydibenzoylmethane, Bis-ethylhexyloxy-
phenol methoxyphenol triazine, Drometri-
zole trisiloxane, Ketoprofene, 2-(4-Diethyl-
amino-2-hydroxy benzoyl)-benzoic acid 
hexylester, Ethylhexyl triazone, Methylene 
bis-benzotriazolyl tetramethyl-butylphenon, 
Etofenamate, Diethylhexyl butamido tria-
zone, Piroxicam, Benzidamine hydrochlo-
ride, Promethazine hydrochloride и Decyl 
glucosid 
 Контактни реакции:  

• Към Benzophenone-4: 2 слабо (1+) 
положителни реакции (0,19%)  

 Десенсибилизация:  
• Към Ethylhexyl methoxycinnamate, 

Octocrylene и Bis-ethylhexyloxyphenol 
methoxyphenol triazine: общо 6 реакции 
на десенсибилизация (0,58% от всички 
отчетени проби) 

Всички отчетени позитивни фотоепи-
кутанни проби са към химични фото-
филтри. Към тях често се установяват 
позитивни реакции [1], поради което са 
включени в базовата европейска фотосе-
рия. Отчетените реакции на десенсиби-
лизация се обясняват с ефекта на УВ-
лъчите, за това те се използват за фото-
терапия при екзема на ръцете [4]. 

Предстоят още изследвания и набира-
не на още данни, за да може се направи 
по-достоверна оценка за честотата на 
епикутанните и фотоепикутанните реак-
ции сред популацията. 

 
Фиг. 2. Patch test: oтчетени 44 положителни епикутанни проби 
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На всички тестувани с положителни 
епикутанни проби са дадени препоръки 
за избягване на контакт с установения 
алерген [2], а при тези с позитивни фо-
тоепикутанни проби за прилагане на фо-
тозащита [7] и избягване на слънчева и 
УВ-светлина след контакт с фотоалер-
гена. 
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Проучвания върху контактната алергия сред 
медицински работници  
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Въведение 
Контактният дерматит е болестен 

проблем, често срещан при медицински-
те работници [1, 2]. Работещите в здра-
веопазването са подложени на въздейст-
вието на множество фактори от профе-
сионалната среда. Измежду заболявани-
ята, които най-често се отбелязват в тази 
професионална група са астма, контак-
тен дерматит/екзема, уртикария и ринит 
[3, 4]. Като причинни фактори се обви-
няват почистващите препарати, латекса 
и лошото качество на въздуха в помеще-
нията. Контактният дерматит от лична 
защитна екипировка, в частност ръкави-
ци, се среща главно при работници от 
здравеопазването [5]. 

Цел 
Цел на проекта е с епикутанно тесту-

ване да се оцени наличието на контактна 
свръхчувствителност сред медицински 
работници със или без клинично проявен 
контактен дерматит. 

Материали и методика  

Материал (медицински персонал) 
Изследвани са медицински работници 

без лечение с кортикостероиди, антихис-
тамини, имуносупресори и други средст-
ва влияещи на реактивността. 

Методика 
Направено е епикутанно тестуване 

(patch test) с базова европейска серия от 
28 алергена и с 5 допълнителни профе-
сионални алергени и иританти, в коли-
чество 15 – 25 mg (mcl), фиксирани чрез 
хипоалергенни пластири за 48 часа вър-
ху кожата на гърба. Отчитане на 48-ми, 
при необходимост и на 72-ри, 96-ти час 
и 7-ми ден. 

Резултати и обсъждане 
От първоначално обследваните 224 

медицински работника, в проучването са 
включени 157. Професионалната им 
принадлежност е: медицински сестри 48 
(30,57%), санитари 33 (21,02%), лекари 
25 (15,92%), стоматолози 15 (9,55%), ла-
боранти 15 (9,55%) и студенти 21 
(13,37%) (фиг. 1). 

Диагностичен профил на изследвани-
те: 123 лица (78,3%) – с предходни или 
настоящи симптоми: 24 лица (15,3%) – с 
латентна контактна алергия без клинич-
ни прояви, но с положителни епикутан-
ни тестове; 34 лица (21,6%) – здрави, без 
клинични прояви и с негативни епику-
танни тестове. (Фиг. 2) 

Установените най-чести контактни 
алергени от базовата европейска серия 
сред 157 изследвани медицински работ-
ници са: Nickelsulfate hexahydrate (16%), 
Thiuram mix (12%), Cobalt chloride 
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hexahydrate (10%), Methyldibromoglu-
taronitrile (10%), Tixocortol-21-pivalate 
(10%), Clioquinol (9%), Paraben mix (9%), 
2-methoxy-6-n-pentyl-4-benzoquinone 
(Primin) (9%). Други 20 алергена са с 

честота под 9%. Най-чести допълнител-
ни професионални алергени: Thiomersal 
(7%), Glutaraldehyde (7%), Hydrogen 
peroxide (7%), Chlorhexidine diacetate 
(4%), Benzalkonium chloride (3%) (Фиг. 3.) 

 

 
Фиг. 1. Професионална принадлежност (%) 

 

 
Фиг. 2. Клинични диагнози при 123 пациенти (%) 
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Фиг. 3. Контактни алергени:  – стандартни;  – професионални 

 
Фиг. 3. Корелация между трудов стаж в години и брой позитивни реакции 

 
Наблюдава се позитивна сигнификан-

тна корелация между продължителност 
на трудов стаж и брой позитивни реак-
ции (r = 0.317, p < 0.01 Коефициент на 
линейна корелация на Pearson). Статис-
тическа обработка на данните от проуч-

ването – с програма SPSS 19 for 
Windows. (Фиг. 3.) 

Реакциите на контактна свръхчувст-
вителност към повечето алергени от ба-
зовата европейска серия при проучвания 
от нас контингент са относително близки 
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с тези сред цялото население в региона, 
като се установява позитивна сигнифи-
кантна корелация между продължител-
ност на трудов стаж и брой позитивни 
реакции. 

Контактна сенсибилизация, обичайна 
за здравните работници [4], е открита 
към Thiomersal, дезинфектантите 
Glutaraldehyde и Hydrogen peroxide, как-
то и към компонентите на Thiuram mix, 
налични в защитните ръкавици. 

В нашето проучване сред медицински 
работници се установяват в по-висок 
процент от откриваните при общата по-
пулация алергични реакции към контак-
тни алергени, компоненти на дезинфек-
танти, антисептици и консерванти, а 
именно Methyldibromoglutaronitrile, 
Formaldehyde, Hydrogen peroxide, 
Glutaraldehyde, 5-chloro-2-methyl-4-
isothiazolin-3-one (Kathon CG) и 
Thiomersal. Това се обяснява с честия 
контакт на медицинските работници с 
тези средства, с нарушаване бариерните 
функции на кожата при честата употреба 
на силни детергенти, което води до по-
лесно проникване на алергените и разви-
тие на алергични реакции [3, 4, 5]. 
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Сухо око: микроструктурно изследване  
при синдром на Sjögren 

Кристиян Василев¹, Яна Манолова¹,², Христина Групчева¹,² 
¹Медицински университет – гр. Варна 
²Специализирана болница за активно лечение по очни болести – гр. Варна 

Въведение 
Синдромът на Sjögren (SS) е автои-

мунно заболяване, характеризиращо се с 
възпаление и лимфоцитна деструкция 
предимно на слъзните и слюнчените 
жлези. Синдромът често е асоцииран с 
офталмологична симптоматика – синд-
ром на слъзнадисфункция, следствие от 
намалена продукция на водната фаза на 
слъзния филм (1, 4). 

Синдромът на сухо око включва ши-
рок комплекс от клинични белези и су-
бективни симптоми, които правят дефи-
ницията и класификацията му многооб-
разна. Това е и една от причините да има 
много термини, свързани с това състоя-
ние хронично сухо око, дисфункция на 
слъзния филм, сух кератоконюнктивит. 
Синдромът на сухото око е чест проблем 
в очната клинична практика. Въпреки 
това съществуват трудности за точно и 
подробно диагностициране и за лечение-
то му, тъй като не винаги клиничните 
белези съвпадат със симптомите, съоб-
щени от страна на пациента (1). 

Лазер сканиращата конфокалнамик-
роскопия (invivo LSCM) е нов подход за 
изследване на живо на биологичните тъ-
кани. Уникалните физични характерис-
тики на тази методика позволяват мик-
роскопска визуализация до ниво клетка 
на всички роговични слоеве, обемна ре-
конструкция в дълбочина, както и изс-
ледване на кръвотока в лимбалните съ-

дове в реално време. С помощта на спе-
циален софтуер на апарата се извършват 
прецизни измервания и изчисляване на 
плътността на клетки и специфични 
структури, което позволява детайлен ка-
чествен и количествен анализ на измене-
нията на роговицата и предната очна по-
върхност в норма и при различни пато-
логични състояния (2). В България тази 
методика се прилага успешно от няколко 
години (2). 

Цел 
Целта на проучването е да се оценят 

промените на предната очна повърх-
ност – роговица и конюнктива, както и 
на Мейбомиевите жлези (МЖ), при па-
циенти със сухо око и синдром на 
Sjögren (SS). Да изследва разпределение-
то на Лангерхансовите клетки в рогови-
цата на тези пациенти на живо чрез ла-
зер-сканираща конфокална микроскопия. 

Материали и методи 
В проучването са включени общо 

40 очи, от които 20 очи на 10 пациенти 
със субективни се оплаквания и обек-
тивни клинични признаци на сухота в 
очите и SS, и контролна група от 20 очи 
на 10 здрави пациенти на същата въз-
раст. Лазерната конфокална микроско-
пия наживо е извършена на всички су-
бекти с ново поколение лазерен конфо-
кален микроскоп HRT3-RCM (Heidelberg 
Retina Tomograph – Rostock Cornea 
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Module, Heidelberg Engineering GmbH, 
Germany). Работата на микроскопа се 
базира на диоден лазеротклас I (λ = 670 
nm), резолюцията е 1 µm и 4 µm (съот-
ветнолатерална и вертикална), увеличе-
нието е до 800 пъти. Изследвана е 
централната част на роговицата, както и 
централната и вътрешната трета на 
долния клепач при всички очи. 
Качествените снимки (без артефакти от 
движение и компресионни линии) от 
различните слоеве са селектирани за 
последващ качествен и количествен 
анализ. За целите н аколичествения 
анализ клетките (на базалния епител, 
предна, заднастрома и ендотел) и ацини-
те на МЖ са преброени с помощта на 
вградения софтуер на апарата. Данните 
са представени като гъстота на клетките 
(кл/мм²) ± SD. Оценено е също наличие-
то и разпространението на Лангерхансо-
ви клетки в роговицата. 

Резултати и обсъждане 
При пациентите със SS се наблюдават 

деструктивни промени на жлезистата 
структура, а именно: запушване на лу-
мена на Мейбомиевите жлези и увеличен 
ацинарен диаметър. Средният ацинарен 
диаметър на контролите е 40,4 ± 9,2 µm, 
а на пациентите със сух синдром – 79,2 ± 
7,4 µm (Фигура 1, 2). На конфокалната 
микроскопия се наблюдава също глан-
дуларна атрофия с възпалителна инфил-
трация и перигландуларна фиброза (Фи-
гура 2). Средната плътност на възпали-
телни клетки е 211 ± 15 кл/мм², като те-
жестта на възпалителна инфилтрация на 
конфокалната микроскопия корелира с 
клиничната картина на слъзна дисфунк-

ция. Тази дисфункция може да причини 
алтерация на слъзния филм и поява на 
следната симптоматика: дразнене, кли-
нично значимо възпаление и нарушаване 
на предната очна повърхност. 

Плътността на ацинарните единици 
при пациентите със SS е средно 47.5 ± 
1.3/мм², което е значително по-ниско в 
сравнение с контролите – 118 ± 3/мм². В 
плътността на клетките от различните 
роговични слоеве също се наблюдава 
значителна редукция при пациентите със 
SS в сравнение с контролната група 
(таблица 1).  

Табл. 1. Сравнение между плътността на 
клетките в различните роговични слоеве 
при изследваната група очи на пациенти 
със синдром на Сьогрен и контролни 
здрави очи 

Роговичен 
слой 

Брой клетки ± 
SD/mm²  

при здрави очи 

Брой клетки ± 
SD/mm² 

при очи със SS 
Базален 
епител 

5048 ± 56 4603 ± 70 

Предна 
строма 

288 ± 43 112 ± 12 

Задна 
строма 

251 ± 39 150 ± 13 

Ендотел 2848 ± 108 2532 ± 102 

Наскоро, сравнение на конфокална 
микроскопия при пациенти с първичен 
SS, и контролни индивиди показват съ-
що значителни микроструктурни изме-
нения на предната очна повърхност, 
свързани с клинични признаци на сухо 
око. Villani и съавтори също провеждат 
проучване, което показва, че всички сло-
еве на роговицата са засегнати от сухо-
тата, изразено в редукция на клетъчната 
плътност (5). 
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Фиг. 1. Вляво – нормална структура на Мейбомиевите жлези, в средата и вдясно – Мей-
бомиеви жлези с изразена възпалителна реакция около и в самите ацинарни единици 

    
Фиг. 2. Конфокалнамикроскопия на МЖ при пациент със SS: Вляво – изразена фиброза 
на перигландуларната тъкан 

По отношение на МЖ при пациенти 
със сухо око и SS проведени проучвания 
на екип от Милано доказват увеличен 
ацинарен диаметър (94 – 106 vs. 49 – 53 
mm) и диаметър на жлезните каналчета 
(48 – 50 vs. 32 – 35 mm), хиперрефлек-
тивност на секрета, и намалена плътност 
на ацините (57 – 64 vs. 110 – 121 n/mm), 
което се потвърждава и от нашите резул-
тати (7). 

Изводи 
Способността на конфокалната мик-

роскопия да изследва живи тъкани на 
микроструктурно ниво разкрива нови 
хоризонти към разбирането на хомеоста-
зата на очната повърхност. На базата на 
микроструктурния анализ чрез лазерна 
конфокалнамикроскопия на живо беше 
установена морфологична връзка между 

структурните промени на предната очна 
повърхност и МЖ с тежестта на субек-
тивни оплаквания и обективни симптоми 
на сухо око при пациенти със синдром 
на Сьогрен. Това е методика с потенциал 
за промяна на подхода на диагностика и 
мониториране при пациенти със синд-
ром на слъзнадисфункция с различна 
етиология. 
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Кератопатия при глаукома – микроструктурни 
доказателства 

Валери Шехеров 
Катедра „Очни болести и зрителни науки“, Медицински университет – гр. Варна  

Въведение 
Терминът глаукома се отнася към 

група заболявания, чиято обща характе-
ристика еоптична невропатия със загуба 
на зрителна функция. Въпреки че пови-
шеното вътреочно налягане е един от 
рисковите фактори, неговото наличие 
или отсъствие няма водеща роля в дефи-
ницията на заболяването [6]. 

В литературата има малко съобщения, 
описващи промените в роговицата при 
пациентис глаукома и особено изследва-
ни с лазер-скенираща конфокална мик-
роскопия. Още по-рядко се срещат таки-
ва изследвания, направени чрез HRT 3 
Rostock corneal module за морфометри-
чен анализ. Доскоро единствено хисто-
логичното изследване с биопсия позво-
лява установяването на преклинични из-
менения на предната очна повърхност на 
клетъчно ниво. Днес в офталмологията 
са достъпни нови неинвазивни методики 
за образна диагностика като оптичната 
кохерентна томография и лазер скани-
ращата конфокалнамикроскопия на живо 
(LSCM). LSCM е използвана за неинва-
зивно визуализиране или т.нар. „биопсия 
на живо“ на микроструктурни изменения 
при различни роговични и конюнкти-
вални заболявания, включително и в 
България [1, 2]. 

Цел 
Настоящото проучване има за цел да 

се направи микроструктурен анализ на 
промените в роговицата при пациенти с 

първична откритоъгълна глаукома чрез 
лазер сканираща конфокална микроско-
пия (LSCM) на живо. 

Материал и методи 
Изследвани са общо 120 очи на 60 па-

циенти, разделени в две групи. Първата 
група (Б) включва 80 очи на 40 здрави 
пациенти (средна възраст 55.4 г.), втора-
та – 40 очи на 20 пациенти с диагноза 
първична откритоъгълна глаукома (Гру-
па А), под медикаментозен контрол. Па-
циенти със съпътстващи очни заболява-
ния и патология са изключени от проуч-
ването. Всеки участник е информиран за 
целта на проучването, рисковете, евен-
туалния дискомфорт от изследванията и 
е преминал предварително пълен очен 
преглед. На всеки пациент, отговарящ на 
включващите критерии и подписал ин-
формирано съгласие, е извършена лазер 
сканираща конфокална микроскопия 
(LSCM) на живо с ново поколение мик-
роскоп HRT 3 RCM (Heidelberg Retina 
Tomograph 3 – Rostock Cornea Module, 
Heidelberg Engineering GmbH, Germany). 
Изследвана е централната част на рого-
вицата при всички очи. Качествените 
снимки (без артефакти от движение и 
компресионни линии) от таргетните сло-
еве са селектирани за последващкачест-
вен и количествен анализ с помощта на 
вградения софтуер на апарата. Данните 
са представени като гъстота на клетките 
(кл/мм²) ± SD.  
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Резултати и обсъждане 
Тонопахиметричните изследвания при 

двете групи показват различия в стой-
ностите на вътреочното налягане. Из-
числената средна централна роговична 
дебелина показа близки стойности при 
двете изследвани групи, съответно 
548.20 ± 5.62 μm и 541.65 ± 11.2 μm. Из-
числената средна гъстота на клетките в 
епителния слой е както следва: за здрави 
очи 5048.20 ± 5.62 кл/мм² и за очите с 
глаукома 3948.20 ± 8.62 кл/мм². Гъстота-
та на кератоците в предна и задна строма 
също е калкулирана. На ниво ендотел са 
установени съществени различия в кле-
тъчната архитектоника. Клетъчната ед-
нотелна гъстота е понижена до 2411.20 ± 
65.2 клетки/мм², докато при здрави очи е 
2848.20 ± 5.62 клетки/мм². Количестве-
ният анализ на клетъчната плътност от 
изследваните роговични слоеве е пока-
зан на таблица 1. 

Табл. 1. Количествен анализ на клетъч-
ната плътност на роговиченбазален епи-
тел и ендотелен слой при очите от група 
А и Б 

Група Плътност на 
клетки – 

роговичен 
базален епител 

Плътност на 
клетки – 

роговичен 
ендотел 

А – 
Глаукома 

3948.20 ± 8.62 
кл/ммІ 

2411.20 ± 65.2 
кл/ммІ 

Б – здрави 
контроли 

5048.20 ± 5.62 
кл/ ммІ 

2848.20 ± 5.62 
кл/ммІ 

При качествения анализ на изображе-
нията в базалния епител и на различни 
нива в стромата на роговицата при 30 от 
40 очи са установени пръснати хипер-
рефлективни депозити с различни раз-
мери. Установен е повишен тортуозитет 
на суббазалнитероговични нерви при 
очите от група А (Фиг. 1А) в сравнение с 
контролната група (Фиг. 1В), както и ло-

кализирани задебелявания и замъглени 
очертания на роговичните нерви (Фиг. 
1А). На нивото на стромата се визуали-
зират вълнообразни структури, вероятно 
патологично регенерирали стромални 
нерви, както и микроточки с различен 
размер и структура. Пръснати плеомор-
фнихиперрефлективни депозити по ро-
говичнияендотел са открити при 29 очи 
от група А и при 4 от 60 очи от група Б 
(Фиг. 1Б). При очите от група А е наб-
людавана също различна степен на по-
лимегатизъм и плеоморфизъм на ендоте-
ла (Фиг. 1Б), която не се установява при 
контролите (Фиг. 1Г). 

 
Фиг. 1. Суббазални нерви и ендотел при 
група А (изображение А и Б) и при група 
Б (изображение В и Г) 

Глаукомите предизвикват множество 
промени в окото, а тяхната точна пато-
генеза все още се изяснява.  

Предишно проучване с помощта на 
корнеалнаконфокалнамикроскопия до-
казва увеличен брой на клетки тип 
Langerhans при очи с глаукома и по-
специално в ранните стадии на уврежда-
не на роговичните нерви [1]. Нашите 
данни доказват също наличието на въз-
палителни клетки в част от очите. Друго 
проучване с помощта на конфокална-
микроскопия демонстрира значима ре-
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дукция в клончетата на суббазалния нер-
вен плексус и промени в дължината и 
тортуозитета на нервните влакна.  

При качествения анализ на избраже-
нията на стромата ние също визуализи-
раме хиперрефлективни структури, ве-
роятно патологично регенерирали стро-
мални нерви, както и микроточки с раз-
личен размер и форма. В нашето изслед-
ване доказваме незначително намаляване 
броя на ендотелните клетки, наличие на 
депозити и известна степен на полимега-
тизъм и плеоморфизъм. Тази ендотелио-
патия повишава риск от ендотелна де-
компенсация и булознакератопатия след 
катарактална хирургия при пациентите с 
глаукома.  

Установената понижена плътност на 
клетките от роговичния базален епител 
вероятно е резултат на комбинация от 
различни механизми, включващи пони-
жена инервация от увредения суббазален 
нервен плексус и алтерации на базалната 
мембрана. При изследването на лимбал-
ната област в повече от половината очи 
на пациентите с глаукома ние установя-
ваме по-висока рефлективност на съеди-
нителната тъкан в сравнение с контроли-
те, наблюдават се и ярки хиперрефлек-
тивни клетки с вероятен възпалителен 
произход. Досега в литературата няма 
убедителни данни, които да доказват ко-
релация на тези депозити с типа глауко-
ма или продължителността ѝ.  

Изводи 
Забавянето на диагностицирането и 

лечението на първичната откритоъгълна 
глаукома е сериозен проблем. Понасто-
ящем има два основни момента в профи-
лактиката на тези изменения – на първо 
място това е интензивния контрол на 
вътреочното налягане, съпроводен от 

стриктен контрол на кръвното налягане 
и липидния статус. На второ място са 
методите за ранно, по възможност прек-
линично, откриване на заболяванетои 
последиците му както в задния, така и в 
предния очен сегмент [8, 3]. Лазер ска-
ниращата конфокалнамикроскопия поз-
волява неинвазивно и повторяемо изс-
ледване на живо на микроструктурните 
изменения на очната повърхност при па-
циенти с глаукома. Структурните про-
мени, установени с тази методика, съз-
дават предпоставки за бъдещи по-
задълбочени наблюдения на синдрома. 
Лазерната конфокалнамикроскопия на 
живо има потенциал да се използва за 
преклиничнодиагностициране на начал-
ни микроструктурни изменения на ниво 
роговица. Методиката има място и при 
проследване на хистопатологичните из-
менения в прогресията на увреждането 
на роговичните нервни влакна при глау-
комнакератопатия, както и при наблю-
дение на ефектите от различни схеми на 
лечение. Следващите фази на настоящо-
то прочуване биха могли да допринесат 
за по-доброто разбиране на патогенезата 
и хода на микроструктурните увреди на 
окото. 
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Дисфункция на Мейбомиевите жлези и диабет: 
микроструктурна оценка на живо чрез лазер 
сканираща конфокална микроскопия 

Валери Шехеров 

Катедра по очни болести и зрителни науки, Медицински университет – гр. Варна 

Въведение 
Според Световната здравна организа-

ция (СЗО) към 2014 г. глобалната често-
та на диабета е 9% във възрастовата гру-
па над 18 г. Ефектите на захарния диабет 
включват дългосрочно увреждане, на-
рушена функция и недостатъчност на 
различни органи, включително и очи-
те [5]. 

Най-често срещаното хронично очно 
усложнение на диабета и водеща причи-
на за слепота сред трудоспособното на-
селение в икономически развитите стра-
ни е диабетната ретинопатия [6]. Освен 
ретинопатия, диабетът предизвиква 
множество други промени в окото, с 
особена клинична значимост са измене-
нията на предната очна повърхност. Ди-
абетната невротрофична кератопатия е 
компонент от диабетната полиневропа-
тия и е основна причина за роговичните 
проблеми при пациентите с диабет [7]. 
Тя се изразява клинично в намалена кор-
неална чувствителност, увеличена дебе-
лина, персистиращ едем, по-висок риск 
от прорастване на епителни клетки в 
стромата след рефрактивна хирургия [7]. 
Синдромът на слъзна дисфункция се 
среща с голяма честота сред диабетици-
те. В резултат на това, в съчетание с 
компрометирана инервация и микросъ-
дови нарушения, епителните дефекти на 
роговицата след травма или инфекция се 
възстановяват по-бавно. Днес в офтал-

мологията са достъпни нови неинвазив-
ни методики за образна диагностика като 
оптичната кохерентна томография и ла-
зер сканиращата конфокална микроско-
пия на живо (LSCM). LSCM е използва-
на за неинвазивно визуализиране или 
т.нар. „биопсия на живо“ на микрострук-
турни изменения при различни рогович-
ни и конюнктивални заболявания, вклю-
чително и в България [1, 2]. 

Счита се, че синдромът на сухо око е 
резултат от абнормалитет на слъзния 
филм, дефицит на водната фаза на съл-
зите или повишена евапорация (1), макар 
че може да е последица и от непълно 
затваряне на клепачите или да се свързва 
с условията на околната среда (климати-
зация и др.) (2-8). Евапоративното сухо 
око може да е следствие от дефицит на 
липидна фаза („мейбум“) или да се дъл-
жи на клепачни причини-непълно или 
рядко мигане (9). 

Мейбомиевите жлези (МЖ) са холок-
ринни мастни жлези, открити и описани 
от Heinrich Meibom. Липидите, екскре-
тирани от тях, формират повърхностния 
слой на слъзния филм, който забавя из-
паряемостта и функционира като лубри-
кант за клепачите при мигателните дви-
жения (10).  

Цел 
В настоящото проучване е използвана 

лазер сканираща конфокална микроско-
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пия на живо с цел селектиране на нови 
диагностични параметри за оценка из-
мененията на МЖ при пациенти с кли-
нично доказано евапоративно сухо око, 
за сравняването им със здрави контрол-
ни субекти, както и за проследяване на 
ефекта от едномесечна терапия. 

Материали и методи 
В проучването са включени двадесет 

пациенти с диабет тип 1 и двадесет здра-
ви контролни субекта. Двете групи са 
със сходни възрастови характеристики и 
еднакво разпределение по пол (средна 
възраст 65 ± 3 г., 20 жени и 20 мъже). 

Лазерната конфокална микроскопия 
на живо е извършена на всички субекти 
с ново поколение лазерен конфокален 
микроскоп HRT3-RCM (Heidelberg 
Retina Tomograph 3 – Rostock Cornea 
Module, Heidelberg Engineering GmbH, 
Germany). Изследвана е централната и 
вътрешната трета на долния клепач при 
всички очи. Качествените снимки (без 
артефакти от движение и компресионни 
линии) от различните слоеве са селекти-
рани за последващ качествен и количес-
твен анализ. Данните са представени ка-
то гъстота на ацините (ацини/мм²) ± SD. 

Резултати и обсъждане 
При пациентите с диабет се наблюда-

ват деструктивни промени на жлезистата 
структура, а именно: запушване на лу-
мена на Мейбомиевите жлези и увеличен 
ацинарен диаметър, дължащ се на за-
държане на „мейбум“. Средният ацина-
рен диаметър на контролите е 40,4 ± 9,2 
µm, а на пациентите с диабет – 89,2 ± 8,4 
µm (Фигура 1 А, Б, В). На конфокалната 
микроскопия се наблюдава също глан-
дуларна атрофия с възпалителна инфил-
трация и перигландуларна фиброза (Фи-

гура 1 Г). Средната плътност на възпали-
телни клетки е 201 ± 19 кл/мм², като те-
жестта на възпалителна инфилтрация на 
конфокалната микроскопия корелира с 
клиничната картина на слъзна дисфунк-
ция (Таблица 1). Тази дисфункция може 
да причини алтерация на слъзния филм и 
поява на следната симптоматика: дразне-
не, клинично значимо възпаление и на-
рушаване на предната очна повърхност. 

Плътността на ацинарните единици 
при пациентите с диабет е средно 46.5 ± 
2.3/мм², което е значително по-ниско в 
сравнение с контролите – 118 ± 3/мм².  

Стойностите на ВРСФ са значително 
понижени при пациентите с диабет (5.2 ± 
1.2 сек), в сравнение с контролните су-
бекти (13.5 ± 1.4 сек). При всички паци-
енти е налице корелация между тежестта 
на увреждане на Мейбомиевите жлези и 
времето на разкъсване на слъзния филм.  

   

   
Фиг. 1. Конфокална микроскопия на жи-
во на Мейбомиеви жлези (х800): горе 
ляво – ацини с нормална структура; горе 
дясно – ацини с нарушена структура и 
увеличен диаметър; долу ляво – разши-
рена ацинарна единица, задръжка на 
„мейбум“; долу дясно – гландуларна ат-
рофия, перигландуларна фиброза, възпа-
лителен инфилтрат) 
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Табл. 1. Корелация на стойностите на 
ВРСФ със степента на възпаление 

ВРСФ  Плътност на възп. кл. 
Под 5 сек.  244 ± 15 кл/мм² 
От 5 до 10 сек. 177 ± 13 кл/мм² 
Над 10 сек. 85 ± 11 кл/мм² 

За функционирането на Мейбомиеви-
те жлези се съди чрез индиректни и ди-
ректни методи. Главният индиректен ме-
тод е времето на разкъсване на слъзния 
филм (ВРСФ). Нашите резултати пот-
върждават тези на Matsumoto и съавтори, 
които установяват значително по-кратко 
ВРСФ при пациенти с ДМЖ (4.9 ± 2.4 
сек), в сравнение със здрави субекти 
(8.5 ± 3.7 сек; р < 0.05) (16). 

Резултатите на Matsumoto и съавтори 
по отношение на корелацията на показа-
телите плътност на ацините и среден 
ацинарен диаметър с тежестта на ДМЖ 
са аналогични с публикуваните от Ibra-
him и колектив (11, 12). Нашите резулта-
ти също потвъждават тази зависимост. 
Установената от нас плътност на аци-
нарните единици при пациентите с ева-
поративно сухо око е средно 46.5 ± 
2.3/мм², което е значително по-ниско в 
сравнение с контролните субекти – 118 ± 
3/мм². Стойностите на ВРСФ също са 
значително понижени при пациентите 
със „сухо око“ (5.2 ± 1.2 сек), в сравне-
ние с контролните субекти (13.5 ± 1.4 
сек). При всички пациенти е налице ко-
релация между тежестта на увреждане 
на Мейбомиевите жлези и времето на 
разкъсване на слъзния филм.  

С помощта на лазер сканираща кон-
фокална микроскопия на живо ние уста-
новяваме морфологично увреждане на 
жлезите при пациентите с диабет и ева-
поративно сухо око, а именно: увеличен 
размер на ацините, атрофични измене-

ния на ацините с перигландуларна фиб-
роза и възпалителен инфилтрат. Интен-
зитетът на възпаление корелира с те-
жестта на оплакванията и слъзната дис-
функция. Ние смятаме, че възпалителни-
те процеси на МЖ при диабетици водят 
не само до морфологични промени, но и 
до качествени изменения в състава на 
липидната им продукция и до повишава-
не точката на топене на мейбума. Това 
корелира с описаната в литературата 
задръжка на секрет в лумена на жлезите 
и постепенното увеличаване на ацинар-
ния диаметър (13). 

Изводи 
Синдромът на слъзна дисфункция е 

сложно мултифакторно заболяване, ха-
рактеризиращо се с развитие на имунни 
възпалителни процеси, засягащ очната 
повърхност при пациентите с диабет (1). 
Микроструктурният анализ чрез лазер 
сканираща конфокална микроскопия да-
ва нови възможности както за диагнос-
тика на хистопатологичните изменения 
на очната повърхност на живо, така и за 
проследяване на ефекта от терапията при 
пациенти с диабет със симптоми на ева-
поративно сухо око.  
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Микроструктурен анализ на живо на 
дегенеративни изменения на конюнктивата 

Валери Шехеров 

Катедра по очни болести и зрителни науки, Медицински университет – гр. Варна 

Въведение 
Пингвекулата и птеригиумът са най-

често срещаните дегенеративни заболя-
вания на конюнктивата [1]. Появата и 
разрастването им върху очната повърх-
ност причиняват дразнене, зрителни на-
рушения и козметичен дефект, който е и 
най-честата причина пациентът да по-
търси лекарска консултация.  

Всеки човек е подложен на риск от 
развитието и на двете денегеративни за-
болявания, тъй като в тяхната патогенеза 
ключова роля има излагането на слънче-
ва светлина. Кумулативното излагане на 
слънчева светлина е приемано за осно-
вен рисков фактор за развитието им, 
особено лъчите от късия вълнов спектър, 
ултравиолетовите лъчи.  

Цел 
Да се открият динамичните микрост-

руктурни промени на очната повърх-
ност при пациенти с пингвекула и с 
птеригиум.  

Материал и методика: С помощта на 
лазерна конфокална микроскопия на жи-
во (HRT3 Rostock corneal module) са 
направени оптични срезове на 40 очи на 
20 пациента с пингвекула и 40 очи на 20 
пациента с птеригиум. Анализирани са 
получените изображения от двете групи 
пациенти.  

Материал и методи 
Лазерната конфокална микроскопия 

на живо е извършена на всички пациенти 

с диагностицирана пингвекула и птери-
гиум. Използван е ново поколение лазе-
рен конфокален микроскоп, Rostock 
Corneal Software Version 1.2, HRT3-RCM 
(Heidelberg Retina Tomograph 3 – Rostock 
Cornea Module, Heidelberg Engineering 
GmbH, Germany). Лазерната конфокална 
микроскопия на живо е извършена на 
всеки пациент с птеригиум или с пинг-
векула в две полета: на чиста роговица в 
близост, на чиста роговица до новообра-
зуванието и върху полето с пингвекула 
или с птеригиум. Снимките са направени 
в двете точки в една и съща последова-
телност за всеки пациент. Централна ро-
говица и назалната булбарна конюнкти-
ва (на разстояние 2 мм от лимба) са изс-
ледвани при здрави очи. Чистите снимки 
от различни точки на наблюдение са се-
лектирани за последващия качествен и 
количествен анализ. 

Резултати и обсъждане 
Микроструктурните характеристики 

на клинично нормална конюнктива и 
лимб на пациентите служи за сравнение 
с находката от групата пациенти с пте-
ригиум и с пингвекула. Количествените 
и качествени характеристика на чиста 
роговица са проследени като са изчисле-
ни гъстотата и формата на клетките. 
Честотата на базалните епителни клетки 
и на кератоцитите в предна строма (Фи-
гура 1А и 1Б) е изчислена. В базалния 
епител на нормална роговица са изброе-
ни 4231 ± 52 клетки/мм² (Фигура 1В). Не 
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са установени възпалителни прояви и по 
епитела не се наблюдават възпалителни 
клетки. Стромата се характеризира с 
правилно подредени, приблизително ед-
накви по големина кератоцити. На ниво 
базален нервен плексус (Фигура 1Г) ясно 
се отличават нервните влакна, без да се 
открояват патологични микроструктурни 
промени. При очите с пингвекула се 
наблюдават гнезда от фиброзна тъкан в 
зоната на пингвекула (Фигура 2А). Съе-
динителнотъканните клетки оформят 
повлекла (Фигура 2Б). Често картината 
на пигнвекулата се допълва с ясно изра-
зена възпалителна реакция. По епитела 
се наблюдава изразена инфилтрация на 
възпалителни клетки (Фигура 2В) и под-
лежаща активна съдова мрежа. В съседс-
тво стромата се представя със стрииран 

строеж. Броят на стволовите клетки е 
намален (Фигура 2Г), което е най-
видимо на ниво лимб. 

Нашето наблюдение включва и група 
от 20 очи с птеригиум. При тази група на 
снимките от конфокалния микроскоп се 
открояват фиброзна тъкан с гнезден 
строеж (Фигура 3А и 3Б). Отново се отк-
риват белези на възпалителна реакция. В 
стромата се визуализат полета с дълбока 
инфилтрация от възпалителни клетки 
(Фигура 3В). Денегеративни промени се 
откриват на ниво епител. Липсват ство-
лови клетки (Фигура 3Г), а структурните 
деформации се визуализират като гънки. 
Тук деструктивните промени в рогови-
цата могат да се наблюдават на всички 
нива.  

    
Фиг. 1А и 1Б – Нормална предна строма на нормална централна роговица, 1В – Епител 
на нормална роговица, липсват следи от възпалителни клетки, клетките са със запазен 
строеж, форма и гъстота; 1Г – Микроструктурна снимка на нормален базален нервен 
плексус на чиста роговица 

    
Фиг. 2А. Пингвекула – натрупване на фиброзна тъкаn; 2Б – повлекла от фиброзна тъ-
кан; 2В – множество възпалителни клетки по епителния слой; 2Г – наблюдава се липса 
на стволови клетки на микроструктурно ниво 
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Фиг. 3. Птеригиум – 3A наблюдават се гнезна от фиброзна тъкан в строежа на птериги-
ум; 3Б – Фиброзните влакна оформят гнезда от подлежащата тъкан; 3В – визуализира 
се дълбока инфилтрация от възпалителни клетки; 3Г – липсват нормални стволови 
клетки 

Предишни хистопатологични изслед-
вания, основани на хирургично ексцизи-
ран материал, посочват инвазия от фиб-
робластична тъкан, разделяща базалните 
корнеални епителни клетки от Баумано-
вия слой, с деструкция на подлежащата 
повърхностна корнеална строма [10-14]. 
Нашите резултати корелират с други 
близки изследвания, съобщаващи за 
микроструктурни промени, на база хис-
тология [8-17]. Използвайки лазерна 
конфокална микроскопия на живо ние 
описваме намаляване броя на кератоци-
тите. Наблюдаваме издължаване на 
клетките на базалния корнеален епител, 
на границата птеригиум-роговица. По-
добни промени са били описани в пре-
дишни хистологични изследваия [18]. 

Морфологичната нерегулярност на 
суббазалния нервен плексус и намалена-
та гъстота на роговичните епителни 
клетки и на кератоцитите са друга на-
ходка, за която не се откриват съобще-
ния в литературата. Роговичната инерва-
ция има важна трофична роля за рогови-
цата, така че промени в суббазалния 
нервен слой на роговицата биха изигра-
ли роля за намалението на гъстотата на 
епителните клетки и тази на кератоцити-
те в роговиците на очи с птеригиум или 
неговите прекурсори [18]. 

Хистологичните промени при пигнве-
кула са аналогични на еластоза на кожа-
та, причинена от слънчева светлина. 
Съставена е от абнормни колагенови 
гнезда и съединителна тъкан. Има замес-
тване на еластичните влакна с еластозни 
фибри. Процеси, които водят до еласто-
идни промени в конюнктивата, се наб-
людават при увреждане от УВ радиация 
[6, 7].  

Конюнктивата е ранима от УВ радиа-
цията, тъй като тя е тънка, не е керати-
низирала и няма пигментен епител. Сле-
дователно, образуването на пингвекула 
изисква по-кратко време и по-малко ин-
тензивно излагане на ултравиолетови 
лъчи, отколкото развитието на слънчева 
еластоза на кожата. 

Изводи 
На базата на микроструктурния анализ 

чрез лазерна конфокална микроскопия на 
живо беше установена морфологична 
връзка между структурните промени в 
очната повърхност, настъпили при паци-
енти с пингвекула и с птеригиум.  

Лазерната конфокална микроскопия 
на живо може да се използва при прос-
ледване на хистопатологични изменения 
в прогресията на птеригиум и пингвеку-
ла и при наблюдение на ефектите от раз-
лични схеми на лечение. Също така нас-
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тоящото прочуване може да допренесе за 
по-доброто разбиране на патогенезата на 
тези две очни заболявания. Бъдеща кли-
нико-патологична корелация би изясни-
ла тяхната етиопатогенезата на струк-
турно ниво. 
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Клинично приложение на скала за определяне 
тежестта на метаболитния синдром като рисков 
фактор за съдови заболявания 

К. Бахчеванов1, П. Атанасова1, Митков Митков2, К. Чомпалов1 
1Катедра по неврология, Медицински факултет, Медицински университет – Пловдив 
2Втора катедра по вътрешни болести, Секция по ендокринология, Медицински факул-
тет, Медицински университет – Пловдив 

Въведение 
Метаболитният синдром (МетС) 

представлява комплекс от взаимно свър-
зани рискови фактори за развитие на 
сърдечносъдови заболявания (ССЗ) и за-
харен диабет (1). Същевременно те са 
лесно достъпни клинични показатели – 
артериално кръвно налягане, обиколка 
на талията, нива на HDL-холестерола, 
триглицериди и кръвна захар на гладно, 
основа на диагностичните критерии за 
МетС (2). Зависими са и от етнически, 
расови и полови различия. С тези особе-
ности е съобразено последното предло-
жение за диагностични критерии на 
МетС от Международната диабетна асо-
циация (2). Диагностични критерии са с 
бинарна природа, която не позволява 
точна оценка на риска, който носят във 
времето. На пациента се поставя диагно-
за „метаболитен синдром“ на база на 
стойности извън референтните (над или 
под критичните нива),за определен пока-
зател от съответните диагностични кри-
терии. Това не позволява да се диагнос-
тицира МетС при отклонени, но гранич-
ни критерийни стойности (които, сами 
по-себе си е възможно да носят скрит и 
недооценен по-висок кардио-
метаболитен риск!), както и адекватна 
оценка за тежестта на подлежащия про-
цес. Един от начините за преодоляване 

на тези ограничения, е предложениетоза 
поставяне на диагнозата да се използва 
непрекъснат ред от стойности (continuum 
values) (3), т. нар. непрекъсната скала за 
МетС (continuous metabolic syndrome 
score – cMSc). 

За настоящото проучване ние избрах-
ме предложената от Gurca и съавт. (2014) 
скала за определяне тежестта на МетС – 
СТМС (MSSS – metabolic syndrome se-
verity score, степен на тежестта на мета-
болитния синдром), която включва както 
клинични параметри, така и демографс-
ки характеристики като пол и раса 
(REF). 

Цел  
Да се проведе клинично проучване 

при здрави доброволци на средна зряла 
възраст за идентифициране на лица с ве-
роятно повишен риск от МетС и пилотно 
валидиране на скала за определяне те-
жестта на синдрома като рисков фактор 
за ССЗ. 

Материал и методи 
За проучването бяха подбрани 64 

доброволци, изследвани за периода ок-
томври 2014 – октомври 2015 г. Включ-
ващите критерии на проучването бяха: 
възраст от 45 до 55 год., с нормално 
ежедневно функциониране и консулти-
рани с ендокринолог за възможно нали-
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чие на метаболитен синдром (с или без 
показатели за ЗД2). Изключващите 
критерии бяха: преживяни сърдечносъ-
дов или мозъчносъдов инциденти; че-
репномозъчна травма, дегенеративни и 
възпалителни заболявания на нервната 
система; епилепсия, други (освен ЗД2) 
ендокринологични заболявания; прием 
на лекарства, които биха повлияли мета-
болизма (напр. кортикостероиди), без да 
се изключва приема на статини. С всич-
ки участници беше проведено клинично 
интервю; физикално, неврологично и 
лабораторни изследвания. За всеки учас-
тник беше попълнена (от изследователи-
те) анкетна карта-въпросник с данни от 
проведеното интервю; някои от регист-
рираните основни демографски и антро-
пометрични характеристики на участни-
ците; налични съдови рискови фактори 
(СРФ) и заболявания (в миналото и нас-
тоящи, с или без провеждано лечение в 
тази връзка).  

Лабораторното изследване включва-
ше изследване на венозна кръв взета 
сутрин на гладно за показателите кръвна 
захар, липопротеинисвисока плътност 
(HDL-холестерол), триглицериди (TGL), 
общ холестерол по стандартни методи. 
Допълнително бе изследванa кръв за 
ПКК, урея, креатинин, АСАТ, АЛАТ. 

Въз основа на информацията от ан-
кетната карта и изследванията пациенти-
те бяха разпределени в 2 основни гру-
пи – 32 пациента покриващи поне 3 от 
критериите за метаболитен синдром и 32 
контроли, които не покриваха критерии-
те за МетС (но могат да бъдат с 1 или 2 
положителни диагностични критерия за 
МетС); за всеки участник беше изчисле-
на СТМС (в персентили и z-стойност), 
посредством електронен калкулатор бе-
ше извършено изчисляване на СТМС 

(http://publichealth.hsc.wvu.edu/biostatistics/
metabolic-syndrome-severity-calculator/
mets-severity-calculator/). Формулите за 
изчисление на СТМС използват факто-
рите: възраст, раса, пол, обиколка на та-
лията, TGL, HDL-холестерол, систолно 
кръвно налягане и кръвна захар и за пър-
воначалната оценка на „тежестта“, която 
носи всеки отделен фактор е послужала 
базата данни на проучването NHANES в 
САЩ (4). Допълнително бяха изчислени 
и следните индекси за оценка на кардио-
васкуларния риск: qRISK (www.qrisk.org) 
и предсказанa възраст на сърцето 
(Framingham risk score) (онлайн калкула-
тор на www.framinghamheartstudy.org/) 
(5)(6). 

Статистическа обработка и анализ. 
По своя характер проведеното проучване 
беше напречно-срезово. Качествените 
показатели на изследването бяха предс-
тавени като брой (процент), а количест-
вените бяха обработени с помощта на 
вариационен анализ (средни стойности и 
стандартни отклонения). Нормалното 
разпределение на данните беше прове-
рено с помощта на теста на Шапиро-
Уилк. Сравненията бяха направени чрез 
параметрични и непараметрични методи 
за две независими извадки (съответно 
t-тест на Стюдънт или тест на Ман-
Уитни), както и еднофакторен дисперси-
онен анализ. При категорийните про-
менливи бе приложен методът хи-
квадрат или точният тест на Фишер. Из-
ползван бе корелационен анализ и бе из-
числен както корелационният коефици-
ент на Пирсън със съответния коефици-
ент на детерминация за приблизителна 
оценка на силата на връзката между ко-
личествените променливи, така и коре-
лационният коефицент на Спирмън, ко-
гато разпространението на данните се 
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различава от нормалното. При тези слу-
чаи като коректна бе интерпретирана 
само връзката, изследвана с помощта на 
непраметричния коефициент на корела-
ция на Спирмън. Нивото на достовер-
ност на нулевата хипотеза е възприето 
като p = 0,05, ако не е посочено друго. 

Резултати и обсъждане 
От набраните 64 доброволци, осем 

отпаднаха от проучването. Само данните 
за 56 лица бяха включени в крайния ана-
лиз на завършилите проучването лица. 

Те бяха разпределени в две основни гру-
пи – здрави лица (контроли) бяха (n = 
29,51, 8%) и групата с МетС/ЗД (n = 
27,48, 2%). Направеното сравнение меж-
ду демографските характеристики на 
участниците не показа съществени раз-
лики, с изключение на доминиращото 
участие на жените. Всички компоненти 
на МетС като находки при здравите кон-
троли и при пациентите с МетС бяха 
достоверно различни в двете основни 
клинични групи (табл. 1). 

Табл. 1. Сравнителни демографски и клинични характеристики (вкл. СРФ – заболява-
ния) на включените в проучването доброволци. Забележка: МС/ЗД – метаболитен синд-
ром/захарен диабет тип 2; АН, артериално налягане; АХ, антихипертензивна. Брой 
(процент) или средна стойност (стандартно отклонение); „Да“ се отнася до наличието 
на симптом, характеристика или положителен (патологичен) резултат; #p < 0,05 или 
$p < 0,01 – показва наличие на разлика между пациенти с МС/ЗД и контроли, установе-
на с χ2-тест или точния тест на Фишер. 

Характеристика [единици]* Здрави (контроли) Пациенти с МС/ЗД2* Общо 
Брой 29 (51,8) 27 (48,2) 56 (100) 
Пол [м/ж] # 6 (20,7) / 23 (79,3) 13 (48,1) / 14 (51,9) 19 (33,9) / 37 (66,1) 
Възраст 50,59 ± 3,41 49,59 ± 3,44 50,11 ± 3,43 
Образование [средно/висше] 5 (17,2) / 24 (82,8) 8 (29,6) / 19 (70,4) 13 (23,2) / 43 (76,8) 
Тютюнопушене  
[не/бивш пушач/да] 

13 (46,4) / 7 (25) / 8 (28,6) 11 (20,4) / 7 (13) / 8 (14,8) 24 (24,4) / 14 (25,9) / 16 
(29,6) 

Прием на лекарства [не/да] 6 (75) / 2 (25) 3 (25) / 9 (75) 9( 45) / 11 (55) 
Фамилнa обремененост [не/да]# 4 (44,4) /5 (55,6) 0 (0) / 12 (100) 4 (19) / 17 (81,0) 
Болести – съдови рискови фактори:    
Сърдечносъдови заболявания (ССЗ) 
[не/да] # 

20 (71,4)/8 (28,6) 11 (42,3) / 15 (57,7) 31 (57,4) / 23 (42,6) 

Захарен диабет тип 2 [не/да] # 29 (100) / 00 21 (77,8) / 6 (22,2) 50 (89,3) 6/10,7) 
Дислипидемия [не/да] # 22 (81,5) /5 (18,5) 14 (53,8) / 12 (46,2) 36(67,9) / 17 (32,1) 
Хипертония (АХ) [не/да] $ 28 (96,6) / 1 (3,4) 11 (40,7) / 16 (59,3) 39 (69,6 ) / 17( 30,4 ) 
Други болести [не/да] 17 (81) / 4 (19) 13 (72,2) / 5 (27,8) 30 (76,9) / 9 (23,1) 
Компоненти на метаболитния 
синдром: 

   

HDL < 1 ммол/л (мъже) или HDL < 
1,29 жени или лечение [не/да] $ 

25 (86,2) / 4 (13,8) 10 (37) / 17 (63,0) 35 (62,5) / 21 (37,5) 

TGL > 1,7 ммол или лечение 
[не/да] $ 

28 (96,6) / 1 (3,4) 7 (25,9) / 20 (74,1) 35 (62,5) / 21(37,5) 

Глюкоза > 5,6 mmol/l или лечение 
или ЗД2 [не/да] 

19 (65,5) / 10 (34,5) 8 (29,6) / 19 (70,4) 27 (48,2) / 29 (51,8) 

Систолно АН > 130 или диастолно 
АН > 85 или АХ лечение [не/да]$* 

28 (96,6) / 1 (3,4) 11 (40,7) / 16 (59,3) 39 (69,6) / 17 (30,4) 

Обиколка на талията > 94 см за 
мъже или > 80 см за жени [не/да] # 

11 (37,9) / 18 (62,1) 3 (11,1) / 24 (88,9) 14 (25) / 42 (75) 
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При здравите контроли на средна въз-
раст 50,59 ± 3,41 год. предсказаната въз-
раст на сърцето беше 52,14 ± 9,43 год. 
При пациентите с МетС на средна въз-
раст 49,59 ± 3,44 год. предсказаната въз-
раст на сърцето беше 65,08 ± 12,83 год. 
Изчисленият 10-годишен сърдечносъдов 
риск за лицата от контролната група бе-
ше 3,79% ± 2,41%, а за пациентите с 
МетС – 7,90% ± 7,38%. Изчисленият ин-
декс за тежест на МетС при здравите 
контроли беше с отрицателен знак спо-
ред z-score – 0,45 ± 0,5, а според персен-
тили беше 34,41 ± 16,62. Изчисленият 
индекс за тежест на МетС при пациенти-
те с МетС беше значимо по-висок: 
z-score 0,60 ± 0,57; персентили – 69,97 ± 
17,13 (фиг. 1). Всички сравнени показа-
тели двете групи лица бяха със значима 
разлика на средните стойности 

(р < 0,05). 
Беше потърсена и установена поло-

жителна корелация на тежестта на МетС 
с други рискови фактори за ССЗ или 
компоненти на МетС, които не са изпол-
звани (нито директно нито косвено) при 
изчисляването на скалата. Такава беше 
установената корелация между СТМС и 
диастолното кръвно налягане (ДКН) (ко-
ефициент на корелация на Спирман 
(Rho = 0,399, p < 0,003). 

Във връзка с друг, трети подход за ва-
лидиране на скалата за тежест на МетС 
беше потърсена и установена положи-
телна корелация на СТМС с предсказа-
ната възраст на сърцето (Rho = 0,508, p < 
0,001) и с изчислената процентна оценка 
(индекс) QRISK за 10-годишния риск от 
развитие на ССЗ (съответно, и Rho = 
0,522, p < 0,001 показани на Фиг. 2). 

 
 
 

 
Фиг. 1. Сравнение на СТМС между здрави контроли и пациенти с Метс/ЗД2. Панел А 
илюстрира разликата между средните стойности на z-score. Панел Б илюстрира разли-
ката между здрави контроли, пациенти с МетС и ЗД2 (ANOVA) 
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Фиг. 2. Линейна корелация между СТМС и предсказаната възраст на сърцето (панел А) 
и индекс на 10-годишния сърдечно-съдов риск qRISK (%) (панел Б) 

Обсъждане 
Новата скала за тежест на метаболит-

ния синдром (СТМС), изчислена по дан-
ни и формули от Gurca и съавт. (2014), 
апробирана сега у нас при здрави добро-
волци на средна зряла възраст, също по-
каза статистически достоверна разлика и 
в двата си варианта (като z-стойност и 
като персентили) с по-високи (т.е., по-
рискови) стойности при групата пациен-
ти с МетС/ЗД2.  

Установените по-високите стойности 
на СТМС при пациентите с МетС/ЗД2, 
както и достоверните разлики с групата 
от здрави лица (в България, при попула-
ция, различна от онази в САЩ, при коя-
то са били установени зависимостите за 
моделиране и първоначално изчисляване 
и формулиране на СТМС), бяха едни от 
основните елементи на процеса на вали-
диране на тази скала за тежест на МетС 
клинично приложена за първи път у нас. 
Освен това беше установената значима 
положителна корелация и с други риско-
ви фактори за ССЗ или компоненти на 
МетС, които не са използвани (нито ди-
ректно нито косвено) при изчисляването 

на СТМС. Беше установена и положи-
телна корелация на СТМС с предсказа-
ната възраст на сърцето и с изчислената 
процентна оценка “QRISK” за 10-
годишен риск от развитие на ССЗ. И 
двете характеристики са с по-високи 
(рискови) стойности при групата паци-
енти с МегС/ЗД2 (съответно, 65,08 год. и 
7,90%).  

Като потвърждение, би трябвало да 
разглеждаме и достоверната корелация 
между предсказаната възраст на сърцето 
и календарната възраст (RhoСпирман = 
0,381, p < 0,005), изчислена за цялата 
група доброволци. Предсказаната въз-
раст на сърцето (средно около 58,4 год., 
по-висока със средно 8,2 години и зна-
чимо различна (p < 0,001) от календар-
ната възраст на пациенти с МетС/ЗД2 и 
здрави лица – въпреки, че средната ка-
лендарна възраст беше една и съща и в 
двете изследвани групи (около 50,1 год.).  

Изводи 
Ние считаме за успешно проведеното 

от нас клинично проучване за пилотно 
валидиране в България на американската 

77 



 

скала СТМС на Gurca и съавт. (2014). 
Въпреки ограниченият брой на включе-
ните в проучването участници на средна 
зряла възраст бяха установени достовер-
ни разлики между показателите на двете 
основни клинични групи – здрави лица и 
идентифицирани с изследването носите-
ли на МетС с или без ЗД2) 
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С. Петров1, М. Орбецова1, Я. Илиев2, Н. Сирачка3 
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Медицински факултет, Медицински университет – Плевен 

Въведение 
Опиоидите са основно средство за 

обезболяване и доставяне на удоволст-
вие още от ранната история на човечест-
вото (1). Употребата на опиоиди под 
различна форма показва трайна тенден-
ция за задържане на честотата през пос-
ледното десетилетие. Злоупотребата и 
зависимостта към опиоиди, като хероин, 
морфин, опиоидни болкоуспокояващи е 
сериозен проблем, с глобални мащаби, 
който засяга здравното, социоалното и 
икономическото благополучие на всяко 
общество.  

Актуално състояние на употребата 
на наркотични в световен и 
национален план 
По данни на World Drug record – 2015, 

през 2013 г., около 250 млн. души в све-
та, във възрастта между 15 и 64 години, 
са използвали забранено наркотично ве-
щество, което представлява около 5.2% 
от населението на Земята. Средно между 
26,4 и 36 милиона души злоупотребяват 
с опиоидни вещества в света. Хероин, 
кокаин и други наркотични вещества, 
водят до смъртта на около 200 хиляди 
души в света. Разпространението и 
употребата на наркотични вещества се 
свързва и с високи нива на престъпност 

и транасмесивно предавани инфекции, с 
високо значение за обществото, като 
хроничен вирусен хепатит С и HIV (2). 

Честотата на употреба и разпростра-
нение на наркотични вещества остава 
стабилно през последните три години. 
Най-употребяваният наркотик е канаби-
са със среден брой употребяващи лица 
от 140 млн. лица, като показва трайна 
тенденция за завишаване от 2009 г. на-
сам. Все по-популярни са т.нар. синте-
тични дроги, като амфетамини, със сре-
ден брой употребяващи от 30 млн. души 
и екстази със среден брой употребяващи 
от 15 млн. 

Табл. 1. Честота на употреба на различ-
ните наркотични вещества World Drug 
Report 2015  

 Процент от 
населението, 

което използва 
този наркотик 

Брой лица 
употребяващи 

тази дрога  
(в хиляди) 

Нисък Висок Нисък висок 
Канабис 2.7 4.9 128.480 232.070 
Опиоиди 0.6 0.8 27.990 37.560 
Опиати 0.3 0.4 12.920 20.460 
Кокаин 0.3 0.4 13.800 20.730 
Амфетамини 0.3 1.1 13.870 53.870 
Екстази 0.2 0.6 9.340 28.390 
Всички 
наркотични 
вещества 

3.4 7 162.000 329.000 
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Отчита се обезпокояващ дисонанс при 
опиатите. През последните 2 години се 
стига до рекордни мащаби на отглежда-
не на опиум, достигайки над 310 хил. 
хектара, с основен производител Афга-
нистан. Употребата на опиати, за сметка 
на това, не бележи прираст и остава ста-
билна със средна стойност от 16 млн. 
души и на опиоиди, със среден брой 
употребяващи от 32 млн. 

Според годишния доклад на „Евро-
пейския център за мониторинг на нарко-
тиците и наркоманиите“, повече от 80 
млн. възрастни или почти една четвърт 
от възрастното население на Европейс-
кия съюз са опитвали незаконни нарко-
тици някога през живота си. Най-често 
използваният наркотик е канабисът (от 
78,9 млн. души), с по-ниска честота се 
характеризира употребата на кокаин 
(15,6 млн. души), амфетамини (12 млн. 
души) и MDMA – екстази (12,3 млн. ду-
ши). Макар, че употребата на хероин и 
други опиоиди остава относително слабо 
разпространена, с тези наркотици про-
дължават да се свързват най-много слу-
чаи на заболявания и смърт и най-
високите разходи за лечение за употреба 
на наркотици в Европа (3). 

През 2012 г. е проведено национално 
проучване относно: нагласи и употреба 

на психоактивни вещества сред населе-
нието на Република България. Обхваща 
представителна извадка за населението 
на страната във възрастовия диапазон 15 
и 64 години. Обхванати са общо 5 325 
лица в посочения възрастов интервал (4). 
Резултатите от това проучване са в уни-
сон с международните данни и показа, 
че най-масовото употребявано нарко-
тично вещество е канабисът, като 7,5% 
от анкетираните са го опитали поне вед-
нъж в живота си. или между 6.8 – 8.2% 
от населението, или около 335 – 400 хи-
ляди лица. На второ място по честотата 
на употреба е групата на стимулантите: 
екстази – 2.0% (1.6 – 2.4 %, приблизи-
телно 80 – 115 хиляди), амфетамини – 
1.2 % (0.9 – 1.5%, приблизително 45 – 75 
хиляди) и кокаин – 0.9 % (0.7 – 1.2%, 
приблизително 35 – 60 хиляди). Употре-
бата „през живота“ на хероин, LCD и 
други халюциногени и различни видове 
инхаланти е в рамките до 0.5%. Специ-
ално внимание предизвикват анаболните 
стероиди (в групата до 0.5%) и успокои-
телните/сънотворните, които по процент 
на употреба изпреварват и канабиса 
(8.4%, 7.7 – 9.1%, приблизително 380 – 
445 хиляди), но като форма на медика-
ментозна наркомания особено сред по-
възрастното население.  

 
Фиг. 1. Брой регистрирани лица по линия „Наркотици“ (2008 – 2012 г.) (употребяващи 
и разпростаняващи) (5)  
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В България средно 11.6% от населе-
нието, във възрастта между 15 и 64 го-
дини, са употребявали наркотично ве-
щество през живота си, като най-
популярният наркотик отново е канабис. 
Тревожещ факт е високият процент мла-
ди хора, във възрастов диапазон 15 – 34 
години, употребили наркотици през пос-
ледните 12 месеца – 12.5%.  

Важен фактор, при анализа за употре-
бата на наркотици, се отчита и процен-
тът на проблемно употребяващи. Дефи-
ницията за проблемно употребяващи 
наркотици е: инжектиране на наркотици 
или продължителна/редовна употреба на 
опиати, кокаин и/или амфетамини (6). 
Проблемната употреба на наркотици 
може да бъде разделена на важни подг-
рупи. Генерално разграничение може да 
се направи между употребата на хероин, 
която исторически погледнато е причи-
ната за по-голямата част от проблемната 
употреба на наркотици в повечето от 
страните в ЕС, и проблемната употреба 
на стимуланти, която преобладава във 
Финландия и Швеция, където болшинст-
вото проблемно употребяващи наркоти-
ци използват като основно вещество ам-
фетамин. По същия начин, в Чехия упот-
ребяващите метамфетамин традиционно 
формират една значителна част от проб-
лемно употребяващите наркотици (7). 
Въпреки тенденциите за намаляване на 
употребата на хероин, процентът на 
проблемно употребяващите наркотици е 
най-голям за сметка на хероина. 

При проучване, оценяващо проблем-
ната употреба на наркотици в България, 
се установява, че средната възраст на 
първата употреба на хероин сред проб-
лемно употребяващите е 18.6 години, а 
средната възраст при първото инжекти-
ране е 19.9 години. Средната възраст на 

първата употреба на други опиоиди е 
21.1 години, а средната възраст при пър-
вото инжектиране на други опиоиди е 
21.4 години. Средната дневна доза в 
дните на употреба на хероин през пос-
ледните 30 дни е била 0.32 гр. (8) 

Употребата на наркотични вещества 
се асоциира като основна причина за ос-
три интоксикации и причина за смъртни 
случаи, като за България през изминала-
та година се регистрирани 21 смъртни 
случая. През предходните пет години се 
отчита трайна тенденция към завишава-
не честотата на острите интоксикации от 
наркотични вещества, като за регион 
Пловдив, за 2015 г. са регистрирани об-
що 191 случая на остро отравяне с нар-
котици, от които 112 са хоспитализира-
ните лица. 

 
Фиг. 2. Сведение за остри интоксикации, 
свързани с употреба на психоактивни 
вещества (наркотици и алкохол) Регион 
Пловдив; Дани – РЗИ Пловдив  

Изводи 
Тенденции и заключение: Тенденция-

та за разпространение и употреба на 
наркотични вещества, в световен мащаб, 
се запазва. 

• Броят на употребяващите наркоти-
ци лица нараства, респективно с нараст-

0

50

100

150

200

250

2011 2012 2013 2014 2015

Б
ро

й 
ре

ги
ст

ри
ра

ни
 с

лу
ча

и 

Години 
Алкохол Наркотици 

81 



 

ването на населението в света. 
• Най-често използваният наркотик 

остава канабисът. 
• Все повече се увеличава честотата 

на т.нар. „модерни дроги“. 
• Хероинът е на първо място, като 

причина за проблемна употреба на нар-
котици. 

• Забелязва се драстично увеличение 
честотата на острите интоксикации, с 
наркотични вещества, за 2015 г., за реги-
он Пловдив. Увеличението на честотата 
е за сметка на хоспитализираните лица.  
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Проучване клиничното приложение на 
комплексен подход към лечението на 
хроничните рани на долните крайници  

Светослав Славчев1, Николай Спасов1, Драгомир Дарданов2, Владислав Стоянов2 
1Медицински факултет, СУ „Св. Климент Охридски“ 
2Клиника по обща и чернодробно-панкреатична хирургия към Александровска болница, 
МУ – София 

Въведение 
Хроничните рани на долните крайни-

ци (ХРДК) са незаздравяващи в продъл-
жение на повече от 3 месеца [1]. Те са 
често срещано заболяване. По статисти-
чески данни, в САЩ са засегнати около 
6,5 милиона пациенти [2]. Етиологията 
им е разнообразна – може да бъде от съ-
дов характер (артериална или венозна 
недостатъчност), нарушения в микро-
циркулацията, системни заболявания, 
метаболитни нарушения, като диабет, 
васкулити и др. [3].  

Лечението им е трудно и продължи-
телно и изисква комплексен подход, 
който има за цел отстраняване на риско-
вите фактори, контрол на придружава-
щите заболявания, подобряване на пе-
риферното кръвообращение, възстановя-
ване структурната цялост и регенерация-
та на кожата [4]. Значителен проблем 
представлява лечението на инфектирани 
ХРДК. 

Цел 
Представяне и анализиране собствени 

резултати от комплексното лечение на 
пациенти с ХРДК и предлагане на ле-
чебно-диагностичен алгоритъм за пове-
дение. 

Материал и методи 
За периода юни 2014 – февруари 

2016 г., амбулаторно са лекувани 23 па-
циенти с ХРДК. Съотношението мъ-
же:жени е 16 (69,5%):7 (30,4%). Възраст-
та на болните варира между 40 и 80 го-
дини. 

На табл. 1 е представено разпределе-
нието на пациентите по водеща болестна 
причина за хроничната рана. 

Табл. 1. 
 Mъже Жени 
Брой пациенти 16 7 
Произход 
на раната 

Артериална 4 0 
Венозна  7 2 
Смесена (вклю-
чително деку-
битална) 

6 4 

Основно 
заболяване 

Диабет 2 2 
АХ 1  
ИБС   
Тромбофлебит 4 1 

На всички пациенти е извършен пъ-
лен клиничен преглед и допълнително – 
взета клинична лаборатория, микробио-
логия, доплер на артериални и венозни 
съдове на долните крайници, абдоми-
нална ехография и др. Приложено е сис-
темно и патогенетично лечение на ос-
новното заболяване. При данни за ин-
фекция (оток, хиперемия, гноевидна сек-
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реция, болка, наличие на некротични ма-
терии), е приложено системно антибио-
тично лечение.  

На табл. 2 е представено терапевтич-
ното поведение. 

Табл. 2. 
Взета микробиология 7 1 
Терапия Антибиотик 5 2 

Венотоници 4 2 

След осъществяване на прегледа, се 
започва локално лечение на раната, 
следващо следните етапи: 

1) Избор на метод за обработка на ра-
ната (некректомия и/или дебридман, вкл. 
отстраняване на хиперкератози или хи-
пергранулации, опресняване на ръбовете 
и дъното на раната). 

2) Иригиране на раната с антисепти-
чен разтвор (например Prontosan®). 

3) При наличие на некроза, използва-
ме ензимна некролиза с Neprolysin® (съ-
държащ протеолитичен ензим, извлек от 
Bacillus subtilis).  

4) При рани в стадий на гранулация и 
епителизация, използваме Post-Neprol 
(разработка на Института по Органична 
Химия към БАН). Той представлява гли-
цериново-нишестен гел, съдържащ като 
главен активен компонент колагенов 
хидролизат, който подхранва кожата и 
стимулира нейната регенерация. Освен 
това има хибитан, който поддържа рана-
та стерилна. От епителизиращия гел се 
нанася тънък слой, който се разнася рав-
номерно в областта на раната. 

5) За запазване на образувания био-
филм и целостта на образуващите се в 
по-късен етап гранулации, използваме 
Bactigras (тюлена превръзка с хлорхек-
сидинацетат). Хлорхексидинацетатният 
антисептик бавно се освобождава от 

превръзката и осигурява продължително 
действие срещу Грам-положителните и 
Грам-отрицателните бактерии. 

6) В зависимост от секрецията на ра-
ната, използваме абсорбиращи превръз-
ки – Zetuvit E (при силно секретиращи 
рани); пенести – например PermaFoam®, 
Sterimed®Foam или Allevyn® (при уме-
рена секреция) и хидроколоидни – 
Hydrocoll (при лечение на рани във фаза-
та на гранулация и епителизация) 

7) Така направената превръзка се 
фиксира с бинт 

Освен локалното лечение на раната, 
при пациенти с диабет се проведе интен-
зифицирано инсулинолечение до норма-
лизиране на кръвнозахарния профил. 

Пациенти с артериална недостатъч-
ност получаваха и съдоразширяващи, а 
тези с венозна недостатъчност – веното-
ници и еластокомпресия. 

При двама пациенти се направи сво-
бодна кожна пластика. 

В литературата съществуват данни за 
благотворното действие на автоложния 
кръвен серум. Локалното приложение на 
автоложен кръвен серум може да бъде 
използвано при лечението на трудноза-
растващи ХРДК. 

За определяне стадия и развитието на 
раната, използвахме следните показате-
ли: подобрен статус на раната, започване 
на заздравяване, спадане на отока, нама-
ляване на болката, нормализиране на па-
раклиничните показатели (кръвна захар, 
левкоцити), нормална телесна темпера-
тура, микробиологичен контрол и др. 

Резултати 
След приложеното комплексно лече-

ние при 65% (15 пациенти) раните за-
раснаха напълно, при 35% (8 пациенти) 
раните са в процес на заздравяване. При 
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никой от пациентите не се наблюдава 
влошаване. От получените микробиоло-
гични резултати се наблюдават следните 
инфекциозни причинители: Грам-
положителни аероби – S. aureus, S. 
pyogenes, Enterococcus spp.; Грам-
отрицателни аероби ентеробактерии – E. 
coli, Proteus spp., Enterobacter spp. 

 
Фиг. 1. 

 
Фиг. 2. 

 
Фиг. 3. 

 
Фиг. 4. 

Обсъждане 
В практиката не съществува единен 

метод за лечение на ХРДК. 
Използваните от нас препарати Nepro-

lysin® и Post-Neprol в комплексния ме-
тод за лечение на ХРДК са безопасни и 
ефективни. Neprolysin се прилага при 
рани в ексудативна фаза с наличие на 
некроза, а Post-Neprol – в пролифератив-
ната фаза (на гранулация и епителиза-
ция) [5]. Neprolysin® се комбинира с ло-
кален антисептичен разтвор, но не с ло-
калнии антибиотици или йод-съдържащи 
антисептици. В пролиферативната фаза 
прилагането на хидроколоидни превръз-
ки е препоръчително [6]. Комбинацията 
им с Post-Neprol не води до странични 
ефекти. 

На база литературен обзор и собстве-
ни резултати, предлагаме лечено-
диагностичен алгоритъм при лечение на 
ХРДК. Табл. 3. 

В литературата не съществува едино-
мислие по отношение на вида на анти-
биотик за емпирична терапия, както и за 
продължителността. Според N. Omar 
2008, при данни за лека до умерена ин-
фекция се препоръчва терапия с един 
антибиотик насочен спрямо Грам-
положителните бактерии, напр. пеници-
лазоустойчиви пеницилини, първа гене-
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рация цефалоспорини или клиндамицин; 
при по сериозна и усложнена инфекция 
се препоръчва добавяне на агент срещу 
Грам-отрицателни бактерии и евентуал-

но антианаеробен препарат, напр. III – 
IV генерация цефалоспорини, бета лак-
там/беталактамазен инхибитор, хиноло-
ни и метронидазол. 

Табл. 3.  
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Задължително според нас трябва да 
бъде микробиологичното изследване 
преди започване на емпиричната анти-
биотична терапия и евентуално нейната 
корекция след получаване на резултата 
от антибиограмата. 

Извод  
Предложената от нас тактика дава от-

лични резултати, като се наблюдава по-
добрение или напълно заздравяване на 
рани с давност от няколко месеца до го-
дини.  

На табл. 3 е представен лечебно-
диагностичният алгоритъм. 
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Локално приложение на автоложен кръвен 
серум при комплексното лечение на трудно 
зарастващи хронични рани на долните 
крайници – първоначални резултати  

Николай Спасов1, Светослав Славчев1, Владислав Стоянов2, Драгомир Дарданов2 
1Медицински факултет, СУ „Св. Климент Охридски“ 
2Клиника по обща и чернодробно-панкреатична хирургия към Александровска болница, 
МУ – София 

Въведение 
Лечението на хроничните рани на 

долните крайници (ХРДК) е трудно и 
продължително. Изисква време, средства 
и постоянство. Съществуват различни 
материали и техники за третиране на те-
зи рани, но резултатите не винаги са по-
ложителни. Това ни провокира да потър-
сим по-успешен локален метод за тяхно-
то лечение. Последни проучвания са ус-
тановили, че богатата на тромбоцити 
плазма (БТП) може да ускори заздравя-
ването на раните [1]. Тромбоцитите иг-
раят две важни роли в зарастването на 
раните: хемостатична, както и подпома-
гат зарастването. След активиране на 
тромбоцитите и образуване на съсиреци, 
се освобождават растежни фактори от 
гранули, разположени в техните клетъч-
ни мембрани [2, 3]. Тези фактори изпъл-
няват ролята на биологични медиатори, 
които насърчават клетъчното активиране 
чрез свързване към специфични клетъч-
ни повърхностни рецептори [2, 3]. От 
тромбоцитите се отделят и бактерицидни 
фактори, които спомагат борбата с ин-
фекциозните причинители [4]. 

Слабо проучен е въпросът за използ-
ването на автоложен кръвен серум 
(АКС) като аналог на БТП при лечение-

то на хронични рани [Tодоров].  

Цел и задачи  
Представяне и анализиране на първо-

началните резултати от локалното при-
ложение на автоложния кръвен серум 
при комплексното лечение на трудно за-
растващи ХРДК, както и лечебно-
диагностичен алгоритъм за неговото из-
ползване. 

Материал и методи  
За периода ноември 2015 – февруари 

2016 г., амбулаторно са лекувани 3-ма 
болни с трудно зарастващи ХРДК. От 
тях 2 жени и 1 мъж. Първият пациент 
(мъж на 75-годишна възраст) има хро-
нична рана в дисталната част на дясното 
стъпало от 6 месеца. Придружаващо за-
боляване – диабет тип 2, с усложнение – 
полиневропатия. В хода на лечението 
раната се инфектира. Направена ампута-
ция на 3ти и 4ти пръст и прекъснато су-
хожилието на 2ри пръст. Приложено е 6-
седмично антибиотично лечение. Започ-
на се терапия с АКС. Вторият пациент 
(жена на 64-годишна възраст) има хро-
нична рана на медиалната част на дясна-
та подбедрица с давност от 2 години. 
Получена вследствие на удар. Лекувана 
без подобрение през това време. Прид-

88 



 

ружаващо заболяване – диабет тип 2. 
Третият пациент (жена на 83-годишна 
възраст) има хронични рани на двете 
подбедрици с давност от 3 години. 
Придружаващи заболявания: диабет тип 
2, хронична артериална недостатъчност 
на крайниците (ХАНК) и хронична ве-
нозна недостатъчност (ХВН). На паци-

ентите е направен пълен клиничен прег-
лед.  

След оценка на факторите на раната, 
представени в таблица 1, се започна 
локално лечение на раните с АКС.  

На таблица 1 са представени 
факторите, които трябва да се вземат под 
внимание при една хронична рана. 

Табл. 1. 

 

 
Автоложният кръвен серум се полу-

чава като от пациента се вземат 50 мл 
венозна кръв в епруветки по 10 мл. Из-
чаква се 15 – 20 минути докато се полу-
чи кръвен съсирек. След това се центро-
фугира 10 минути до получаване на бле-
дожълта течност (серум) над съсирека. 
Полученият серум внимателно с пипета 
се прехвърля в стерилен контейнер за 

съхранение. 
Раната се третира по следния начин: 
1. Обработка на раната. 
2. Промиване на раната с антисепти-

чен разтвор (Prontosan®) 
3. Накапване със стерилна спринцовка 

от автоложния кръвен серум в раневата 
повърхност и инфилтриране на малко 
количество в ръбовете ѝ. 

89 



 

4. Поставяне на – Post-Neprol® (раз-
работка на Института по органична хи-
мия към БАН). Той представлява глице-
риново-нишестен гел, съдържащ като 
главен активен компонент колагенов 
хидролизат, който подхранва кожата и 
стимулира нейната регенерация. Освен 
това има хибитан, който поддържа рана-
та стерилна. От епителизиращия гел се 
нанася тънък слой, който се разнася рав-
номерно в областта на раната. 

5. За запазване на образувания био-
филм и целостта на образуващите се в 
по-късен етап гранулации, използваме 
Bactigras®. 

6. В зависимост от секрецията на ра-
ната, използвахме абсорбиращи прев-

ръзки. При първият пациент – Zetuvit® E 
и Sterimed® Foam. При вторият паци-
ент – Zetuvit® E и Sterimed® Foam. При 
третият пациент – Sterimed® Foam. 

7. Фиксиране на превръзка с бинт. 

Резултати 
Наблюдаваното развитие на хронич-

ните рани при тримата пациенти е много 
добро. При първия пациент раните на-
пълно заздравяха за периода от 5 месеца. 
При втория пациент раните заздравяха 
напълно за период от 3 месеца. При тре-
тия пациент раните са в отлично състоя-
ние във фаза на прогресираща епители-
зация и частично затваряне.  

Първи пациент – снимки. 

 

  
17-12-2015 година 

Третиране на раната с АКС след овладяване на 
инфекцията 

17-02-2016 година 
Напълно заздравяване на тази част 

от раната. 
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17-12-2015 година 

Състояние на раната след инфекцията 
и преди започването на терапията с АКС 

17-02-2016 година 
Състояние на раната след 2-месечно лечение с 

АКС и обработка на раната. 

   
17-03-2016 година 07-04-2016 година 11-05-2016 година 

Раната е напълно заздравяла. 

Втори пациент – снимки  

  
15-02-2016 година 

Първи амбулаторен преглед на раната. 
Обработка. Започната терапия с АКС. 

07-04-2016 година 

91 



 

  
14-04-2016 година 21-04-2016 година 

Раната е напълно зараснала. 

 

Обсъждане 
Заздравяването на хроничните рани 

причинява дискомфорт на пациентите с 
висока социална цена. Бързото заздравя-
ване на раните подобрява качеството им 
на живот, защото се преустановява нуж-
дата от постоянно лечение. 

При локалното приложението на ав-
толожен кръвен серум, при лечението на 
ХРДК не установихме странични ефек-
ти. Според нас АКС в комбинация с гела 
с колагенов хидролизат оказва много 
добро въздействие върху лечението на 
труднозарастващи ХРДК, защото при 
обработката на тромбоцитите в серума 
се отделят редица растежни фактори: 
тромбоцитни растежни фактори (PDGF), 
трансформиращ растежен фактор (TGF), 
-β фибробластен растежен фактор 
(FGF), инсулиноподобен растежен фак-
тор (IGF) -1, епидермален растежен 
фактор (EGF), съдов ендотелен расте-
жен фактор (VEGF). Всички тези фак-
тори са включени във фазите на регене-
рация на раната.  

Извод 
Локално приложение на автоложен 

кръвен серум при комплексното лечение 
на трудно зарастващи ХРДК е безопас-
но. Първоначалните резултати са обна-
деждаващи. Необходими са още клинич-
ни и лабораторни проучвания на метода. 
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Еволюцията в хирургичното лечение на острия 
калкулозен холецистит 

Валентин Иванов1, Ганчо Костов2, Гергина Петева1, Росен Димов2 

1Медицински факултет, Медицински универстет – Пловдив  
2Катедра „Специална хирургия“, Медицински факултет, Медицински универстет – 
Пловдив; Клиника по хирургия, УМБАЛ „Каспела“  

Въведение 
Холецистектомията е най-често из-

ползваната хирургична интервенция при 
заболяванията на жлъчната система и 
най-често прилаганата операция днес по 
света[1-2]. Развитието на холецистектоми-
ята започва с отворения достъп на Карл 
Лангенбух през 1882 г., усъвършенства 
се с лапароскопския достъп от Филип 
Море и продължава да се развива и до 
ден днешен. 

Цел 
Нашата цел е да представим истори-

ческото, настоящото и бъдещото хирур-
гично лечение на острия калкулозен хо-
лецистит. 

Обзор 
Острият холецистит е едно от най-

често срещаните заболявания по света. В 
Америка всяка година се диагностицират 

над 20 милиона случаи на холецистит и 
се прилагат ежегодно над 500 000 холе-
цистектомии. Само в Съединените Ща-
ти, всяка година се извършват средно 
120 000 холецистектомии, резултат от 
холецистит3,4,5. Всяка трета жена и всеки 
шести мъж по света страдат от жлъчно-
каменна болест. Рискът от развитие на 
това заболяване е правопропорционален 
на възрастта. Висок пик в заболевае-
мостта се наблюдава при болни над 
40-годишна възраст – от 4 до 19 пъти по-
висок. 

Най-добрият и най-точният епидеми-
ологичен скрининг за жлъчно-каменна 
болест се прилага чрез ултрасонографс-
кото изследване5. На негова база се ус-
тановява, че калкулозния холецистит 
преобладава при индо-американците, 
канадците, а в Европа при жителите на 
Норвегия и Дания6 (Фиг. 1). 

Фиг. 1.  
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Острият калкулозен холецистит има 
мултифакторна етиологична генеза. Рис-
ковите фактори за развитие на това теж-
ко заболяване са: женски пол, етнос, фа-
милност, генетична предразположеност, 
дислипидемия, диабет, метаболитен 
синдром, бърза загуба на килограми, ди-
ета, парентерално хранене, начин на жи-
вот, социално-икономически фактори, 
подлежащи хронични заболявания, чер-
нодробни заболявания, болест на Крон и 
употреба на наркотични веществa6. Най-
честата причина за неговата изява са 
жлъчните камъни, които възникват в 
жлъчния мехур, поради дисбалансът на 
холестерол и жлъчни соли в него 
(Фиг. 2). 

  

 
Фиг. 2. 

Туморите на черния дроб, панкреаса 
или в редки случаи на жлъчния мехур 
могат да предизвикат блокаж в оттича-
нето на жлъчен сок. Установено е, че в 1 
от 20 случаи на това заболяване не се 
откриват жлъчни камъни7. 

Първоначалното лечение на острия 

холецистит започва с отбременяване на 
гастроинтестиналния тракт, парентерал-
на хидратация, антибиотично лечение, 
корекция на електролитните нарушения 
и аналгетици. 

Дефинитивното лечение на жлъчно-
каменната болест е холецистектомията. 
Изучаването на това заболяване започва 
през 1085 г.п.х в Египет, където е открит 
първият жлъчен камък в мумията на 
жрецът Амен. Александър Траянус е 
първият описал „камък“ в жлъчните пъ-
тища. С възникването на човешката ди-
секция, през 15ти и 16ти век, биват описа-
ни жлъчните камъни и последствията от 
тяхното съществуване. 

През 1734 г. Жан-Луи Пети (Фиг. 3), 
основателят на хирургията на жлъчния 
мехур, предлага премахване на жлъчните 
камъни и дрениране на жлъчния мехур, 
създавайки фистула при пациент с емпи-
ем8.  

 
Фиг. 3. 

Джон Бобс (Фиг. 4) от Индианополис, 
Индиана оперирайки пациентка със съм-
нение за овариална киста, открива въз-
пален и срастнал жлъчен мехур. Д-р 
Бобс премахва жлъчните камъни, затваря 
дефекта и оставя жлъчния мехур в ко-
ремната кухина. За няколко месеца па-
циентката се възстановява напълно и до-
ри надживява хирурга9. 

95 



 

 
Фиг. 4. 

Първата планирана успешна холецис-
тостомия е извършена от нобеловият ла-
уреат Теодор Кохер (Фиг. 5) през юни 
месец 1878 г.[11-12]. 

 
Фиг. 5. 

Докато всички погледи били насочени 
върху симптоматичното лечение на за-
боляването, Карл Лангенбух (Фиг. 6) се 
фокусира върху дефинитивното лечение 
на заболяването и извършва първата хо-
лецистектомия през 1882 г.13 Първона-
чално пренебрегнат от хирургичното 
общество, Карл Лангенбух потвърждава, 
че холецистектомията гарантира напъл-
но неутрализиране симптомите на забо-
ляването и ерадикиране на заболяването. 

Години по-късно, методът на лекаря се 
модифицира с извършването му през по-
малка инцизия, което от своя страна до-
вежда до понижаване на болковата сим-
птоматика, по-малка хирургична травма 
и ускорено възстановяване на пациента. 

 
Фиг. 6. 

Революцията в лечението на жлъчно-
каменната болест се дължи на д-р Ерик 
Мюе (Фиг. 7), който базирайки се на не-
вероятното откритие на Сем 1980 г. – 
лапароскопската апендектомия, започва 
развитието на своята идея – лапароскоп-
ска холецистектомия. Пет години след 
първата лапароскопска интервенция, 
Мюе изобретява свой инструмент – Га-
лоскоп (Фиг. 8), с помоща на който осъ-
ществява първата лапароскопска холе-
цистектомия 1987 г.14 

Днес лапароскопската холецистекто-
мия е златен стандарт на лечение на кал-
кулозния холецистит. Тя се извъшва най-
често посредством 4 инцизии (порта): 
един 10 – 12 мм в областта на пъпа, един 
5 мм или 10 – 12 мм в субксифоидната 
област и два 5 мм порта в дясната суб-
костална област (Фиг. 9). 
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Фиг. 7. 

 
Фиг. 8. 

 
Фиг. 9. 

По-добрият козметичен резултат, 
дължащ се на по-малките инцизии е сред 
най-маловажните предимства на тази 
оперативна техника. Пациентите подло-
жени на тази интервенция съобщават за 

понижаване на постоперативната болка, 
което от своя страна води до по-малката 
употреба на на аналгетици. Революци-
онни са значително по-късия възстано-
вителен период и по-бързото връщане 
към нормален хранителен режим и оби-
чайни дейности. 

Д-р Джузепе Навара е хирургът, които 
редуцира оперативния достъп до 1 инци-
зия – 1 порт в областта на пъпа през 
1997 г.[15] С годините неговата техника 
се усъвършенства с използването на но-
ви, флексибилни инструменти, позволя-
ващи по-прецизна и по-голяма свобода 
на движение в създадения пневмопери-
тонеум. 

Проф. Жак Мареско (Фиг. 10) след 5 
години работа върху опитни животни, 
открива начин да премахне жлъчния ме-
хур, без да нарушава целостта на корем-
ната стена. През 2007 г., той докладва 
първият случай на холецистектомия из-
ползвайки – „NOTES“ – хирургия през 
естествени отвърстия[12]. Оперативната 
интервенция продължава 3 часа и за-
вършва без никакви усложнения за па-
циентката, която след това се възстано-
вява напълно. По-късно е изобретен 
„Anubiscope“, инструментът, чрез който 
са били извършени множество трансгас-
трални операции (Фиг. 11). 

 
Фиг. 10. 
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Фиг. 11. 

Заключение 
Въпреки бързото развитие и обединя-

ването на медицината с настъпващите 
технологични иновации, традиционната 
оперативна хирургия не трябва да бъде 
пренебрегвана, защото при настъпило 
усложнение при ендоскопска интервен-
ция, единственото решение е премина-
ване към отворен хирургичен достъп. 
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Проучване на когнитивните функции при 
пациенти с пристъпно-ремитентна 
множествена склероза лекувани  
с интерферон-бета или глатирамер ацетат 
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Въведение 
Множествената склероза (МС) е хро-

нично имуномедиирано заболяване на 
централната нервна система, при което 
патоморфологичния субстрат от възпа-
лителна демиелинизация и невродегене-
рация обуславя широк спектър от невро-
логичен дефицит, инвалидизиращ паци-
ентите след различен период от време. 
Когнитивните нарушения при МС са 
обект на научен интерес, поради опреде-
лящото им значение за социална адапта-
ция и качеството на живот на пациенти-
те. Показателни са данните за честота на 
обективизирания когнитивен дефицит от 
40% до 65% при проучвания в страната и 
от чужди колективи (1). Изследване от 
2003 г. на извадка от българската МС 
популация установява нарушение при 
64.7% от пациентите (2). Проучвания 
при пристъпно-ремитентна МС (ПРМС) 
откриват загуба на мозъчно вещество от 
0.5% до 1% за 1 година. Редица изслед-
вания оценяват значението на различни 
фактори за появата, развитието и те-
жестта на нарушенията в когнитивните 
функции през отделните етапи на болес-
тната еволюция, но резултатите не са ед-
нопосочни. 

Цел 
Да се проучи честотата на когнитив-

ните нарушения при български пациенти 
с пристъпно-ремитентна МС, провежда-
щи болест-модифициращо лечение и ро-
лята на демографски и клинични факто-
ри за тяхното развитие. 

Материал и методи 

Клиничен контингент 

Пациенти: В проучването са вклю-
чени 159 пациенти, селектирани в Цен-
търа за диагноза и лечение на множест-
вената склероза към УМБАЛ „Свети Ге-
орги“ и Катедрата по неврология на Ме-
дицински университет – Пловдив според 
следните критерии: 

Включващи критерии: 
1. клинично-дефинитивна Множест-

вена склероза по критериите на 
McDonald (2010), потвърдена чрез маг-
нитно-резонансна томография; 

2. пристъпно-ремитентно протичане; 
3. възраст от 18 до 60 години; 
4. провеждано болест-модифициращо 

лечение с интерферон-бета или глатира-
мер ацетат в продължение на не по-
малко от 6 месеца; 

5. стадий на ремисия; 
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6. добро ниво на владеене на българ-
ски език; 

7. завършено основно образование. 

Изключващи критерии: 
1. първично хронично прогресивна и 

вторично прогресивна МС 
2. стадий на екзацербация  
3. придружаващи, автоимунни забо-

лявания, остри или хронични инфекции, 
алергии, неоплазми, декомпенсирани 
чернодробни, бъбречни, сърдечни и ги-
некологични, заболявания, мозъчно-
съдова болест 

4. прием на имуносупресори; лечение 
с кортикостероиди преди по-малко от 3 
месеца 

5. шизофрения, депресия, синдром на 
хроничната умора при МС 

6. злоупортеба с алкохол и медика-
менти, употреба на наркотични и други 
токсични вещества. 

Контролна група: В проучването са 
включени 188 клинично здрави лица, от-
говарящи на следните критерии: 

Включващи критерии: 
1. възраст от 18 до 60 години; 
2. добро ниво на владеене на българ-

ски език; 
3. завършено основно образование. 

Изключващи критерии: 
1. наличие на автоимунни заболява-

ния, остри или хронични инфекции, 
алергии, неоплазми, чернодробни, бъб-
речни, сърдечни и гинекологични, забо-
лявания, мозъчно-съдова болест, шизоф-
рения, депресия 

2. злоупортеба с алкохол и медика-
менти, употреба на наркотични и други 
токсични вещества. 

Набирането на клиничния контингент 
е извършено между м. юли 2014 и м. 

януари 2015 г. Всички включени лица 
(пациенти и контроли) са декларирали 
доброволното си участие чрез подписва-
не на информирано съгласие преди за-
почване на всички процедури по проуч-
ването.  

Методи 
1. Клинични методи – анамнеза, оцен-

ка на неврологичен статус, определяне 
на степента на инвалидизация чрез 
Expanded Disability Status Scale (EDSS) 

2. Невропсихолoгични тестoве – за 
скринингова оценка на състоянието на 
когнитивните функции са използвани:  

Paced Auditory Serial Addition Test 
(PASAT 3ʹ),  

Symbol Digit Modalities Test (SDMT)  
Isaacs test 
3. Статистически методи – използвани 

са тест на Kolmogorov-Smirnov за оценка 
на нормалност на разпределението, 
Independent Samples Test, корелационен 
анализ, тест на Mann-Whitney. Данните 
са анализирани чрез статистически соф-
туерен продукт SPSS версия 23. 

Проучването е одобрено от Комисия-
та по научна етика към МУ – Пловдив с 
протокол №3/26.06.2014 г. и е финанси-
рано от МУ – Пловдив, по научно-
изследователски проект №НО-02/2014. 

Резултати 
Проучени са 159 пациенти с ПРМС и 

188 клинично здрави лица. Демографс-
ките характеристики на изследвания 
контингент са представени в Таблица 1. 

Средната възраст на началните проя-
ви при пациентите е 29.45 ± 7.84 години, 
средната продължителност на заболява-
нето – 10.60 ± 5.70 години, средния брой 
пристъпи до включване в проучването – 
3.72 ± 1.52, средната продължителност 
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на провежданото болест-модифициращо 
лечение – 59.25 ± 33.89 месеца. Средната 
степен на инвалидизация, оценена по 
EDSS е 1.89 ± 0.71 и корелира позитивно 
с възрастта на пациентите и броя на 
пристъпите в хода на болестната еволю-
ция (p < 0.05). 

В таблица 2 са представени резулта-
тите от извършените невропсихологични 
тестове на проучения контингент.  

При МС пациентите се установи зна-
чимо по-нисък резултат и при трите нев-
ропсихологични теста в сравнение с кон-
тролната група (р < 0.0001). Корелаци-
онният анализ открива сигнификантна 
връзка между броя точки от SDMT на 
болните и следните фактори: възраст (р 
= 0.002), образование (р = 0.041), про-
дължителност на заболяването (р = 
0.047), общ брой пристъпи (р = 0.032) 
(Фигура 1). Сигнификантна обратна 
връзка се установява между тежестта на 
неврологичния дефицит оценен по EDSS 
и резултатите от PASAT (p = 0.025), 
SDMT (p = 0.002) и Isaacs test (p = 0.019). 

Табл. 1. Демографска характеристика на 
контингента 

Признаци* Пациенти Контроли 

Възраст 
mean ± SD 
(години) 

40.08 ± 8.48 39.49 ± 10.08 

Пол (брой/%) 
Жени  
мъже 

 
114 / 71.70% 

45 / 28.3% 

 
123 / 65.43% 
65 / 34.57% 

Образование  
(брой години) 13.57 ± 2.82 13.98 ± 2.87 

*Р > 0.05 (не се установява статистически значи-
ма разлика между двете групи по всички предс-
тавени признаци). 

Пациентите, чийто резултат е по-
нисък от средния на здравите лица с две 
и повече стандартни отклонения се оп-
ределят като когнитивно увредени. Тех-
ният относителен дял е 35.8% (n = 57) от 
болните с МС. Когнитивно увредените 
пациенти имат сигнификантно по-голяма 
продължителност на заболяването (р = 
0.018) и по-голям брой пристъпи (р = 
0.002) в сравнение с пациентите без ког-
нитивен дефицит (Фигура 2). 

 

Табл. 2. Резултати от невропсихологичните тестове при проучения контингент 

Тест Група Mean ± SD t р 

PASAT 
Пациенти 41.74 ± 11.165 

10.590 р < 0.0001 
Контроли 52.71 ± 4.991 

SDMT 
Пациенти 48.50 ± 11.887 

8.034 р < 0.0001 
Контроли 59.72 ± 9.563 

Isaacs test 
Пациенти 36.45 ± 3.798 

7.020 р < 0.0001 
Контроли 38.80 ± 1.353 
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Фиг. 1. Зависимост между резултата от SDMT на пациентите и възрастта, образование-
то, продължителността на заболяването и броя на пристъпите 

 
Фиг. 2. Продължителност на заболяването и брой пристъпи при пациентите с и без 
когнитивен дефицит 
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Обсъждане 
Факторите, които обуславят изявата 

на когнитивни нарушения при МС са 
обект на многобройни проучвания, но 
независимо от това все още в научната 
литература съществуват редица неизяс-
нени детайли и разнопосочни станови-
ща. Като по-често засегнати когнитивни 
сфери при МС болшинството автори по-
сочват вниманието, работната памет, ек-
зекутивните функции, скоростта на об-
работка на информацията, зрително-
пространствената перцепция и памет (3, 
4). В съответствие с това и аналогични 
на наблюденията на Генов, 2015 г., са 
установените в настоящото проучване 
по-ниски резултати от PASAT 3`, SDMT 
и Isaacs test при пациентите в сравнение 
със здравите лица (5). Използваните тес-
тове са способни да доловят дефицит в 
няколко от изброените функции т.е. не 
са строго селективни, което ги прави 
много подходящи за когнитивен скри-
нинг при МС. Установената зависимост 
на SDMT скора от възрастта, продължи-
телността на заболяването и броя на 
пристъпите отразява хода на развитие на 
патологичния процес във времето. По-
голямата продължителност на МС и по-
високия брой екзацербации се съпътст-
ват от нарастване на общия лезионен то-
вар и напредване на мозъчната атрофия, 
които от своя страна са патоморфоло-
гичния субстрат на изявения неврологи-
чен и когнитивен дефицит (6, 7, 8). В 
подкрепа на това е регистрираната от нас 
обратна връзка между резултатите от 
трите теста и степента на инвалидизация 
по EDSS. От друга страна анализът по-
казва, че тази връзка е слаба, което ко-
респондира с общоприетото становище, 
че степента на физическата инвалидиза-
ция и нарушенията в когнитивната сфера 

не се развиват строго паралелно (9). 
Настоящото проучване регистрира 

клинично изявен когнитивен дефицит 
при около една трета от пациентите с 
пристъпно-ремитентна МС, провеждащи 
болест-модифициращо лечение с имуно-
активен медикамент. Тази честота е 
близка, макар и по-ниска до установена-
та от Rao и съавт., 1991 (43% при попу-
лационно-базирано проучване) и Cáceres 
и съавт., 2011 (43.2% в аржентинската 
МС популация) и съществено се разли-
чава от посочената от Papathanasiou и 
съавт., 2014 (53.75% сред гръцки паци-
енти с МС) (10, 11, 12). Значително по-
голям е относителния дял (64.7%) на 
когнитивни нарушения сред български 
пациентите с МС в проучването на Ге-
нов, 2003 (2). Причините за тези разли-
чия следва да се търсят в нееднаквия из-
следван контингент (включване на паци-
енти с различна форма и/или фаза на 
протичане на заболяването, различно ле-
чение, придружаващи заболявания и 
др.), в избора на различни невропсихо-
логични тестове за оценка на когнитив-
ните функции и/или в различни крите-
рии за дефиниране на когнитивен упа-
дък. Изявата на когнитивен дефицит при 
над една трета от нашите пациенти неза-
висимо от провежданото болест-
модифициращо лечение кореспондира с 
регистрираните от Аmato и съавт., 2004 
когнитивни нарушения при 40% от слу-
чаите с доброкачествена МС (13). Ана-
логично, настоящото проучване не на-
мира разлика в степента на инвалидиза-
ция между пациентите с и без когнитив-
на дисфункция, което потвърждава ста-
новището, че тежестта на физическата 
инвалидизация е слаб предиктор за на-
рушенията в когнитивната сфера. 

Когнитивните нарушения по-често се 
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изявяват по време на релапс, чийто пато-
генетичен субстрат е активираната авто-
имунна демиелинизация в ЦНС (14). В 
съгласие с това са нашите резултати за 
значимо по-голям брой пристъпи и по-
голяма продължителност на заболяване-
то в групата на когнитивно увредените 
пациенти в сравнение с тези със съхра-
нени когнитивни функции. Експеримен-
тални и клинични проучвания доказват 
същественото участие на имунни меха-
низми в когнитивното функциониране. 
При базисни физиологични условия, 
както про-инфламаторните, така и анти-
инфламаторните цитокини поддържат 
нормалните когнитивни процеси. Про-
дължителната активация на про-
инфламаторните имунни реакции, напр. 
при общи инфекциозни заболявания, 
стареене, инжектиране на липополизаха-
рид и др. доказано нарушава когнитив-
ните функции (15). МС е заболяване с 
установен персистиращ дисбаланс в ци-
токинната секреция и водеща роля в па-
тогенезата на активираната про-
инфламаторна цитокинна продукция от 
Тh1 и Th17 лимфоцитните субпопулации 
(16). Тези патогенетични особености мо-
гат в достатъчна степен да обяснят на-
мерената асоциация между наличието на 
когнитивен дефицит, продължителност-
та на болестта и броя на пристъпите, но 
не дават отговор на въпроса защо част от 
пациентите с МС не развиват когнитив-
ни нарушения. По-нататъшни проучва-
ния са необходими за разкриване на дру-
ги фактори влияещи върху когнитивното 
функциониране на болните с оглед пре-
цизно и навременно определяне на риска 
и стратегията за превенция. 

Изводи 
Настоящото проучване показва значи-

телна честота на когнитивни нарушения 
сред пациентите с ПРМС независимо от 
провежданото лечение. Продължител-
ността на заболяването и броя на прис-
тъпите са важни фактори, свързани с 
риска за развитие на когнитивен упадък 
при МС.  
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Проблемно ревизионно тазобедрено 
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Въведение  
Тазобедреното ендопротезиране, като 

една сравнително успешна оперативна 
интервенция, довежда до разширяване 
показанията за нейното приложение. Все 
по-млади пациенти се подлагат на нея, 
именно това води и до постепенно уве-
личаване броя на случаите налагащи ре-
визия на първично поставената ендопро-
теза. Бурното развитие на първичната 
тазобедрена артропластика в България 
ни кара все по-често да се сблъскваме с 
трудни за решаване случаи, при които 
не винаги постигаме желания от нас ре-
зултат.  

Цел 
Целта на нашето съобщение е да 

представим и да анализираме случаи на 
проблемна ревизионна тазобедрена арт-
ропластика с които се сблъскахме през 
последните години 2010 – 2015 год. в 
нашата клиника. 

Материал и методи 
За периода от януари 2010 год. до де-

кември 2015 год. в клиниката по ортопе-
дия и травматология на УМБАЛ „Свети 
Георги“ ЕАД гр. Пловдив сме извърши-
ли 138 ревизии на първично поставена 
тазобедрена артропластика. От тях, 95 
ревизии са свързани със самия имплант, 
докато останалите 43 са мекотъканни. 
Наблюдаваме следното разпределение на 
причините, довели до ревизия на ендоп-

ротезата: асептично разхабване – 58, 
дълбока перипротезна инфекция – 15, 
рецидивираща луксация – 8, перипро-
тезна фрактура – 14. Мекотъканна реви-
зия сме извършили поради: дехисценция 
на раната – 9, раневи хематом – 21 и по-
върхностна инфекция – 13. Полово съот-
ношение: жени – 85: мъже – 53. При 
мекотъканните ревизии извършваме ща-
телен дебридман на авиталните и некро-
тични тъкани, обилен лаваж с антисеп-
тични разтвори и последващ АД или 
ПАД дренаж. Важно условие е включва-
не на АБ, според предварително получе-
на антибиограма. 

При ревизиите свързани с импланта, 
като асептично разхабване на ацетабу-
ларната компонента, при наличие на ка-
витарен дефект – циментна или меха-
нична капсула, докато при сегментарен 
дефект прибягваме до ацетабуларен 
кейдж. При разхабено бедрено стебло, с 
добро качество на костта, прибягваме до 
използването на ревизионно с циментно 
закрепване, докато при налични дефекти 
използваме безциментни модулни зак-
лючващи бедрени стебла. 

При наличие на дълбока перипротезна 
инфекция извършваме едно-етапна или 
двуетапна ревизия, чрез временно поста-
вяне на антибиотичен спейсър, заместен 
по-късно от ревизионен имплант. Имаме 
3 случая на резекционна атропластика, 
като крайна спасителна мярка от нестих-
ващата инфекция.  
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При извършване на ревизионните ар-
тропластики, бяха регистрирани няколко 
случая, които представляват особен ин-
терес. При тях, въпреки усилията на 
екипа, крайния резултат беше неблагоп-
риятен. 

Резултати 
Болните са проследени за срок от една 

година. Оценка на пациентите се извър-
ши преди и след интервенцията, съот-
ветно на шеста седмица, трети месец, 
шести месец и една година. Клинична и 
функционална оценка (болка, обем на 
движение, както и способността да 
придвижване) се извърши въз основа на 
използваните Харис хип скор и Артрозен 
индекс WOMAC (1, 2). Отчетохме отли-
чен резултат при 32 протезирани стави 
(92 – 95 т.), добър при 21 (81 – 85 т.), за-
доволителен при 3 (71 – 73 т.) и лош ре-
зултат при 2 (< 70 т.). За оценка на нап-
равените рентгенографии сме се при-
държали стриктно към критериите на 
Harris /McGann и Harris /O’Neil при ком-
поненти с циментна фиксация, както и 
тези на Engh и сътр. при компоненти с 
механична фиксация (3, 4).  

Първият случай беше млада 37-
годишна пациентка с двустранна коксар-
троза на база на лупус еритематодес ди-
семинатус. След етапното двустранно 
ендопротезиране се разви дълбока ин-
фекция в дясната тазобедрена става. При 
опитите за отстраняване на цимента под 
бедреното стебло перфорирахме косо 
фемура, което отчетохме на следопера-
тивните рентгенографии след импланти-
ране на антибиотичния спейсър (фиг. 1). 
При тази пациентка инфекцията стихна 
едва след като отстранихме спейсъра и 
премахнахме радикално останалия в ка-
нала костен цимент (фиг. 2). 

 
Фиг. 1. Перфорация на бедрото 

 
Фиг. 2. Резекционна артропластика 

Вторият случай бе 42-годишен паци-
ент с двустранен Морбус Чандлър. След 
поетапното двустранно ендопротезиране 
се разви септично разхлабване на дясна-
та тазобедрена става (фиг. 3, 4).  

 
Фиг. 3. Двустранна артропластика 
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Фиг. 4. Дълбока инфекция 

Опитът за едноетнотапна ревизия с 
антибиотичен цимент и дълго стебло тип 
„Имплант – Г“ беше неуспешен, което 
наложи тотално премахване на ендопро-
тезата и имплантиране на дълъг антиби-
отичен спейсър. При окончателната опе-
рация имплантирахме модулна заключва-
ща безциментна ендопротеза (фиг. 5, 6). 

 
Фиг. 5. Резекционна артропластика 

 
Фиг. 6. Безциментна ревизионна протеза 

Третият случай бе 72-годишен паци-
ент, при който се бе развила псевдоарт-
роза на проксималния фемур след опит 
за опит за остеосинтезиране на прокси-
малния фемур. След отстраняване на ос-
теосинтезното средство се наложи да от-
страним проксималния фемур и имплан-
тирахме дълго туморно ревизионно 
стебло „Имплант – Г“. Две години по-
късно поради умора на метала пациентът 
постъпи отново при нас с фрактура на 
стеблото. Случаят беше решен чрез имп-
лантирането на стебло от същият тип, но 
с по-голям диаметър. Поради нестабил-
ност извършихме и шелфинг на ацетабу-
ларната капсула. 

Четвъртият случай бе 52-годишна 
пациентка, двукратно оперирана в други 
клиники. При нея след автоостеопласти-
ка на ацетабулума и временно имплан-
тиране на антибиотичен спейсър поста-
вихме заключваща модулна безциментна 
ревизионна ендопротеза.  

Петият случай бе млад 54-годишен 
мъж, при който в друга клиника е бил 
правен опит за ревизия на циментна про-
теза тип „Имплант – Г“. При отстранява-
не на ендопротезата се е получила ятро-
генна перипротезна фрактура на бедрото, 
която е била укрепена със седем серклажа 
и много костен цимент (фиг. 7 – 9). 

Поради вторично развилата се тежка 
варусна деформация на бедрото се на-
ложи да извършим валгизираща остео-
томия на бедрото след отстраняване на 
ендопротезата и костния цимент. Случа-
ят беше решен чрез имплантирането на 
заключваща модулна безциментна реви-
зионна ендопротеза (фиг. 10 – 14). 
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Фиг. 7 – 9. Ятрогенна перипротеза фрактура, укрепена с множество серклажи 

 

 
Фиг. 10 – 11. 3 мес. постоперативен ре-
зултат 

 

 
Фиг. 12. 6 месеца по-късно 

 
Фиг. 13. Една години по-късно (фас) 
 

 

 
Фиг. 14. Профил 
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Дискусия 
Част от посочените случаи в нашата 

студия, при които крайния резултат е 
незадоволителен, се дължат именно на 
налична дълбока перипротезна инфек-
ция. Инфекцията остава сериозно ус-
ложнение след тазобедрената артроплас-
тика (THA) и е една от водещите причи-
на за ревизия на ставата. По литературни 
данни процента на инфекция след ТНА 
остават между 1 и 3%, въпреки прилага-
ните съвременни хирургични техники и 
съответна антибиотична профилактика 
(5, 6). Приложението на антибиотик-
импрегнираните спейсъри придоби по-
пулярност през последните десетилетия. 
Те водят до значително висок процент на 
ликвидиране на инфекцията, от порядъка 
на 90% до 100%. Като основни предимс-
тва могат да се посочат: лечение на ин-
фекцията, чрез постигане на високо ло-
кално антибиотично ниво в първичното 
огнище, поддържане подвижността на 
ставата, непозволяваща развитие на кон-
трактури, ограничаване образуването на 
значителни фиброзни сраствания, както 
и улесняване на реимплантацията. Като 
недостатъци могат да бъдат изтъкнати: 
луксация на спейсъра, счупването му, 
фрактура на проксималното бедро (7). 
Редица автори посочват асептичното 
разхлабване (АР), като основна причина 
за краткосрочна преживяемост на ендоп-
ротезата. То е в основата за извършване-
то на ревизионна тазобедрена артроплас-
тика (8, 9). Това се потвърждава и в на-
шата серия, където най-висок е процента 
на АР ендопротези. 

При проследяване на селектираните 
от нас случаи ние отчетохме сигнифи-
кантно по-добри резултати, след използ-
ването на изцяло безциментни ревизи-
онни тазобедрени ендопротези. При ре-

визията на бедреното стебло най-висока 
степен на стабилност с възможност за 
ранна вертикализация постигнахме след 
употребата на модулните безциментни 
ревизионни заключващи стебла RMN 
(Метримед), докато при ревизията на 
ацетабуларните компоненти, отчетохме 
най-висок процент реоперации след 
употребата на меки мрежи, укрепващи 
дъното на ацетабулума. Значително по-
добра стабилност постигнахме при упот-
ребата на твърди безциментни ацетабу-
ларно-усилваши рингове (кейджове), 
при сегментни дефекти. Най-добри ре-
зултатите отчетохме при кавитарни де-
фекти, прилагайки безциментна press-fit 
ацетабуларна капсула, която допълни-
телно фиксирахме с спонгиозни винта 
(10). 

Заключение 
Ревизионното ендопротезиране на та-

зобедрената става е отговорна процеду-
ра, за която се изисква голям опит и доб-
ра обезпеченост с ревизионни импланти 
и инструменти. При неувереност на еки-
па и недобра обезпеченост на операци-
онната зала е уместно тези пациенти да 
бъдат насочвани към профилирани кли-
ники. 
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Въведение  
Диабетното ходило се среща при па-

циенти с неконтролиран и нерегулиран 
захарен диабет с нарастващи стойности 
на хипергликемията, водещи до сензорна 
невропатия и с последваща опасност от 
кожна уязвимост към увреждания, които 
почти винаги са придружени от инфек-
ция. Налице е лесна склонност към 
травмиране на базата на смутена съдова 
циркулация, което обуславя и бавното 
заздравяване. Болните в голяма част от 
случаите подценяват наличните пробле-
ми в стъпалата, поради наличната нару-
шена чувствителност, водеща до по-
слаба болезненост (1-3). Диабетното 
стъпало се развива в резултат на каскада 
от фактори, като диабетната невропатия 
и микроангиопатията имат отключващ и 
водещ момент (4). Основна причина за 
инфектирането на диабетното ходило е 
нарушаване на кожната цялост, поради 
различни малки травми, което може да 
доведе до разпространен възпалителен 
процес (5). Инфектираното диабетно 
стъпало е една от най-честите причини 
за нетравматични ампутации на долните 
крайници, като боледуват 8 – 10% от 
болните с II тип диабет, а близо 40 – 50% 
от тях попадат в рисковата група. Понас-
тоящем се отчита, че на всеки 30 сек. в 
света се извършва ампутация на долен 
крайник поради усложнен захарен диа-

бет (6). Диабетното ходило е клиничен 
синдром при болни от захарен диабет, 
когато вследствие на настъпващи невро-
патични, ангиопатични и остеопатични 
изменения се достига до гнойно-
възпалителни промени на стъпалото, с 
нерядка тенденция за прогресиране на 
некротичните промени (7). Това е основ-
на причина за ампутациите на долните 
крайници при диабет и често води до 
инвалидизиране на болните (8, 9).  

Цел 
Да се проучат показанията, методите, 

резултатите и усложненията при спеш-
ното оперативно лечение на болни с ди-
абетно ходило.  

Задачи 
• Да се извърши анализ на лекувани-

те пациенти с диабетно ходило в Първа 
хирургична клиника за периода 2014 – 
2015 г. 

• Да се анализират причините, воде-
щи до възпалителни усложнения при то-
ва заболяване. 

• Да се проучи хирургичната тактика 
и резултатите от оперативните методи за 
лечение при болни с диабетно ходило. 

Материали и методи 
За период от две години са обследва-

ни общо 77 оперирани болни с диабетно 
ходило, като мъжете са 47 (61%), а же-
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ните 30 (39%), при съотношение между 
тях 2,6:1. Възрастта на пациентите вари-
ра от 15 до 88 год., при средна възраст 
63,2 години. При всички болни се касае 
за различни степени на инфектирано ди-
абетно стъпало – мекотъканна инфекция 
с или без остеомиелит на ходилните кос-
ти, абсцес на стъпалото, некротичен це-
лулит и фасциит, наличие на участъци с 
гангрена по пръстите, стъпалото или 
подбедрицата.  

Резултати и обсъждане 
Характерно за диабетичното ходило е 

неочакваното начало на болестта, поради 
намалената сетивност към болка и топ-
лина. Основни рискови фактори за поя-
вата на болестното състояние са: някол-
когодишен II тип диабет със слабо конт-
ролиране, липса на грижи за ходилата 
(неудобни обувки, мазоли, чести травми, 
гъбични заболявания, стъпални дефор-
мации), съдови проблеми водещи до ис-
хемия, остеопороза, лош метаболитен 
контрол, наднормено тегло, оточност по 
подбедриците (поради бъбречни, съдови 
и сърдечни причини), нисък социален 
статус, тютюнопушене и др. Пациентите 
първоначално установяват зачервяване и 
отточност по пръстите на краката, поя-
вава се болезненост, с неудобство при 
обуване на обувките и при ходене. 
Обикновенно диагнозата при настъпили 
хирургични усложнения не представлява 
трудност и се поставя лесно, тъй като 
симптомите на локалната инфекция са 
добре изразени. Наблюдава се повърх-
ностен инфилтрат със зачервяване и от-
точност, като провежданото консерва-
тивно лечение има само временен и па-
лиативен ефект (10). В тази област се ус-
тановява мехур с течност, а след спуква-
нето му се оформя рана, която скоро 

след това се инфектира. Кожните лезии 
са входна врата на вторично развиващия 
се възпалителен процес, развива се це-
лулит, водещ до абсцес, а поради гной-
ното възпаление се установяват остеоли-
тични промени по костите на стъпалото. 
При прогресиране на некротичния про-
цес се стига до гангрена на пръстите на 
ходилото, а в немалко случаи се стига до 
септични прояви поради наличната 
влажна диабетична гангрена на меките 
тъкани. Според локализацията и разп-
ространението на възпалителния процес 
са засегнати както следва: един пръст на 
стъпалото при 23 болни (29,9%), два 
пръста при 11 (14,3%), три и повече 
пръста при 10 (12,9%), дистално ходило 
при 21 (27,3%), цяло стъпало при 8 
(10,4%) и двете стъпала при 4 болни 
(5,2%). Установи се почти еднакво зася-
гане както на дясното, така и на лявото 
ходило при болните. Оперативното ле-
чение при диабетично стъпало трябва да 
започне своевременно при щателен хи-
рургичен дебридман, премахващ некро-
тичната тъкан и гнойта, съобразно ста-
дия на заболяването. Различните степени 
инфектирано диабетно ходило изискват 
различен оперативен подход – от внима-
телен и максимално щадящ виталните 
тъкани до радикален, агресивен и без-
компромисен хирургичен дебридман. 
Ежедневно се извършва хирургична об-
работка на раната с допълнително пре-
махване на наличните некротични тъка-
ни, при стриктен контрол и корекция на 
кръвната захар. Паралелно се провежда 
широкоспектърна антибиотична терапия, 
реанимационно лечение с лекарствена 
корекция на съпътстващите заболявания 
(11). След премахване на голяма част от 
некрозите се използват различни съвре-
менни специализирани превръзки съ-
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държащи дезинфектанти, ферменти, сре-
бърни препарати и др. (12). Извършени 
са следните оперативни намеси: инци-
зии, некректомии и дренаж при 24 болни 
(31,2%), ампутация на един или повече 
пръсти при 36 болни (46,7%), ампутация 
на ниво бедро – 12 болни (15,6%) и ам-
путация на подбедрица при 5 болни 
(6,5%). В хода на лечението е важно да 
се преценява какъв е клиничният отго-
вор при болния на провежданата хирур-
гична, антибиотична и коригираща диа-
бета терапия. При персистиране на сеп-
тичното състояние с температура, левко-
цитоза, завишени стойности на кръвната 
захар при липсващ и/или минимален ло-
кален ефект е необходимо своевременно 
да се приложи ампутация. При деструк-
ция на костите с данни за остеомиелит е 
наложително още в самото начало да се 
извърши тяхната ампутация (13). Осно-
вен терапевтичен принцип е, че лечение-
то на диабетното ходило трябва да има 
комплексен характер – корекция на ос-
новното заболяване, своевременно хи-
рургично и ефективно антибактериално 
повлияване (11, 14). Починали са 3 бол-
ни (леталитет 3,9%). За съжаление у нас 
поради организационен дефицит много 
често липсва цялостна концепция, както 
за профилактика, така също за амбула-
торно и стационарно лечение при паци-
енти с диабетно стъпало. 

Изводи 
Инфектираното диабетно ходило е се-

риозно усложнение на захарния диабет, 
което нерядко води до ампутации и ин-
валидизация. Профилактиката на това 
заболяване изисква строг контрол за 
проследяване на стойностите на кръвна-
та захар, при системни и внимателни 
грижи за стъпалата. Лечението трябва да 

бъде комплексно, своевременно и про-
дължително, при пълно съдействие от 
страна на пациента с адекватен самокон-
трол. Липсата и/или недостига у нас на 
специализирани медицински кабинети и 
отделения за диабетно ходило затрудня-
ват ранната диагноза и влошават прогно-
зата при заболяването.  
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Екстракорпорална литотрипсия при 
конкременти в пикочния мехур 

Атанас Иванов, Иван Дечев, Петър Антонов, Иван Бакърджиев 
Катедра по урология, Медицински факултет, Медицински университет – Пловдив; 
Клиника по урология, УМБАЛ „Св. Георги“ ЕАД – Пловдив 

Въведение 
Конкрементите в пикочния мехур са в 

голямата си част асоциирани с инфекти-
рана или остатъчна урина в резултат на 
субвезикална обструкция и/или невро-
мускулна дисфункция. Стандартното ле-
чение се състои в отворена хирургия или 
ендоскопски процедури. Този вид мето-
дики изискват анестезия и са свързани 
със сигнификантно високи по честота 
усложнения като: хематурия, травми на 
уретрата, увреждане на мехурната лига-
вица и дори перфорация [1]. В съвремие-
то екстракорпоралната литотрипсия на 
пикочни камъни (ЕЛПК) измести хирур-
гията като първа линия на лечение при 
пациенти с конкременти в горния урина-
рен тракт и дори индикациите за нейно-
то приложение бяха разширени, включ-
вайки мехурните конкременти [1-4]. В 
настоящото проучване ние си поставих-
ме за цел да оценим ефективноста на 
ЕЛПК при лечението на конкременти в 
пикочния мехур с помоща на ретроспек-
тивно проучване. 

Материал и методи 
Между август 2013 и август 2015 г., 

25 пациенти (21 мъже и 4 жени) с конк-
ременти в пикочния мехур са лекувани 
чрез ЕЛПК в клиника по урология на 
УМБАЛ „Св. Георги“ – Пловдив. Сред-
ната възраст бе 61,6 ± 8,6 години. Прео-

перативно бе извършена цялостна оцен-
ка на долните пикочни пътища чрез: 
стандартни лабораторни изследвания, 
обзорна рентгенография на ПОС, улт-
развуково изследване и венозна урогра-
фия. При 3 от пациентите се установи 
множествена мехурна калкулоза (1 с 2 
конкремента, 1 с 4 конкремента и 1 с 5 
конкремента). Средният размер на конк-
рементите бе 26,6 ± 9,8 мм. При 12 от 
пациентите бе установена симтоматична 
и клинично изявена доброкачествена 
простатна хиперплазия. 5 от пациентите 
бяха с налична невро-мускулна дисфун-
кция, 6 – с уретрални стриктури, a 2 – с 
меатална стеноза [Табл. 1].  

Табл. 1. Причини за възникване на ме-
хурна литиаза 

 

При 4 от пациентите съществуваха 
изразени ортопедични малформации, 
лимитиращи позицията на болния. За 
осъществяването на ЕЛПК бе използван 
литотриптер Сименс Литостар [Фиг. 1]. 
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Фиг. 1. Литотриптер Сименс Литостар 

Терапевтичните сесии бяха извърше-
ни без използване на анестезия. Пикоч-
ният мехур бе катетеризиран предопера-
тивно при всички пациенти с трипътен 
Фолиев катетър и бе изпълнен с 50 – 100 
мл физиологичен серум. Използваната 
позиция на болния бе по корем, като по 
този начин конкрементите се разполагат 
по предна мехурна стена и много по-
лесно биват локализирани. Извършена 
бе и иригация на пикочния мехур в края 
на всяка терапевтична сесия с цел еваку-
ация на фрагментите. При всички паци-
енти бе извършена постоперативна об-
зорна графия на ПОС с цел да се опреде-
ли терапевтичния успех 24 часа след 
процедурата. 

Резултати 
43 сесии ЕЛПК бяха проведени на 33 

конкремента. Пълна фрагментация бе 
постигната при 55% от пациентите след 
една сесия, при 26,7% от пациентите 
след 2 сесии, при 6.7% след 3 сесии, при 
8.8% след четири, и при 2.2% след пет 
[Табл. 2]. 

Средният брой на шоковите вълни бе 
2620 ± 1270 със средна енергия 720 ± 212 
кJ и обща доза облъчване, 268 ± 140 
μGy/m². Времетраенето на една терапев-
тична сесия бе 55 ± 16 минути. Продъл-
жителността на мехурната катетеризация 

бе 6 ± 2,2 часа. При 79% от пациентите 
бе постигнато пълно елиминиране. При 
13% от тях се наложи използването на 
ендоскопски процедури, за да се евакуи-
рат фрагменти, заседнали в уретрата, а 
при 8% бе извършена трансуретрална 
резекция на простатната жлеза (ТУР-П) с 
оглед на овладяване на хематурията 
[Табл. 3]. 

Табл. 2. Пълна фрагментация на конк-
рементите 

 

Табл. 3. Изход от лечението чрез ЕЛПК 

 

Обсъждане 
Конкрементите в пикочния мехур 

обикновено са свързани с подлежащи 
урологични патологии, включващи: ин-
фекции, субвезикална обструкция и нев-
ро-мускулна дисфункция. Отворената 
хирургия представлява най-стария метод 
за отстраняване на мехурни конкременти 
и е все още най-подходящият такъв за 
конкременти с изключително големи 
размери. В днешно време голям брой ен-
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доскопски процедури биват използвани 
при лечението на мехурната литиаза. Та-
кива са: механичната, електрохидрав-
личната, пиезоелектричната [2] и лазер-
ната цистолитотрипсия. Всички тези ме-
тодики изискват прилагането на анесте-
зия, както и в голямата си част са асоци-
ирани с значителни усложнения. Батия и 
съавтори съобщават за 25% честота на 
усложненията при 80 пациенти третира-
ни с механична, включвайки: фебрили-
тет, хематурия, травми на уретрата, на-
раняване на мехурната лигавица и урет-
рални стриктури [1]. В последната дека-
да лечението на конкрементите в пикоч-
ния мехур чрез ЕЛПК е вече общоприе-
то. Вандурсен и съавтори представят, че 
9 от техните 10 пациенти имат успешна 
фрагментация на конкрементите след 
само 1 терапевтична сесия [3]. Като ре-
зултат от проучването на Батия, пълна 
фрагментация е постигната с единствена 
сесия при 39 от 43 пациенти [1]. Коста-
копулос и съавтори наблюдават пълна 
дезинтеграция и елиминация на конкре-
менти в пикочния мехур, лекувани чрез 
ЕЛПК като монотерапия [4]. Данни пуб-
ликувани от Хусаин и съавтори показват 
адекватна фрагментация на конкремен-
тите след една сесия ЕЛПК при 83% от 
пациентите, а след две – при останалите 
17% [5]. Жаову и съавтори публикуват 
най-обширното проучване в литература-
та на тази тема, като в него са включени 
502 пациенти и е постигната дезинтегра-
ция на 533 конкремента [6]. Друга важна 
характеристика при разглеждането на 
този терапевтичен метод е и неговото 
приложение в педиатричната популация, 
където все още отворената хирургия е 
предпочитана пред ендоскопските про-
цедури поради различни технологични 
причини. През 1990 г. Хусаин и съавтори 

съобщават за успешна терапия чрез 
ЕЛПК на конкремент в пикочния мехур 
при 5 годишно дете. Въпреки лимитира-
ния брой проучвания в тази насока ние 
смятаме, че ЕЛПК може да бъде прило-
жима в детската възраст при пациенти с 
реконструирана уретра. В нашето проуч-
ване получихме резултати доближаващи 
се до тези, публикувани в литературата, 
с което ролята на ЕЛПК при лечението 
на конкременти в пикочния мехур се ут-
върждава. Основното предимство на то-
зи тип лечение е моментната фрагмента-
ция, която позволява неусложнена ели-
минация дори и при наличието на субве-
зикална обструкция. Въпреки че всички 
наши пациенти бяха хоспитализирани, 
друго значимо предимство на ЕЛПК е, 
че позволява лечението да бъде извър-
шено в амбулаторни условия при селек-
тирана група от пациенти. 

Заключение 
В заключение, ЕЛПК представлява 

неинвазивна, с висока степен на ефек-
тивност терапевтична опция при лечени-
ето на пациенти с конкременти в пикоч-
ния мехур, която не изисква анестезия и 
се характеризира с кратък болничен 
престой.  
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бял дроб при малигнени плеврални изливи 
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Въведение 
„Блокиран бял дроб“ е състояние на 

непълно разгъване на белия дроб и неиз-
пълване на плевралната кухина. Това 
състояние е резултат от патологични 
процеси, засягащи висцералната плевра 
при малигнени и немалигнени заболява-
ния. 

Блокиран бял дроб често се среща при 
пациенти с малигнени плеврални изливи 
(МПИ), като резултат от метастазиране 
по висцералната плевра. Блокираният 
бял дроб при МПИ е сериозен терапев-
тичен проблем в клиничната практика на 
гръдните хирурзи [1, 8, 9, 10, 12, 16]. 

Най-честите причини за блокиран бял 
дроб при немалигнени заболявания са 
емпиеми, парапневмонични изливи, хро-
нична сърдечна недостатъчност, уремия. 
Необходими условие за възникване на 
блокиран бял дроб е дългото персисти-
ране на плеврален излив, като в резултат 
на това се образува фибротична шварта, 
ангажираща висцералната плевра, което 
ограничава възможността на белия дроб 
за разгъване [8, 9, 12]. 

Цел 
Целта на проучването е да се предста-

ви възможността на видеоторакоскопия-
та за оценка способността на белия дроб 
за разгъване при малигнени плеврални 
изливи. 

Материали и методи 
Проучването е извършено за 3-

годишен период, от януари 2012 г. до 
декември 2014 г. в Клиниката по гръдно-
коремна хирургия на Медицински уни-
верситет – Пловдив. Представени са ре-
зултати от 25 хоспитализирани пациенти 
с доказан малигнен плеврален излив и 
блокиран бял дроб. В табл. 1 е предста-
вено разпределението по първична ту-
морна локализация. 

Табл. 1. Разпределение на пациентите 
според първичната туморна локализация 

Първична туморна локализация Пациенти 
/брой/ 

1. Белодробен карцином 11 
2. Карцином на млечна жлеза 6 
3. Неизвестно първично огнище /НПО/ 4 
4. Гастроинтестинални карциноми 2 
5. Урогенитални карциноми 2 

Образни методи за диагностика на 
малигнени плеврални изливи 
1. Рентгенография на гръден кош – 

осъществена е при всички пациенти, 
преди и след извършване на оперативна-
та интервенция. 

2. Трансторакална ултрасонография – 
извършена при всички пациенти. 

3. Компютърна аксиална томография 
на гръден кош (КТ) – осъществена при 
11 от пациентите. 

Интервенционални методи за диаг-
ностика. 
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При всичките 25 пациента от проуч-
ването са осъществени: 

1. Плеврална пункция с цитологичен 
анализ на пунктата. 

2. Фибробронхоскопия. 
3. Видеоасистирана торакоскопия 

(VATS) и плеврална биопсия. 

Методи за лечение на пациенти с 
малигнен плеврален излив и 
блокиран бял дроб 
При пациентите е осъществена еваку-

ация на плевралния излив и поставяне на 
постоянен интраплеврален тръбен дре-
наж. Използвани са тръбни дренове с 
размери 24 – 30 F. Поставянето на дрена 
е извършено под видеоторакоскопски 
контрол. 

Резултати 
Клинична изява:  
Пациентите, включени в проучването 

са със симптоматичен малигнен плевра-
лен излив, проявяващ се клинично с 
диспнея, изразена в различна степен, 
както и изразено в различна степен огра-
ничение във физическата активност. 

Резултати от образните и инструмен-
тални изследвания: 

Рентгенографията на гръден кош, 
осъществена преди оперативната интер-
венция демонстрира плеврален илзив от 
страната на метастатичното засягане. В 
повечето случаи е налице масивен плев-
рален излив, до степен тотално засенч-
ване на съоветната гръдна половина 
(фиг. 1). 

От осъществената рентгенография 
след дренажа на излива, се установява 
неразгъване на белия дроб с пневмото-
ракс ex vacuo, като се визуализира гръд-
ния дрен (фиг. 2). 

 

Фиг. 1. Конвенционална рентгенография 
на пациент с левостранен МПИ и блоки-
ран бял дроб (масивен плеврален излив, 
до степен тотално засенчване на съот-
ветната гръдна половина) 

 
Фиг. 2. Рентгенография на пациент с 
блокиран бял дроб след дрениране на 
излива (дрен сред пневмоторакс ex 
vacuo; със стрелки е маркирана повърх-
ността на белия дроб) 

От осъществената при 11 пациента КТ 
на гръден кош, се установява плеврален 
излив от страната на метастатичното 
плеврално ангажиране. При 4 от пациен-
тите се установи увеличение на медиас-
тиналните лимфни възли. При 6 от паци-
ентите се установява задебеление на па-
риеталната плевра (повече от 10 мм), с 
метастатични нодули по нея (фиг. 3). 
Наличието на плеврален излив затрудня-
ва интерпретацията на подлежащите бе-
лодробни изменения.  
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Фиг. 3. Компютърна томография на гръ-
ден кош на пациент с десностранен 
МПИ и блокиран бял дроб (плеврален 
излив и метастатични нодули по висце-
ралната плевра) 

Чрез осъществената трансторакална 
ехография при всичките 25 пациента, 
освен че се демонстрира плеврален из-
лив, се извършва и накожно маркиране 
за последващата плеврална пункция. 

Цитологичното изследване на плев-
ралния пунктат установи туморни клет-
ки в 15 от пациентите – 60% диагнос-
тична чувствителност на метода.  

Осъществената фиброоптична брон-
хоскопия при всички пациенти отхвърля 
възможността за неразгъване на белия 
дроб поради оклузия на главен бронх от 
централен туморен процес. 

Измененията в плевралната кухина се 
обективизираха чрез VATS диагностика, 
а именно: плеврален излив, метастатич-
ни лезии по париетална и висцерална 
плевра или диафрагма, фибротично 
трансформиране на висцералнта плевра. 
При всички пациенти се извърши плев-
рална биопсия, с последващо хистоло-
гично изследване. На базата на цитоло-
гичната и хистологична диагностика, се 
определи първичната туморна локализа-

ция и причина за МПИ – показани на 
табл. 1. При 18 (72%) от случаите се ус-
танови, че причина за блокиран бял дроб 
са множествени метастатични нодули по 
висцералната плевра (фиг. 4). При оста-
налите 7 случая (28%) причината за не-
разгъването на белия дроб е фибротично 
изменение на висцералната плевра (фиг. 
5). В тези случаи хистологичното изс-
ледване на фибротичнта тъкан показа 
метастатично инфилтриране. 
 

 
Фиг. 4. Видеоторакоскопски изглед на 
блокиран бял дроб от туморни метастази 
по висцералната плевра 

 
Фиг. 5. Видеоторакоскопски изглед на 
блокиран бял дроб от висцерална фибро-
тична мембрана (2) 
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Резултати от дрениране на МПИ и 
проследяване на пациентите 
Проследяването на пациентите е до 

30-я ден след евакуацията на плевралния 
излив, без отчетен леталитет в този пе-
риод. Пълен контрол на диспнеята е ус-
тановен при 4 (16%) от пациентите. При 
останалите 21 (84%) е постигнат непълен 
или частичен контрол по отношение на 
диспнеята, като се отчита подобряване 
на физическата активност. При 2 (8%) от 
пациентите като усложнение се установи 
целулит около гръдния дрен, и инфекция 
на плевралната кухина и плеврален ем-
пием при 1 (4%) пациент. 

Обсъждане 
Терминът „блокиран бял дроб“ при 

пациенти с малигнен плеврален излив е 
състояние на неразгъване на белия дроб 
поради рестрикция на висцералната 
плевра, като резултат от плеврално ме-
тастазиране. Друга честа причина за не-
разгъване на белия дроб е ендобронхи-
ална туморна обструкция, при която се 
наблюдава постобструктивна ателектаза. 
Последната е причина за формиране на 
плеврален излив с характеристика на 
трансудат, в който липсват туморни 
клетки. Тези изливи се наричат „парама-
лигнени“ [9, 15]. Ендобронхиалната обс-
трукция при пациенти с МПИ и блоки-
ран бял дроб се отхвърля с осъществява-
нето на фиброоптична бронхоскопия. В 
настоящето проучване са представени 
пациенти с малигнен плеврален излив и 
блокиран бял дроб, при които бронхос-
копски е отхвърлена ендобронхиална 
туморна обструкция.  

Основните причини за възникване на 
блокиран бял дроб при малигнени плев-
рални изливи са две. Водещата причина 
е ангажирането на висцералната плевра 

от множествени туморни метастази, ог-
раничаващи разгъването на белия дроб 
[9, 12, 15]. Най-честата първична тумор-
на локализация, прдизвикваща метаста-
тичен процес в плевралната кухина, е 
белодробният карцином. Втората причи-
на за блокиран бял дроб при малигнени 
плеврални изливи са фибротичните из-
менения на висцералната плевра. При 
метастатичите плеврални лезии се об-
съжда висок фиброгенетичен потенциал 
[5]. In vivo и in vitro изследвания показ-
ват повишена продукция на трансфор-
миращия растежен фактор от страна на 
туморните клетки. Растежният фактор 
активира фибробластната пролиферация 
и колагеновия матриксен синтез [3, 7]. 
Тези процеси при плеврално метастази-
ране водят до фибротична реорганизация 
на висцералната плевра. Блокиран бял 
дроб може да се наблюдва при лъчеин-
дуцирана фибротична трансформация на 
висцералната плевра [9, 15]. Установява 
се в случаи на МПИ с първична локали-
зация карцином на млечната жлеза и 
проведена следоперативно лъчелечение.  

Блокираният бял дроб е причина за 
повишаване на стойностите на негатив-
ното налягане в плевралната кухина. 
Вследствие на това, се увеличава обра-
зуването и намалява абсорбцията на 
плеврална течност [4, 9]. По този начин 
самият блокиран бял дроб представлява 
допълнителна индиректна причина за 
формирането на плеврален излив при 
метастатично засягане на плеврата.  

За поставяне на диагноза блокиран 
бял дроб при малигнен плеврален излив 
се използват конвенционална рентгеног-
рафия и КТ на гръден кош. Неразгъване-
то на белия дроб след дрениране на 
плевралния излив, обуславя патогномо-
ничен рентгенологичен симптом за ма-
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лигнен плеврален излив с блокиран бял 
дроб – пневмоторакс ex vacuo, демонст-
риран в проучването.  

За поставяне на дефинитивна диагно-
за блокиран бял дроб, е необходим ме-
тод, позволяващ директно да се обекти-
визират измененията в плевраната кухи-
на. Изключителна възможност в това от-
ношение дава видеоасистираната тора-
коскопия /ВАТХ/. Освен директното ви-
зуализиране на плевралните изменения, 
както и възможността да се осъществи 
плеврална биопсия, при видеоасистира-
ната торакоскопия може да се оцени 
възможността за рагъване на белия дроб. 
При установяването на блокиран бял 
дроб, се определя и причината за това – 
дифузно метастатично засягане на плев-
рата или фибротична трансформация на 
висцералната плевра.  

Малигнените плеврални изливи са бе-
лег на авансирало заболяване, с лоша 
прогноза за пациентите, с очаквана про-
дължителност на живота между 6 и 9 ме-
сеца [1, 2, 6]. В терапевтичен план глав-
ната цел е постигане на ефективна пали-
ация на клиничната симптоматика – ре-
дукция на диспнеята, торакалната болка, 
дискомфорт, повишаване качеството на 
живот. Широко прилаганият метод на 
химична плевродеза при лечението на 
малигнени плеврални изливи при случа-
ите на блокиран бял дроб е не само нее-
фективен, но е и контраиндуциран [9, 
15]. Невъзможността за разгъване на бе-
лия дроб е причина за липса на допир 
между плевралните повърхности – абсо-
лютно условие за постигане на ефектив-
на плевродеза. Като допълнение на това, 
въвеждането на склерозиращ агент в 
плевралната кухина допълнително ще 
потисне функцията на белия дроб, като 
резултат от активираната от склерозанта 

фибротична трансформация на висце-
ралната плевра.  

Възможности за терапевтично повли-
яване на МПИ при блокиран бял дроб са 
повтарящи се плеврални пункции, въ-
веждането на постоянен интраплеврален 
дренаж, плевроперитонеален шънт, 
плевректомия с декортикация [1, 8]. Все-
ки от изброените методи има своите 
предимства и недостатъци и рискове от 
прилагането му и не всеки от тях е под-
ходящ при всички пациенти с МПИ. В 
нашето проучване като основен метод за 
повлияване на МПИ с блокиран бял дроб 
е поставянето на постоянен интраплев-
рален дренаж. Използването на тръбни 
дренове с по-големи размери – 26 – 32 F 
е с цел да се избегне запушването им с 
коагулуми и фибринови материи. Запаз-
ването на проходимостта на дрена в тези 
случаи се предпочита пред дискомфорта 
на пациентите, предизвикан от по-
широкия размер на дрена [17]. Доказа-
телство за ефективността на перманент-
ния интраплеврален дренаж е повлиява-
нето на диспнеята, което рентгенологич-
но се представя с липса на плеврален из-
лив с пневмоторакс ex vacuo, наличие на 
макар и слабо изразено разгъване на 
блокирания бял дроб.  

Най-честите усложнения, свързани с 
перманентния интраплеврален дренаж са 
възпалителен процес на меките тъкани 
по типа на остър целулит и инфектиране 
на плевралната кухина – плеврален ем-
пием. Честота на тези две усложнения е 
съпоставима с тази от други проучвания 
по този проблем [11, 13, 14] 

Изводи 
1. Изключването на ендобронхиална 

туморна обструкция е задължително ус-
ловие при диагностицирането на блоки-
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ран бял дроб. 
2. Дефинитивната диагноза „блокиран 

бял дроб“ се поставя чрез директния ог-
лед на засегнатата плеврална кухина, ко-
ето се осъщестява чрез видеоторакоско-
пия. 

3. Поставянето на перманентен плев-
рален дренаж при пациентите с МПИ и 
блокиран бял дроб постига ефективна 
палиация на клиничната симптоматика 
при кратък болничен престой и ниска 
честота на възможните усложнения. 
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Introduction  
Tuberosous sclerosis (TS) is a rare auto-

somal dominant genetic disease which is 
characterized by the development of benign 
tumors in vital organs: skin, retina, kidney, 
central nervous system, heart, lungs (1, 2, 
3). The classical triad of TS involves: men-
tal retaradation, epilepsy and cutaneous an-
giofibroma. The kidneys are affected up to 
80% of the patients in form of bilateral re-
nal angiomyolipomas, renal cysts or renal 
cell carcinoma. Renal angiomyolipomas are 
the most common renal manifestations (in 
an estimated 70% – 80% of patients with 
TS). Angiomyoplipoma is a benign renal 
neoplasm composed of fat, vascular and 
smooth muscle tissue. Tumors have abnor-
mal vasculature, often with aneurysms, 
which lead to life-threatening bleeding (4, 
5, 6). 

The aim of this study is to present a case 
with tuberous sclerosisis that affected kid-
neys and complicated with severe bleeding, 
presenting like giant retroperitoneal hema-
toma and haemoperitoneum. 

Case presentation  
We report a case of a 20-year-old wom-

an that was presented to our emergency unit 
with sudden onset of severe, continuous 
diffuse abdominal pain. Medical history 
included mental retardation, refractory epi-
lepsy and tuberous sclerosis (established in 
the childhood). 

On physical examination, the patient ap-
peared pale, with hypomelanotic macules 
on the face, trunk and limbs. Her abdomen 
was tense and painful to palpation with 
signs of peritoneal irritation. Her vital signs 
included a blood pressure of 80/40 mmHg 
and a heart rate of 130 bpm. 

Abdominal CT scan demonstrated: right-
sided retroperitoneal heterogenous mass 
[with maximal density of 60 Hounsfield 
units (HU) and the greatest diameter of 25 
cm], swelling of the left kidney (up to 15 
cm) with multiple cysts and renal mases, 
free peritoneal effusion (predominantly in 
the right side and pelvis) with density of 50 
HU (Fig. 1A, 1B).  

The woman was hospitalized in our De-
partment of Thoracic and Abdominal Sur-
gery and emergency laparotomy was per-
formed. At the laparotomy it was found: 
haemoperitoneum (approximately 600 ml 
blood), giant reproperitoneal hematoma, 
giant right-sided retroperitoneal formation 
(instead of normal right kidney)/(fig. 2A, 
2B). Swelling of the left kidney was estab-
lished by palpation.  

Through the laparotomy was performed: 
removing of the right-sided retroperitoneal 
formation, evacuation of retroperitoneal 
clotting blood, aspiration of the blood from 
the free peritoneal cavity and its cleaning 
with sterile saline. Retroperitoneal space 
and free peritoneal cavity were drained.  
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  A.  B. 

Fig. 1. Abdominal CT scan: A. Giant right kidney with multiple cysts and mases and 
polycystic left kidney; B. Giant right-sided retroperitoneal haematoma. 

 

  A.  B. 

Fig. 2. A. Hemoperitoneum and giant right-sided retroperitoneal hematoma;  
B. Giant right kidney with angiomyolipomas.  

 
During the hospitalization, the woman 

received multiple epileptic seizures, treated 
with anticonvulsant medications. The 
retroperitoneal and peritoneal cavity drains 
were detached on the 8th day after 
operation. The woman was discharged 
twenty days post-operation. Pathological 
examination determined the right-sided 
retroperitoneal formation as a renal 
angiomyolipomas.  

Discussion 
Tuberous sclerosis (TS) is a rare genetic 

disorder which is characterized with the de-
velopment of benign tumors in different 
organs. Therefore, TS has a wide clinical 
spectrum. Classically, the disease is de-
scribed with the triad of mental retardation, 
epilepsy and cutaneous angiofibroma (4, 5, 
6). The organ which is most frequently af-
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fected is the kidney. According to the litera-
ture almost 80% of the patients with TS de-
velop some sort of kidney disease.  

Bilateral renal angiomyolipomas (AML) 
and/or renal cysts are the most common (1, 
3, 5). Renal angiomyolipomas are found in 
70% – 80% of patients with TS. The tumors 
are composed of vascular tissue, smooth 
muscle and fat. An enlarging AML can dis-
tort the renal architecture and cause renal 
failure, hypertension or hematuria. The ab-
normal vasculature of the angiomyolipomas 
with aneurysms are a risk factor to life-
threatening bleeding (3, 5, 6).  

Here, we present a case of a female pa-
tient with TS, established in the childhood 
years. The disease was manifested with the 
classical triad of mental retardation, epilep-
tic seizures and skin angiofibroma. Bilateral 
renal AML was found by the abdominal CT 
scan. Giant right kidney with multiple cysts 
and mases and polycystic left kidney were 
visualized.  

Our case shows one of the complications 
of TS of the kidney, which is rupture of the 
angiomyolipomatic tissue. Clinical mani-
festation is usually hematuria, as described 
in literature. The reason for hematuria is 
hemorrhage towards the pielocaliceal sys-
tem. 

However, we present a rare case of rup-
ture of the AML kidney with hemorrhage 
into the retroperitoneal space. Giant rerto-
peritoneal was formed and was a cause of 
clinical manifestation of acute abdomen in 
the presented case. To the best of our 
knowledge no previous cases of rupture in 
an AML kidney with acute abdomen were 
reported in the medical literature. 

Retroperitoneal hematoma is the reason 

for irritation of the retroperitoneal peritone-
um which leads to acute abdominal pain. In 
addition, blood collection that was found 
through laparotomy into the free peritoneal 
cavity is the additional irritant to the parie-
tal peritoneum. We established intact parie-
tal peritoneum., therefore, we concluded 
that the hemoperitoneum was a result of 
“per diapedesin” hemorrhage trough retro-
peritoneal peritoneum.  

Emergency operation with removing of 
the ruptured kidney, drainage of the retro-
peritoneal space and the free peritoneal cav-
ity was the only possible therapeutic man-
agement, that we performed. 

Conclusion 
The following case is of high importance 

because it presents an extremely rare com-
plication of TS: rupture of the kidney with 
retroperitoneal hematoma and hemoperito-
neum. Emergency laparotomy is the only 
life-saving opportunity for patients with this 
severe complication of TS. 
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Introduction 
The hydatid cyst is a parasitic disease 

mainly caused by Echinococcus granulosus 
[1]. These cysts ordinary have a chronic, 
latent, and asymptomatic course which are 
developed more frequently in liver and 
lungs, while may be formed in other organs. 
They may be found as an incidental find-
ings during routine clinical examination or 
even followed by radiographic or ultraso-
nography evaluation [2].  

Complications of the liver hydatid dis-
ease can be the death of the parasitic cyst, 
bacterial infection and also perforation may 
occur after rupture of the cyst into biliary 
tract or into the free peritoneal cavity. The 
aim of this study is to report a patient with 
rare case of liver echinococcosis complicat-
ed with acute peritonitis, caused by sponta-
neous rupture of infected liver hydatid cyst 
into the peritoneal cavity. 

Case presentation 
We report a case of a 28-year-old wom-

an that was presented to our emergency de-
partment with sudden onset of severe, con-
tinuous diffuse abdominal pain. On ab-
dominal physical examination, diffuse pain, 
rigidity and rebound tenderness were no-
ticed. Physical examination on other organs 
did not reveal any positive findings. 

Abdominal sonography demonstrated 
cystic lesion (maximum of 13 cm in diame-
ter) into the right hepatic lobe and free fluid 
in all abdominal quadrants (Fig. 1). 

 
Fig. 1. Abdominal sonography image 
shows a giant right hepatic lobe cyst 

The woman was hospitalized in our De-
partment of Thoracic and Abdominal Sur-
gery and emergency laparotomy was per-
formed. At the laparotomy it was found liv-
er hydatid cyst ruptured into the peritoneal 
cavity. The cyst was localized in the right 
hepatic lobe (VI, VII and VIII segments) on 
the diaphragmatic surface. Multiple daugh-
ter vesicles into the purulent exudate were 
established into the free peritoneal cavity 
(Fig. 2A; Fig. 2B).  

The daughter vesicles and the purulent 
exudate into the peritoneal cavity were aspi-
rated and the peritoneal cavity was washed 
out with hypertonic saline. The liver hyda-
tid cystic content (purulent effusion, re-
maining doughtier cysts, germinative mem-
branes) was aspirated and fibrotic capsule 
was washed out with iodine solution. After 
that, a part of fibrotic liver capsule, local-
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ized above the liver diaphragmatic surface, 
was excised. A tube drain was placed into 
the residual fibrotic capsule (into the liver 
parenchyma) and a free peritoneal cavity 
was drained (drain into the right upper 
quadrant and drain into the pelvic space). 

A.  

B.  
Fig. 2A; 2B. Multiple daughter hydatid 
cysts and purulent exudate into the free 
peritoneal cavity established during 
emergency laparotomy 

The peritoneal cavity drains were 
detached on the 7th day after operation. The 
drain into the residual liver fibrotic capsule 
was detached on the 12th postoperative day.  

The woman was discharged eighteen 
days post-operation and we directed her to 
treat by parasitologist. 

Discussion  
Hydatid disease is presented commonly 

in the liver caused by Ecchinococcus granu-

losus. Generally, the disease in most cases 
remains silent for many years but it be-
comes problematic when it getting large 
enough or ruptured [1, 3, 4].  

Rupture of hydatid cysts occurs infre-
quently. The rupture may be classified as: 
contained rupture when the endocyst is 
torn, but the cyst content is confined within 
the pericyst; communicating rupture con-
sists of tear of the endocyst with loss of the 
cyst content via small biliary ducts and di-
rect rupture when a tear of both endocyst 
and pericyst occurs, allowing the cyst con-
tent to spill into the peritoneal space [1-4].  

Free intraperitoneal rupture has been re-
ported in approximately 3.2% of all cases 
of liver hydatid disease [1-4]. Intraperitone-
al cysts may rupture spontaneously, due to 
increased intracystic pressure, or as a con-
sequence of trauma, leading to the spread of 
hydatid fluid in the intraperitoneal cavity 
[4, 5]. 

Other complication of liver hydatid cyst, 
determined like the most common is infec-
tion of the cystic content [6, 7]. Infectionof 
the cyst can occur either as a primary infec-
tion o as a secondary infection following an 
episode of a leak into the biliary tree, a cys-
tobiliary fistula. Symptoms range from mild 
fever to full-blown sepsis [6, 7]. 

We present a case with the two noted 
above complications – inflammation and 
rupture into the free peritoneal cavity. In 
our opinion, inflammation of the liver hyda-
tid cyst in a reported case is a result of bac-
terial invasion through fibrotic capsule – 
primary infection. According to us for the 
second complication (rupture of the cyst) 
are responsible two mechanisms. At the 
first, because of the infection of the liver 
hydatid cyst there is a weakness of the fi-
brotic capsule. The second cause is the lo-
calization of the cyst – subdiaphragmatic 
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localization. The motion of the diaphragm 
through respiration and the intrathoracic 
subatmospheric pressure are responsible for 
the huge dimension and for the relatively 
thin fibrotic capsule of the hydatid cysts 
with localization just under the diaphragm. 
That’s why, we considered that for the pre-
senting case the infection of the cyst and the 
motion of the diaphragm were immediate 
cause for the rupture into the peritoneal 
cavity.  

Conclusion 
As a conclusion, with the reported case 

we pay attention of the two complicartions 
of the liver hydatid cysts – inflammation 
and rupture into free peritoneal cavity. The 
interest in the reported case may explain 
with the simultaneously expression of this 
two complication of the liver echinoco-
cosis. 
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Въведение 
Пейсмейкърът представлява елект-

ронно устройство, което се поставя с цел 
регулация на сърдечната дейност. Той се 
имплантира най-често, когато сърдечна-
та честота се понижи под 60 удара в ми-
нута (брадикардия) и в някои случаи с 
цел понижаване на сърдечната дейност 
при стойности над 120 удара в минута в 
покой (тахикардия). 

Рискът от развитие на инфекция след 
имплантиране на постоянен кардиости-
мулатор е изключително малък, но ин-
фекцията засягаща ложето на пейсмекъ-
ра представлява сериозно усложнение, 
изискващо незабавно лечение. 

Цел 
Нашата цел е да представим рядък 

случай на инфектиране на пейсмейкър-
ния „джоб“. 

Клиничен случай 
Докладваме случай на 64-годишен 

мъж, който ни бе представен от спешно 
хирургично отделение, с клиника на 
треска и силна болка в областта на шия-
та, датиращи 2 дни преди постъпване. 

При физикално изследване се установява 
болезнена формация в дясната шийна 
(надключична) област и горната, дясна 
гръдна (подключична) област. Пациен-
тът съобщава за имплантиран пейсмей-
кър в дясна горна гръдна област преди 
15 месеца (Октомври 2014), в следствие 
на предсърдно мъждене. 

Компютър томографското изследване 
доказва шиен флегмон, десцендиращ 
към дясна горна гръдна половина (Фигу-
ра 1А). Пейсмейкърът бе включен в 
гръдния флегмон по типа на „джобна 
инфекция“ (Фигура 1Б). 

Пациентът бе хоспитализиран в Кли-
никата по гръдна и коремна хирургия, в 
която бе извършена спешна оперативна 
интервенция (инцизия в областта на ши-
ята и на горна дясна гръдна половина) 
(Фигура 2A). Гнойта бе евакуирана от 
инцизионните отвърстия на шията и 
гръдната стена. Пейсмекърът се визуали-
зира в мястото на инцизията в гръдната 
област (Фигура 2А). От раневата секре-
ция бе изолиран Стафилококус ауреус, 
след което бе приложена съответната 
антибиотична терапия. 
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A. 

 
Б. 

Фиг. 1. Компютър томография на шия и гръден кош: A – шиен флегмон (засягащ суп-
раклавикуларната област); Б – Флегмон засягащ дясна гръдна половина с обхващане на 
пейсмекър (пейсмейкърна „джобна“ инфекция) 

 

 A.  B. 
Фиг. 2. Шия (супраклавикуларно) и дясна горна гръдна инцизия:  
A – пейсмейкътът се вижда в областта на гръдната инцизия; B – гръдната рана след 
премахването на пейсмейкърът 
 

Раната бе третирана с тъканен деб-
ридман и пациентът бе лекуван с интра-
венозни антибиотици (6-дневен курс), в 
отговор на чувствителността на микро-
биологично изолираните култури.  

Консултиращият кардиолог установи, 
че пациентът не е строго зависим от кар-
диостимулаторът и на 6-тия постопера-
тивен ден, пейсмейкърът бе премахнат 
без голям гръден, мекотъканен дефект 

(Фигура 2Б). Хирургичните рани в об-
ластта на шията и гръдния кош зараст-
наха напълно за кратък период от време. 
Пациентът бе изписан от Клиниката по 
гръдна и коремна хирургия на 15-тия 
постоперативен ден и бе приет в клини-
ката по кардиология, в която пейсмейкъ-
рът бе отново имплантиран на контрала-
тералната страна. 
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Обсъждане 
Инфектирането в областта на поста-

вения кардиостимуллатор (КС) предс-
тавлява нарастващ клиничен проблем. 
Честотата на имплантирани пейсмейкъ-
ри се увеличава с приблизително ∼5% с 
всяка година в Съединените Щати, заед-
но с разширяването на възрастовия диа-
пазон и индикациите, които налагат ин-
тервенцията1. Устройствата се поставят 
по-често на възрастни пациенти, което е 
предпоставка за по-висок риск от ин-
фекция2-5. Пейсмейкърите биват два ви-
да – еднокухинни и двукухинни. При 
първия вид устройството се позиционира 
в дясното предсърдие или в дясната ка-
мера Втория се имплантира съответно и 
в двете кухини. 

Ние представяме случай на „джобна“ 
инфекция възникнала 15 месеца след 
имплантиране на пейсмейкър в резултат 
на шиен флегмон. 

Флегмонът представлява остро, гной-
но, неограничено възпаление на съеди-
нителна тъкан проникващо през тъкани-
те на подкожието, мускулатурата и под-
фасциалното пространство. Причинява 
се най-често от пиогения стрептокок, но 
не са редки случаите на възникването му 
и от аеробна или гнилостна инфекция6. 

Флегмоните могат да бъдат повърх-
ностни и дълбоки. Повърхностните имат 
всички местни белези на възпалителен 
процес. Дълбоките се локализират под 
фасцията на шийните мускули и са сери-
озен проблем, поради изразената им тен-
денция за десцендиране към медиасти-
нума, предизвиквайки медиастинит. 
Сравнително рядко дълбок шиен флег-
мон може да се отграничи при своето 
десцендиране само в подлежащите 
структури на гръдната стена. Представе-

ният от нас случай е именно такава фор-
ма на десцендиране на дълбока шийна 
инфекция7.  

Обстойният преглед на литературата 
показа, че се представят случаи по-често 
на джобна инфекция възникнала около 
пейсмейкърното ложе, непосредствено 
след неговото поставяне. 

Не намерихме описание на подобен 
случай на този, който представяме, при 
който инфекцията възниква 15 месеца 
след поставянето на кардидиосимулатор 
в резултат на десцендиращ флегмон на 
шията. 

Заключение 
Интересът към представения случай е 

голям, поради рядката локализация на 
инфекция и необичайния етиологичен 
фактор – шиен флегмон. 
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Мястото на синтетичните кожни заместители 
при лечение на изгаряне 

Елена Кръстева, Елеан Зънзов, Юлия Деведжиева, Юрий Анастасов, Пенка Стефанова 
Kатедра по пропедевтика на хирургическите болести, Медицински факултет, Медицин-
ски университет – Пловдив; 
Клиника по ПВЕХ, УМБАЛ „Свети Георги“ 

Въведение 
Първият писмен доклад за прилагане 

на кожния заместител ксенотрансплант 
датира от 15-ти век преди новата ера, 
което е упоменато в папируса на Еберс. 
Клиничната употреба на човешка алоп-
рисадка е описано за първи път в ръко-
писа на Бранка от Сицилия през 1503 г. 
Различните кожни заместители, който са 
били използвани в миналото, като чо-
вешка кожа, ало-, ксено-трансплант и 
амнион, все още се използват в различ-
ните центрове по изгаряния в целия свят. 
С появата и развитието на биотехноло-
гиите и тъканното инженерство, на паза-
ра вече е на разположение широк спек-
тър от кожни заместители за лечение на 
раните от изгаряне. 

Има различни начини за класифика-
ция на кожните заместители, една от тях 
е на базата на състава им [4], но от прак-
тическа гледна точка, е най-добре под-
разделянето им на временни или посто-
янни и на синтетични, или биологични. 

Временни кожни заместители:  
Временните кожни заместители пре-

доставят преходното физиологично зат-
варяне на раните, включващо защита от 
механични травми, физическа бариера за 
бактериите и създаване на влажна среда 
за раната [3]. Най-често срещаните на-
чини за използване на временни кожни 
заместители включват: 

1. за превръзка на донорни участъци, 

за да се улесни епителизацията; 
2. за покриване на чисти повърхностни 

рани, до настъпване на епителизацията; 
3. осигуряване на временно физиоло-

гично затваряне на дълбоко дермални и 
в пълна дебелина рани след ексцизия, до 
извърване на автотрансплантацията; 

4. като сандвич техника на присажда-
не през широко перфорирани автотранс-
планти. 

Постоянни кожни заместители: 
Постоянните кожни заместници имат 

ролята за трайно покриване на раните, 
подмяна на компонентите на кожата и 
осигуряване на по-високо качествен за-
местител на кожата, отколкото тънкия 
автоложен кожен трансплант. 

Биологични кожни заместители – 
ксено-, ало-транспланти, амнион, 
култивиран епителен 
автотрансплант 
Биологични кожни заместители са те-

зи заместители, които действат временно 
като кожа, имат предимството, че съ-
ществува относително разнообразие и не 
са скъпи. Синтетичните кожни замести-
тели могат да се синтезира по поръчка и 
да бъдат използвани за конкретни цели с 
повишен контрол върху скелетния със-
тав.Те също така позволяват отлични ре-
епителизационни характеристики, дъл-
жащи се на наличието на основната 
мембрана. Най-широко използваните 
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биологични заместители в световен ма-
щаб са трупната алоприсадка, свински 
ксенотрансплант и амнион. 

Ксенотранспланти 
Ксеноприсадките са заместители на 

кожата, добити от животни, които се из-
ползват за временни присадки на човеш-
кото тяло. Първата информация в исто-
риията за прилагане ксенотрансплант за 
покриване на рани е от 1500 г. пр.н.е., 
чрез използване на кожа от жаба. Свинс-
ката алографтна кожа е най-често изпол-
звания ксенотрансплант в съвременната 
практика при лечението на рани от изга-
ряне. Последните изменения за свинска-
та кожа включват алдехидно омрежаване 
и импрегниране на сребърни йони за уве-
личаване на антимикробните ѝ свойства. 

Алотранспланти 
Употребата на алографтна кожа за-

почва от времето на Втората световна 
война. Приложението на трупен кожен 
алотрансплантат е един от най-често 
прилаганите кожни заместители при об-
ширни по площ изгаряния в повечето 
центрове по целия свят, както и у нас. 
Има доклади за алоприсадки от живи 
донори. В зависимост от методите за об-
работка и съхранение, има два основни 
типа трупни кожни алографти, криокон-
сервиран алографт и глицерол-запазен 
алографт (GPA). Вторият е по-популярен 
и често се използва в клиничната прак-
тика. Алотранспланта е показан за под-
готовка на раневото легло, окончателно 
присаждане и техника за присаждане тип 
„сандвич“. Допълнително алографтната 
кожа може да осигури растежни фактори 
и основни цитокини, като същевременно 
се създава хемотаксис и пролиферация в 
леглото на раната. Алотранспланта може 

да увеличи васкуларизация в леглото на 
раната, включително насърчаване на ан-
гиогенеза, с повишено капилярно раз-
растване в дъното на раната. 

Амнион 
Амнионът е тънка полупрозрачна тъ-

кан, формирана от най-вътрешния слой 
на плодната мембрана. Амнионът е бил 
използван като биологична превръзка за 
изгаряния още през 1910 г. Въведени са 
различни методи за консервиране, вклю-
чително криоконсервиране в течен азот, 
консервиране в сребърен нитрат, съхра-
нение в антибиотични разтвори и др. 
Твърди се, че е един от най-ефективните 
биологични кожни заместители, използ-
вани при лечението на рани от изгаряне, 
с ефективност на ниско микробно число. 
Също така има предимства за намалява-
не загубата на протеини, електролити и 
течности, намаляване риска от инфек-
ция, намаляване до минимум на болката 
и ускоряване на зарастването на раните. 

Култивиран епителен 
автотрансплант (СЕА) 
Култивирането на кератиноцити е ва-

жен напредък в лечението на раните от 
изгаряне. За първи път са използвани 
през 1981 г. при обширни и дълбоки из-
гаряния. Голяма повърхност от керати-
ноци може да бъде получена от относи-
телно малка площ здрава кожа от паци-
ента чрез биопсия. Автоложните керати-
ноцити са изолирани, култивирани и 
разширени в ленти за период от 3 – 5 
седмици. CEA избягва аспекта на разце-
пения кожен автотрансплантат и дис-
комфорта на донорската зона в оздрави-
телния процес. Употребата им обаче се 
ограничава от крехкостта и трудността 
на работа, и високата цена. 
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Синтетични кожни заместители – 
Biobrane®, Dermagraft®, Integra®, 
Apligaft®, Matriderm®, OrCel® и 
Hyalomatrix® 
Синтетичните кожни заместители са 

изградени от небиологични молекули и 
полимери, които не присъстват в нор-
малната кожа. Тези конструкции трябва 
да бъдат стабилни, биоразградими и да 
осигуряват адекватна среда за регенера-
ция на тъкани. Трябва да запазват своята 
триизмерна структура в продължение на 
най-малко три седмици, за да се даде 
възможност за прорастване на кръвонос-
ните съдове, фибробласти и покриване 
от епителни клетки. За предпочитане е 
биоразлагането да се осъществи след то-
зи период. Този процес трябва да се слу-
чи без масивна реакция тип „чуждо тя-
ло“, тъй като това ще увеличи възпали-
телната реакция, която може да бъде 
свързана с образуването на груби цикат-
рикси. Синтетичният характер на тези 
заместители на кожата има различни 
предимства и недостатъци в сравнение с 
естествените биологични структури. 
Съставът и свойствата на продукта могат 
да бъдат много по-прецизно контроли-
рани. Различни добавки, като растежни 
фактори и матрични компоненти, могат 
да се добавят за подобряване на ефекта. 
При синтетичните заместители на кожа-
та, като цяло липсва основна мембрана и 
тяхната архитектура не прилича на нор-
малната кожа. Има няколко синтетични 
заместители на кожата, които са достъп-
ни за лечение на раните. Въпреки това, 
има и значителен брой синтетични за-
местители, подложени на инвитро или 
животинско тестване. Сред синтетични-
те заместители на кожата на разположе-
ние на пазара са Biobrane®, Dermagraft®, 
Integra®, Apligraft®, Matriderm®, 

Orcel®, Hyalomatrix® и Renoskin®. 

Biobrane® 
Biobrane® (Dow-Хикъм, Sugarland, 

Тексас, САЩ) се състои от вътрешен 
слой от найлонова мрежа, която позво-
лява фиброваскуларно пролифериране и 
външен слой от силикон, който служи 
като бактериална бариера. Той се изпол-
зва за да се получи добър ефект при чис-
ти повърхностни изгаряния и в донорс-
ката област. Използва се за покриване на 
различни по дълбочина рани, като мре-
жата се придържа към раната до настъп-
ване на епителизацията под нея. 

Dermagraft® 
Dermagraft® (Advanced BioHealing, 

LaJolla, Калифорния, САЩ) е биоразгра-
дим polyglactin омрежен с алогенни нео-
натални фибробласти [17]. Показания за 
използването на Dermagraft са при рани 
от изгаряне, хронични рани и диабетни 
язви. Може да се използва като временно 
или постоянно покритие, което да под-
помогне приемането на разцепеният ав-
тотрансплантат при раните от изгаряне. 

Dermagraft® дава толкова добри ре-
зултати, колкото алотрансплантата по 
отношение на раневата инфекция, ране-
вата ексудация, времето за заздравяване 
на раните, затварянето на раната и прие-
мането на присадката. 

Integra® 
Integra® (Integra фундаменталните 

науки за живота Corp., Plainsboro, Ню 
Джърси, САЩ) е регенериращ кожен 
шаблон, състоящ се от говежди колаген, 
хондроитин – 6-сулфат и силиконова 
мембрана. Този продукт е получил ши-
роко използване при клиничното лече-
ние на дълбоките рани от изгаряне, пъл-
нослойни кожни дефекти с различна 
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етиология, хронични рани и при мекотъ-
канни дефекти. 

Apligaft® 
Apligraft® (Organogenesis, Inc., 

Canton, MA, USA и Novartis 
Pharmaceuticals Corp., East Hanover, NJ, 
USA) е двуслоен жив еквивалент на ко-
жата. Тя е съставена от тип I Говежди 
колаген и алогенни кератиноцити и нео-
натални фибробласти. Показан е при по-
върхностни и дълбоки изгаряния, до-
норните зони, хронични рани, диабетни 
язви и булозна епидермолиза. Трябва 
да се прилага „чист“, тъй като има срок 
на годност на 5 дни при стайна темпе-
ратура. 

Matriderm® 
Matriderm® (на кожата и здравеопаз-

ването AG, Billerbeck, Германия) е 
структурно непокътната матрица от го-
вежди колаген тип I и еластин. Използва 
се за дермална регенерация. Показан е 
при пълнослойни или дълбоко дермални 
рани от изгаряне и хронични рани. Мат-
рицата служи като носеща конструкция 
за врастване на клетки и съдове. Еласти-
новият компонент подобрява стабил-
ността и еластичността на регенерира-
щата тъкан. Когато лечебния процес 
напредне, фибробластите отделят извън-
клетъчната матрица и резорбират 
Matriderm®. 

Заключение 
Кожните заместители имат важна ро-

ля в лечението на повърхностните и дъл-
боките рани от изгаряне. В момента на 
пазара не съществува идеален замести-
тел, който да осигурява ефективно и без 
белези заздравяване на раните. Трябва да 
се извършат допълнителни изследвания 

не само за сравняване на различните за-
местители на кожата, но също така и за 
създаването на нови биологични и син-
тетични материали, които да могат да се 
използват при лечението на раните от 
изгаряне и да бъдат ценово достъпни. 

 
Фиг. 1. Ксенотрансплантация при паци-
ентка с диабетна язва 

 
Фиг. 2. Същият случай 10 дни след 
трансплантацията 

 
Фиг. 3. Същият случай след свободната 
автопластика 

 
Фиг. 4. Дълбоко дермално термично из-
гаряне с наличие на некротични участъци 
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Фиг. 5. Същият случай след извършване 
на хирургическата ексцизия 

 
Фиг. 6. Същият случай след поставяне 
на Biobrane 
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Вродена двустранна аденоматоидна 
поликистоза на белия дроб при едномесечно 
дете /клиничен слуай/ 
Б. Иванов, П. Стефанова 
Катедра по пропедевтика на хирургическите болести, Медицински факултет, Медицински 
университет – Пловдив; Клиника по детска хирургия, УМБАЛ „Св. Георги“ – Пловдив 

Въведение 
Вродената аденоматоидна поликисто-

за на белия дроб е аномалия на трахео-
бронхиалното дърво (1, 4, 5, 6). 

Клиничната картина на кистите може 
да варира от случайна рентгенова наход-
ка, без изразена симптоматика, до внеза-
пена дихателна недостатчност, с тежки 
прояви на респираторен дистрес синд-
ром (9, 10, 13, 15). Лечението се състои в 
хирургично им отстраняване налагащо 
понякога извършване на атипични бе-
лодробни резекции, сегментектомии и 
лобектомии. При нарушена функцията 
на белия дроб е уместно след преценка 
извършване на пулмонектомия с висок 
риск усложнения в следоперативния пе-
риод (4, 6). 

Материал и методи 
Авторите представят клиничен случаи 

и обсъждат диагностицирането и лече-
нието на едномесечно кърмаче с вродена 
двустранна аненоматоидна поликистоза 
на белия дроб. 

Клиничен случай 
Момиче на 1 месец, хоспитализирано 

в клиниката по повод поликистоза на бе-
лите дробове. Постъпва в увредено общо 
състояние. Аскулаторно – липсващо ди-
шане в лява гръдна половина. Направи 
се рентгенография на гръден кош и КАТ 
на бял дроб и медиастинум – фиг. 1 и 
фиг. 2. 

 
Фиг. 1. Медиастинумът е изместен из-
цяло в дясно. В ляво белодробно поле е 
ангажирано от кистозна формация, из-
бутваща медиастинума контралатерално 

 
Фиг. 2. Вляво белия дроб е с едрокис-
тозна формация на паренхима. Десния 
бял дроб е също с кистозна трансформа-
ция върхово. Данни за булозна или кис-
тозна трансформация на белия дроб вля-
во с медиастинално херниране. Частично 
булозно променен бял дроб и вдясно. 

След стабилизиране на детето се из-
върши торакоцентеза вляво с торакален 
дрен. Състоянието на пациентката оста-
на тежко, при което се наложи повторна 
торакоцентеза от същата страна – фиг. 3. 
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Фиг. 3. На контролните рентгенови 
снимки няма промяна 

Поради влошаване на състоянието се 
извърши и лява торакотомия. Намери се 
голяма тензионна киста в долния лоб и 
няколко по-малки с големина на грахово 
зърно, а в горния лоб – три големи въз-
душни кисти. Направи се кистектомия и 
атипична резекция на долния лоб и ре-
зекция на кистите в горния лоб. Хисто-
патологичното изследване показа вроде-
на кистична аденоматоидна аномалия 2 
тип. 

С картината на нарастваща дихателна 
недостатачност детето се включи на 
ИБВ. По спешност отново се извърши се 
двустранна торакоцентеза, но детето ос-
тана в тежко състояние – фиг. 4.  

 
Фиг. 4. В ляво върхово данни за парциа-
лен пневмоторакс. Воалирани базални 
белодробни полета двустранно. 

С оглед на състоянието и нарастваща-
та дихателна недостатъчност се извърши 

лява торакотомия. Намериха се няколко 
отворени бронха, които се обшиха и 
множество въздушни кисти, най-
големите с размер 2.5 см. След опера-
тивната интервенция, детето остана на 
ИБВ, постепенно задълбочи дихателната 
недостатъчност. Независимо от интен-
зивните грижи, завърши с екзитус. 

Обсъждане 
Вродените аномалии на белите дробо-

ве включват широк спектър малформа-
ции, които възникват поради нарушена 
диференциация на ембрионалния белод-
робен зачатък (1). Разнообразните поро-
ци на развитието се разделят на три ос-
новни групи: бронхопулмонални, васку-
ларни и смесени (1, 2, 3). 

Тези кисти се проявяват в ранно детс-
тво с респираторни проблеми, пневмо-
торакс или компресионна ателектаза (4, 
8). По-леките случай се представят с ре-
цидивиращи инфекции и пневмонии или 
биват откривани при случаен рентгенов 
преглед (4, 5), както при други три от 
нашите деца. Застрашаващо живота със-
тояние се получава у новородени деца, 
при които комунициращите с бронхи 
кисти бързо се увеличават, напрежение-
то в тях нараства и са предпоставка за 
евентуална руптура (6, 9, 10, 11). В ре-
зултат от това може да се стигне до нап-
регнат пневмоторакс, а при инфектирана 
киста и до пиопневмоторакс (7). Особено 
тежка е клиничната картината при поли-
кистозния бял дроб, наблюдавана при 
представения от нас случай. При който, 
въпреки многократните оперативни ма-
нипулации и операции, завършло ле-
тално. 

Метод на лечение при аденоматоидна 
поликистоза на белия дроб в условиата 
на спещност е торакоцентеза (11), както 
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при детето, оперирано от нас. Хирургич-
ното лечение е показно поради риск от 
инфекция на кистите, смущение в разви-
тието на белия дроб (ипсилатерално или 
контралатерално), сърдечна недостатъч-
ност и наличие на белодробни лезии с 
риск от злокачествена дегенерация (5, 
13, 14). При кисти с големи размери, на-
рушаващи белодробната функция и за-
ангажиращи голяма част от белодробния 
паренхим е показно извършване на ати-
пични резекции и сегментектомии (13, 
14). Някой автори препоръчват лобекто-
мия, като стандартна оперативна проце-
дура (13). Лобектомията е препоръчи-
телна единствено и само в случаите, ко-
гато малформацията ангажира цял един 
лоб (13). Към тази стратегия се придър-
жаме и ние. 

Аденоматоидната поликистоза на бе-
лия дроб подлежи на хирургично отст-
раняване. Метод на избор е стандартна 
торакотомия с кистектомия. Прогнозата 
при единични кисти е добра, след цялос-
тното им отстраняване. При извършване 
на атипичната белодробна резекция или 
лобектомия, децата се адаптират към 
клиничните и физиологични отклонения. 
Важна предпоставка за добрия изход е 
здрав бял дроб от контралатералната 
страна, без тежки придружаващи анома-
лии, (14, 15), докато двустранната бе-
лодробна локолизация на малформация-
та е тежка, несъвместима с живота ано-
малия. Тези деца подлежат на белодроб-
на трансплантация.  
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APPLE-PEEL синдром с микроколон при 
новородено /клиничен случай/ 

С. Лупанов, П. Стефановa 
Катедра по пропедевтика на хирургическите болести, Медицински факултет, Медицински 
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Въведение 
Атрезията на йейунума с агенезия на 

мезентериума се описва от различните 
автори като „Christmas tree“, „apple-peel“ 
deformity, или maypole. Състои се от ду-
оденална или висока йейунална атрезия, 
съчетана с липсаа на мезентериум на 
тънкото черво, както и аномалии в раз-
витието на а. мesenterica sup. (1) 

Apple-peel атрезията на тънките черва 
е рядко срещана аномалия, при която 
йейунума в началната си част завършва 
сляпо. Дистално тънките черва се завър-
тат спирално около единствения хранещ 
ги съд, подобно на обелка от ябълкова 
кора (Apple peel) (2). 

Терминът Apple-peel, e описан за пър-
ви път през 1967 г. Като особен тип йе-
йунална атрезия с прекъсване на конти-
нуитета на тънките черва и дефект в раз-
витието на мезентериума (3). 

Като етиология на този тип аномалия 
се смята съдов инцидент през интаут-
робното развитие, като представлява 
около 5% от всички чревни атрезии. 
Често при този патология се наблюдава 
фамилност, като унаследяването е авто-
зомно-рецесивно. Съчетанието на peel 
apple атрезия с дуоденална атрезия е из-
ключителна рядкост (2). По-често този 
тип аномалия се наблюдава при новоро-
дени със Strоmme syndrome, който се 
състои от apple-peel атрезия на тънките 
черва, очни аномалии, микроцефалия, и 

изоставане в нервно-психическото раз-
витие. 

Материал и методи 
Авторите представят клиничен случаи 

при диагностицирането и лечението на 
новородено с apple-peel аномалия и мик-
роколон. 

Клиничен случай 
Представеният клиничен случай спо-

деля опита на Клиниката по детска хи-
рургия – Медицински университет – 
УМБАЛ „Св. Георги“ – Пловдив при 
оперативното лечението на новородено с 
клинични и рентгенологични данни за 
чревна непроходимост. 

Късае се за недоносено новородено от 
женски пол, родено по нормален меха-
низъм в 32 г.с. с тегло 2000 г от втора 
патологично протекла бременност. 
Анамнестични данни за обилни зелени-
каво оцветени материи, без изхождане на 
мекониум. След поставяне на газова 
тръба отдели оскъдно количество белез-
никав мекониум. 

Детето е в увредено общо състояние 
на 2 дни със силно изразен иктер. Ко-
рем – мек хлътнал, с видма перисталти-
ка. От НГС – зелено стомашно-
дуоденално съдържимо. От направената 
клизма – оскъдно белезникаво мекоиал-
но зацапване. Фиг. 1, 2. 
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Фиг. 1. 

 
Фиг. 2. 

След предоперативна подготовка де-
тето се оперира, установи се дилатиран 
стомах и дуоденум и атрезия в началната 
част на йейунома, на около 10 – 15 см 
след lig. Treitz. Проксималният сляпоза-
въшващ участък в областта на йейунома 
завършва с кистично образувание. 
Фиг. 3. 

 
Фиг. 3. Кистично бразувание в края на 
сляпо завършващия йейунум, и peel ap-
ple аномалия дистално 

В дистална посока всички тънки черва 
до v. Bauchini, се представиха като спи-
раловиден конволут около един хранещ 
съд под формата на apple-peel аномалия, 
и общ мезентериум. При проследяване 
на червата в дистална посока, се устана-
ви микроколон. Провери се проходи-
мостта на червата като се въведе теч-
ност, която се проследи до колона. Из-
върши се частична резекция на кистично 
разширения йейунум и латеро- латерал-
на анастомоза – Фиг. 4, Фиг. 5. 

 
Фиг. 4. Кистично образуваие на прокси-
малният сегмент след частична резекция 
на йейунума 
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Фиг. 5. Латеро латерална анастомоза 
между дилатираната проксимална част 
на йейунума и Apple-peel аномалията 

Следоперативно детето остана на 
ИБВ за 6 дни, след което се екстубира, 
но в увредено общо състояние и пробле-
ми при възстановяване на пасажа. В 
следващите дни се набюдава затегнато 
протичане на постоперативния период. 
На парентерално хранене, поради възс-
тановяване на перисталтиката и прохо-
димостта на анастомозата. В последст-
вие детето разгърна клиниката на тежък 
сепсис и ДИК синдром, довели до лета-
лен изход. 

Обсъждане 
Терминът apple-peel атрезия описва 

особен тип тънкочревна атрезия, харак-
теризираща се със засягане на йейунума, 
мезентериума на тънките черва и спи-
рално завъртане на червата около тънък 
хранещ съд, който в повечето случай 
представлява левия клон на илеоколич-
ната артерия (2, 5). 

Често при този тип патология се наб-
людава наследственост, като заболяване-
то се унаследява автозомно-рецесивно 
(4). 

Комбинацията на apple-peel атрезия и 
множествена атрезия на тънките черва е 
рядкост. Barrie S. Rich et all. Споделят 

своя опит при лечение на пациент с та-
къв рядъдк тип аномалия. Интра опера-
тивно е установена атрезия в началната 
част на йейунума на 10 см след lig. 
Treitz, peel apple атрезия, и 12 атрезии в 
дистална посока. Извършен е тейпъринг 
и 6 термино-терминални анастомози. 
Детето е дехоспитализирано на 28 сле-
доперативен ден. (4) 

Комбинацията на apple-peel атрезия с 
атрезия на колона е казуистична рядкост. 
Ralf-Bodo Tröbs all. Описват случай на 
новородено с гастросхиза, атрезия на ко-
лона и apple-peel атрезия. Според авто-
рите такъв случай е казуистична рядкост 
и не е описван до сега достъпната лите-
ратура. Установен е и волволус на чер-
вата, които пролабират през дефекта н 
предната стена. Извършена е деволвация 
на червата и ентеростомия. Кунтинуите-
тът на ГИТ е възстановен на 5 м. въз-
раст, като при проследяване на детето не 
се откриват патологични отклонения.  

При представения от нас случай е ус-
тановена тотална форма на apple-peel ат-
резия и микроколон. Затегнатият следо-
перативен период и настъпили в него 
усложнения провокират изхода. 

T E Herman, M J Siegel споделят своя 
опит при лечение на новородено с кли-
нични данни за чревна обструкция. От 
направеното контрастно изследване се 
установявяват данни за висока чревна 
атрезия, както и суспестни данни за 
микроколон. Интраоперативно е усдта-
новен apple-peel аномалия на малка част 
от йейунума и микроколон. Според ав-
торите в около 70% от случайте с тъкоч-
ревна атрезия се късае за изолирана ано-
малия (1). Ние не споделяме този подход 
с контрастно рентгеново изследване при 
съмнение за чревна атрезия, поради фак-
та, че нативната дава достатъчно данни 
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за чревна непроходимост, което изисква 
спешно оперативно лечение.  
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стрес върху плъхове 

Илин Кандиларов1, Христина Златанова1, Марияна Кацарова2,  
Стела Димитрова2, Делян Делев1 
1Катедра „Фармакология и клинична фармакология“, Медицински факултет,  
Медицински университет – Пловдив 
2Катедра „Химия и биохимия“, Фармацевтичен факултет, Медицински университет – 
Пловдив 

Въведение 
Лекарствените продукти от растите-

лен произход заемат 50% от световния 
фармацевтичния пазар. [1] Растителните 
продукти, които се използват с лечебна и 
профилактична цел, имат лесен и удобен 
начин на приложение, което осигурява 
по-добро участие на пациента в профи-
лактиката и лечението на различни забо-
лявания. Природните продукти притежа-
ват уникални химически формули, които 
са в основата на създаване на лекарстве-
ни продукти. Около 25% от лекарстве-
ните продукти са от растителни източ-
ници, които могат да бъдат изследвани 
за нови комбинации.[2] Комбинирането 
на растителни екстракти предполага раз-
лични механизми на действие и повлия-
ване на различни аспекти в патогенезата 
на стреса, който е рисков фактор за со-
циално-значими заболявания като тре-
вожно разтройство [3], депресия [4] [5], 
хипертония [3], диабет [6], алергични 
[7], автоимунни [8] и инфекциозни забо-
лявания [9]. Целта на настоящето изс-
ледване е експериментално проучване за 
адаптогенно действие на комбинациите 
от растителни екстракти – Антистрес I и 
Антистрес II, съдържащи в различни съ-

отношения екстракти от Serratula 
coronata, Hypericum perforatum, Valeriana 
officinalis, Crataegus monogyna и Melissa 
officinalis при модел на остър 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 corronata в съот-
ношение 4,5:4,5:1. Качествената харак-
теристика 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 е 
HPLC-система Varian ProStar с PDA де-
тектор. При проучването за адаптогенно 
действие се използват 72 мъжки плъха 
порода Wistar, разделени в 9 групи по 8 
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животни. В продължение на 14 дни жи-
вотните от отделните групи се третират 
ежедневно перорално с помощта на сон-
да с двете комбинации и самостоятелни-
те екстракти, които ги съставят (табли-
ца 1). 

При представянето на всички фигури, 
се спазва редът на групите, посочен в 
таблица 1.  

60 минути след третиране с екстрак-
тите, изследваните плъхове се подлагат 
на остър студов стрес като се поставят в 
пластмасови корита, които се слагат в 
хладилник при температура 5°C в про-
дължение на 1 час. След това животните 
се оценяват за промени в поведенческите 
реакции чрез тест „Повдигнат кръстосан 
лабиринт“ с време за изследване – 5 ми-
нути. Отчитат се: 1. Времето прекарано в 
откритите рамена; 2. Общ брой влизания 
в откритите и закритите рамена; 3. Съот-
ношение на броя влизания в откритите 
рамена към общия брой влизания в отк-
ритите и закритите рамена. 

Статистическата обработка на данни-
те се осъществява със софтуерен про-
дукт IBM SPSS 17.0. 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 при нормално 
разпределение и с Mann-Whitney U test 
при нехомогенно разпределение. За ста-
тистически значими се приемат резулта-
ти при уровен на значимост р < 0,05. 

Резултати и обсъждане 
При сравняването на двете контроли, 

при група 2 се наблюдава значимо по-
вишаване на времето за престой на отк-
рито спрямо група 1. Това показва, че 
избраният тест – издигнат кръстосан ла-
биринт е подходящ за оценка на пове-
денческите промени при остър стрес. 
Група 9 показва сигнификантно нараст-
ване на времето за престой на открито 
спрямо група 1, докато при група 8, уве-
личението е слабо и без статистическа 
значимост. При всички групи, третирани 
със самостоятелни екстракти, се наблю-
дава повишаване на времето за престой 
на открито, но само при група 5 и група 
6 разликите са сигнификантни (фиг. 1). 

Табл. 1. Дизайн на експеримента 

№ Групи Per os третиране с: Модел на остър 
стрес на 15ти ден 

1 Контрола Дестилирана вода 10 ml/kg b.w Да 
2 Контрола Дестилирана вода 10 ml/kg b.w Не 
3 Самостоятелен екстракт Serratula 500 mg/kg b. w Да 
4 Самостоятелен екстракт Hypericum 500 mg/kg b. w Да 
5 Самостоятелен екстракт Valeriana 500 mg/kg b. w Да 
6 Самостоятелен екстракт Crataegus 500 mg/kg b. w Да 
7 Самостоятелен екстракт Melissa 500 mg/kg b. w Да 
8 Комбинация Antistress I 500 mg/kg b. w Да 
9 Комбинация Antistress II 500 mg/kg b. w Да 
 

149 



 

 
Фиг. 1. Време за престой в откритите рамена на повдигнат кръстосан лабиринт след 
третиране с изследваните комбинации и съдържащите се в тях самостоятелни екстракти 
в доза 500 mg/kg b.w. Резултатите са представени като средна стойност ± SEM; n = 8 

При изследване на общия брой влиза-
ния в откритите и закритите рамена на 
лабиринта, се наблюдава статистически 
значимо увеличаване на показателя и 
при двете комбинации спрямо контрол-
ната стрес група като промените са по-

изразени при група 9. При самостоятел-
ни екстракти, само група 6 показва сиг-
нификантно повишаване на общия брой 
влизания. При всички останали групи 
има незначително увеличаване на този 
показател (фиг. 2). 

 
Фиг. 2. Общ брой влизания в откритите и закритите рамена на повдигнат кръстосан ла-
биринт след третиране с изследваните комбинации и съдържащите се в тях самостоя-
телни екстракти в доза 500 mg/kg b.w. Резултатите са представени като средна стойност 
± SEM; n = 8 
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При оценка на показателя – съотно-
шение на влизания в откритите рамена 
към общ брой влизания в откритите и 
закритите рамена, се установява сигни-
фикантно повишаване при група 9 спря-
мо група 1. Нарастването на показателя 
при група 8 е слабо и без статистическа 
значимост. При самостоятелните екст-
ракти се наблюдава статистически дос-
товерно повишаване на показателя при 
група 6 и група 7 спрямо група 1 (фиг. 3). 

Според Pellow и File при оценяването 
на поведенческите реакции на гризачите, 
тревожността се изследва най-често с 
теста повдигнат кръстосан лабиринт. 
Критериите за оценка на анксиолитичен 
ефект на дадено вещество са: 1. повиша-
ване времето на престой в откритите ра-
мена и съотношението на влизанията в 
откритите рамена към общия брой вли-
зания; 2. Намаляване общия брой влиза-
ния в откритите и закритите рамена на 
лабиринта. [10] Антистрес II съдържа 
Valeriana, която като самостоятелен екс-
тракт показва повишаване на времето, 

прекарано в откритите рамена на лаби-
ринта. Това може да се обясни със съ-
държанието на валепотриати, които по-
тенцират отделянето и инхибират обрат-
ното захващане на задръжния медиатор в 
ЦНС – ГАМК. [11] При Антистрес II 
обаче се наблюдава по-голямо увеличе-
ние на основните показатели, с които се 
отчита тревожността, в сравнение с гру-
пата, третирана със самостоятелен екст-
ракт от Valeriana. Вероятно това се дъл-
жи на синергизъм със Serratula coronata в 
комбинирания екстракт. По отношение 
на Serratula corronata има проведени 
проучвания, които показват адаптогенен 
ефект, дължащ се на наличието на 20-
хидроксиекдизон. [12] В достъпната ли-
тература е описано, че хиперицинът, съ-
държащ се в Hypericum perforatum, освен 
антидепресивен ефект, притежава и спо-
собността да потенцира адаптогенните 
ефекти на други растителни екстракти, 
когато е приложен в комбинация с тях. 
[13] Това обяснява неговата употреба в 
комбинирания екстракт Антистрес II.  

 

Фиг. 3. Отношение на влизанията в открите рамена към общия брой влизания в откри-
тите и закритите рамена на повдигнат кръстосан лабиринт след третиране с изследва-
ните комбинации и съдържащите се в тях самостоятелни екстракти в доза 500 mg/kg 
b.w. Резултатите са представени като средна стойност ± SEM; n = 8 
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Групата третирана с Антистрес I не 
показва сигнификантно увеличаване на 
основните показатели за тревожност. 
Наблюдаваното статистически значимо 
повишаване на двигателната активност 
потвърждава и допълва оценката за сла-
бия ефект на Антистрес I върху тревож-
ността при остър стрес. Растителните 
екстракти, съдържащи се в него – 
Valeriana, Crataegus и Melissa, приложе-
ни самостоятелно имат по-добър ефект и 
намаляват тревожността, но в комбина-
ция в посочените съотношения не пов-
лияват значимо острия стрес, което ве-
роятно се дължи на антагонистични вза-
имодействия. 

Извод 
Антистрес II показва адаптогенен 

ефект и намалява тревожността в острия 
модел на студов стрес при плъхове. 
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Пазар на най-често използваните лекаратвени 
продукти по лекарско предписание за 
облекчаване на болките от ревматоиден артрит 
за периода 2014 и 2015* год. 
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2015* – първо тримесечие на 2015 г. 

Въведение 
Ревматоидният артрит (РА) е хронич-

но, прогресивно възпалително заболява-
не, обхващащо предимно ставите и 
околните тъкани, като е възможно зася-
гането и на други органи (ревматоидни 
възли, невропатия, васкулит). Среща се 
при 0.5 – 1% от хората, като засяга в по-
голяма степен жените (3:1). Лечението е 
комплексно и включва както медикамен-
тозно повлияване така и рехабилитация, 
хирургични интервенции и реконструк-
ция. Фармакотерапията на РА ключва 
три основни групи лекарства – НСПВЛ 
(diclofenac, celecoxib, ibuprofen, 
piroxicam), Глюкокортикоиди (ГКС) 
(prednisolone, methylprednisolone), Болест 
модифициращи антиревматоидни лекар-
ства (БМАРЛ): methotrexate, sulfasalazine, 
leflunomide, adalimumab и др.).  

НСПВЛ са класически средства за 
третирането на болка и възпаление (во-
дещи като симптоматика при РА), но за 
съжаление те не променят хода на забо-
ляването и не предпазват от деструкция. 
Осъществяват ефекта си като блокират 
синтеза на простагландини в организма, 
които са смятани за медиатори на възпа-
лението. Простагландините се образуват 
от Арахидонова киселина чрез ензима 

циклооксигеназа – COX (cyclooxygenase), 
който има два подтипа COX-1 и COX-2. 
На блокирането на COX-2 се дължат ле-
чебните ефекти на НСПВС.  

НСПВС се изпозват за симптоматич-
но лечение на различни видове болка и 
на следните симптоми: ревматоидни ар-
трити, остеоартрити, възпалителна арт-
ропатия, дисменорея (менструални бол-
ки), метастатична болка в костите, гла-
воболие и мигрена, постерапевтична 
болка и др. 

Цел и задачи 
Да се проведе маркетингов анализа на 

пазар на най-често използваните лека-
ратвени продукти по лекарско предписа-
ние за облекчаване на болките от ревма-
тоиден артрит за периода 2014 и 2015* 
год. 

Материали и методи 
Използваните методи в настоящият 

анализ са IMS 2014, 2015, графичен и 
табличен метод, статистическа обработ-
ка на данните, документален анализ. 

Резултати и обсъждане 
Пазарът на лекартсвените продукти за 

облекчаване на болката при различни 
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заболявания, в това число и на болка от 
ревматоиден артрит, е истинско предиз-
викателство. На пазара на лекарства за 
облекчаване на болка при ревматоиден 
артрит понастоящем има силно присъст-
вие на мултинационални фармацевтични 
компании като SANDOZ, ACTAVIS, 
BERLIN-CHEMIE (MENARINI GROUP), 
Gedeon Richter. 

Данните от анализа на продажбите 
показват, че пазарът на лекарства за ле-
чение на болка при РА е динамичен и 
това се дължи най-вероятно на различни 
маркетингови активности на основните 
участници на този пазар, въвеждането на 
нови продукти и сезонната обусловеност 
на заболяването. 

От данните е видно, че на този пазар 
присъстват, както таблетни лекарствени 
форми, така и под формата на ампули. 
Вторите обаче, са с изключително малък 
пазарен дял. Това се дължи най-вероятно 
на факта, че инжекционните форми са 
по-трудни за приложение от самите па-
циенти, и изискват обучен медицински 
персонал или допълнително посещение 
при лекар. Това от своя страна би увели-
чило и общите разходи за терапията на 

пациентите. 
На фигура 1 е представен пазара на 

ЛП изписвани при лечение на болка при 
ревматоиден артрит общо в брой опа-
ковки за периода 2014 г. и първото три-
месечие на 2015 г. От фигурата се вижда, 
че пазарът е динамичен през различните 
месеци, като впечатление прави значи-
телния спад на броя опаковки през пър-
вото тримесечие на 2015 г. А пик на 
продажбите се наблюдава през второто и 
четвъртото тримесечие на 2014 г. Най-
вероятно това е свързано и със сезонното 
обостряне на болката при пациенти с РА. 

През месеците януари, февруари и 
март 2014 г. общият брой на опаковките 
на лекарствените продукти за облекча-
ване на болката при РА е 1 430 996 броя 
опаковки. През месеците април, май и 
юни 2014 г. е броят им е 1 455 224 опа-
ковки. През юли, август и септември 
2014 г. общият брой е 1 372 213, а през 
октомври, ноември и декември общият 
брой е 1 467 366. Като контраст на об-
щия фон е общият брой опаковки за 
първото тримесечие на 2015 г. е 
1 257 951 опаковки. Общият брой опа-
ковки за 2014 г е 5 725 799.  

 

 
Фиг. 1. Пазар на ЛП изписвани при лечение на болка при ревматоиден артрит общо в 
брой опаковки за периода 2014 – първото тримесечие на 2015 
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На фиг. 2 е представен общият брой 
опаковки на отделните на ЛП изписвани 
при лечение на болка при ревматоиден 
артрит за разглеждания период.  

Лидер на пазар и със значителен паза-
рен е лекарствения продукт на фирмата 
Актавис, Енетра таблетки (табл.) с общо 

699 021 опаковки. След него се нарежда 
лп Диклак табл. с 453 226 опаковки, а 
след това са Афламил табл. с общ брой 
333 765 опаковки, Диклофенк дуо капс. – 
329 107 опаковки, Алмирал амп. и Ниме-
зил сашети 276 515 опаковки (фиг. 2, 
фиг. 3). 

 
Фиг. 2. Брой опаковки общо за разглеждания период за всеки отделен продукт 

 
Фиг. 3. Пазарен дял на най-често използваните лекарствени продукти за облекчаване 
на болка при РА 
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Общ брой опаковки за разглеждания период-2014 и първто тримесечие на 2015 година 

BULGARIA 2014 и януари февруари март 2015 

NIMESIL  sash.

ENETRA TABS 100 MG 10

DICLAC TABS L.A 150 MG 50

AFLAMIL FILM C.TABS 100 MG 20

DICLOFENAC DUO CAPS L.A 75 MG 30

VOLTAREN FILM TABS LA 100 MG 10
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На фиг. 4. е представен броя опаковки 
за всяко тримесечие на 2014 и първото 
на 2015 на отделните лекарствени про-
дукти. И от тази фигура се вижда, че ле-
карствения продукт Енетра таблетки 
(табл.) има значителен ръст над остана-
лите. Пикът на продажбите е през второ-
то тримесечие на 2014 г. с общ брой 
опаковки 192 099. Висок е ръстът и през 
четвъртото тримесечие на 2014 г. – 
173 745, което най-вероятно отново е ре-
зултат от сезонната предразположеност 
на болката. 

За разлика от Енетра табл., пик на 
продажбите при втория най-често изпол-
зван лп – Диклак табл. е през третото 
тримесечие на 2014, както и първото 
тримесечие на 2015 г, като в този момент 
почти общият брой опаковки е с мини-

мални разлики. Броят опаковки за месе-
ците юли, август и септември 2014 г. е 
104 876, а на енетра тб – 110 077. А за 
януари, февруари, март 2015 общият 
брой опаковки на Диклак табл. е 90 702 
опаковки, а за Енетра табл. – 92 419 опа-
ковки. 

На фиг. 5. е представен броят опаков-
ки на най-често използваните продукти 
за различните периоди от 2014 и 2015 
година. И от тази фигура се вижда, че 
безспорен лидер на пазара е Енетра 
табл., със значителен пазарен дял над 
останалите ЛП. 

Като през месеците април, май и юни 
2014 е най-висок броят изписани опа-
ковки, следван от месеците октомври, 
ноември и декември.  

 

 
Фиг. 4. Брой опаковки за всяко тримесечие на 2014 и първото на 2015 на отделните 
продукти 
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Фиг. 5. Общ брой опаковки на най-често използваните лп при болка от ревматоиден 
артрит 

 
Високият ръст на предписани и от-

пуснати лп през този период вероятно 
говори за засилването на болката през 
пролетния и есенния сезон. И тъй като 
това са лп само по лекарско предписа-
ние, високият ръст на определени лп в 
сравнение с останалите, може би е и ре-
зултат на добри маркетингови подходи, 
които включват активна работа на меди-
цинските представители със лекари, спе-
циалисти и правилно и адекватно подне-
сена информация и достъпна цена на лп 
за пациента. 

Изводи 
Пазарът на лп за облекчаване на бол-

ката при РА е динамичен и е истинско 
предизвикателство, както за медицинс-
ките специалисти, така и за самите паци-
енти. Този пазар предстои да се развива 
и да се подобрява достъпността на паци-
ентите до ефективни, ефикасни и дос-
тъпни лп. 

Безспорен лидер на пазара е лекарст-
вения продукт Енетра табл, със значите-
лен пазарен дял над останалите ЛП. 

Като през месеците април, май и юни 
2014 е най-висок броят изписани опа-
ковки, следван от месеците октомври, 
ноември и декември. Високият ръст на 
предписани и отпуснати лп през този пе-
риод вероятно говори за засилването на 
болката през пролетния и есенния сезон. 
И тъй като това са лекарствени продукти 
само по лекарско предписание, високият 
ръст на определени лп в сравнение с ос-
таналите, може би е и резултат на добри 
маркетингови подходи, които включват 
активна работа на медицинските предс-
тавители със лекари, специалисти, фар-
мацевти и правилно и адекватно подне-
сена информация, достъпна цена на лп за 
пациента, както и професионално осъ-
ществени фармацевтични грижи от стра-
на на магистър фармацевтите към паци-
ентите. 
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Маркетингов анализ на най-често 
предписваните перорални антидиабетни 
лекарствени продукти от групата на 
бигванидите за периода 2014 и 2015 г.* 

Радиана Кискинова1, Даниела Грекова1, Станислав Георгиев1, Калина Андреевска1,  
Васил Маджаров1, Елина Петкова2 
1Катедра „Фармацевтични науки“, Фармацевтичен факултет,  
Медицински университет – Пловдив 
2Катедра „Организация и икономика на фармацията“, Факултет по фармация,  
Медицински университет – София 
2015* – първо тримесечие на 2015 

Въведение 
Захарният диабет представлява група 

хронични метаболитни заболявания, ха-
рактеризиращи се с повишение на кръв-
ната захар в резултат на дефект в инсу-
линовата секреция, инсулиновото дейст-
вие или и двете заедно. Различават се 
захарен диабет тип 1 (дължащ се на ин-
сулинов дефицит), захарен диабет тип 2 
(чиято основна причина е инсулиновата 
резистентност и неадекватното инсули-
ново действие) и гестационен диабет 
(проявяващ се по време на бременност). 
Другите типове захарен диабет са срав-
нително малък стабилен относителен дял 
в общата честота на заболяването. [1, 2] 

Захарният диабет е едно от най-
разпространените социално-значими за-
болявания като в последните години се 
наблюдава увеличаване на честотата му 
в целия свят, включително и в България. 

По данни на Международната диа-
бетна федерация (International Diabetes 
Federation)[3] през 2013 г. броят пациен-
ти със захарен диабет е 382 млн., а до 
2035 г. се очаква той да нарасне до 592 
млн. Отчита се малко по-голяма честота 
сред мъжкия пол. Броят на хората със 

захарен диабет в България е около 520 
хил. души. Приблизително 39% (200 хил. 
души) остават недиагностицирани. Най-
широко разпространен е диабет тип 2 – 
включва 90 – 95% от случаите на захарен 
диабет.  

Лечението на захарен диабет тип 2 се 
осъществява главно с прилагане на пе-
рорални антидиабетни лекарства. 

Бигванидите действат като намаляват 
повишеното ниво на глюкоза в черния 
дроб като потискат глюконеогенезата и 
усливат оползотворяването и в перифер-
ните (мускулни) тъкани. По този начин 
повишават инсулиновата чувствителност 
на чернодробната тъкан и периферията. 
Бигванидите намаляват само кръвната 
захар, която е над нормата и не педиз-
викват хипогликемия. [4, 5] Единствени-
ят представител на бигванидите, който 
се използва в клиничната практика е 
метформин. Той е лекарство на първи 
избор при лечение на захарен диабет тип 
2 за постигане на ефикасен гликемичен 
контрол. Метформин не повищава те-
лесното тегло и е предпочитано средство 
при пациентите със затлъстяване и мета-
болитен синдром. [5] Доказани са бла-
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гоприятните му ефекти върху сърдечно-
съдовата система и липидната обмяна. 

Цел на проучването 
Да се анализира пазара на най-често 

предписваните перорални антидиабетни 
лекарствени продукти от групата на биг-
ванидите в България. 

Материали и методи 
Използвани методи в настоящото 

проучване са документален и статисти-
чески анализ, базирани на IMS данни за 
A10J за периода 2014 г. – 2015 г. 

Резултати  
Водещи лидери на пазара на перорал-

ни антидиабетни лекарства, съдържащи 
метформин в България са фармацевтич-
ни компании Berlin-Chemie (Menarini 
Group), Worwag Pharma, Merck, Actavis, 
Чайкафарма, Neo Balkanika и др.  

На фиг. 1 е представен пазара на ле-
карствени продукти, съдържащи мет-

формин общо в брой опаковки за перио-
да 2014 г. и първото тримесечие на 
2015 г. От фигурата се вижда, че пазарът 
е динамичен през различните месеци, 
като впечатление прави значителния 
спад на броя опаковки през първото 
тримесечие на 2014 г. Пик на продажби-
те се наблюдава през третото и четвър-
тото тримесечие на 2014 г.  

През първото тримесечие на 2014 г. 
общият брой на лекарствените продукти 
в брой опаковки е 930 552. През месеци-
те април, май и юни 2014 г. броят им е 
940 960 опаковки. През юли, август и 
септември 2014 г. общият брой е 
963 825, а през последното тримесечие 
на 2014 г. техният брой е 969 999. Об-
щият брой опаковки за 2014 г. е 
3 805 336. Броят опаковки за първото 
тримесечие на 2015 г. е 942 748 опаков-
ки, наблюдава се ръст в сравнение с пър-
вото тримесечие на 2014 г., което може 
да се дължи на новодиагностицирани 
пациенти със захарен диабет тип 2. 

 

 
Фиг. 1. Пазар на лекарствените продукти, съдържащи метформин в брой опаковки за 
2014 г. и първо тримесечие на 2015 г. 
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На фиг. 2 е представен общият брой 
опаковки на отделните лекарствени про-
дукти, съдържащи метформин, изписва-
ни при терапия на захарен диабет тип 2 
за разглеждания период. 

Лидер на пазарa и със значителен па-
зарен дял е лекарственият продукт на 
фирмата Berlin Chemie – Siofor tab. 1000 
mg x 30, с общо 1 046 374 опаковки за 
периода, следван от Siofor tab. 850 mg x 
30 – 690 680 опаковки. На трето място се 

нарежда лекарственият продукт на фир-
ма Worwag Pharma – Metfogamma tab. 
850 mg x 30 с 508 704 опаковки. На чет-
върто и пето място, съответно с 501 357 
и 369 903 опаковки са лекарствените 
продукти Metfodiab tab. 850 mg x 30 на 
фирма Actavis и Metfogamma tab. 500 mg 
x 30 на Worwag Pharma (фиг. 3). С най-
малък пазарен дял се отличава продук-
тът на Софарма АД – Sophamet tab. 1000 
mg x 60 – 11 811 опаковки. 

 
Фиг. 2. Брой опаковки от различните лекарствени продукти, съдържащи метформин за 
разглеждания период 

 
Фиг. 3. Пазарен дял на 5-те най-често предписвани лекарствени продукти, съдържащи 
метформин 
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На фиг. 4 е представен броят опаковки 
за всяко тримесечие на 2014 г. и първото 
тримесечие на 2015 г. на отделните ле-
карствени продукти. И от тази фигура се 
вижда, че лекарствения продукт Siofor 
tab. 100 mg x 30 има значителен ръст над 
останалите. Пикът на продажбите е през 
третото тримесечие на 2014 г. с общ брой 
опаковки 212 456. Пикът на продажбите 
при втория най-често предписван лекарс-
твен продукт – Siofor tab. 850 mg x 30 е 
през второто тримесечие на 2014 г. – 
140 845 опаковки, като се запазва висок и 
през третото тримесечие на 2014 г. с ми-
нимални разлики – 140 004 опаковки. 
Продажбите на третият и четвъртият най-

често предписван медикамент почти не се 
различават. И при двата продукта пикът е 
през третото тримесечие на 2014 г., за 
Metfogamma tab. 850 mg x 30 – 104 256 
опаковки, а за Metfodiab tab. 850 x 30 – 
103 523 опаковки. 

На фиг. 5 са представени 5-те най-
често предписвани медикаменти в брой 
опаковки за всяко тримесечие на 2014 г. 
и първото тримесечие на 2015 г. И от та-
зи фигура може да се види, че лидер на 
пазара е лекарственият продукт на фир-
ма Berlin Chemi – Siofor tab. 1000 mg x 
30. Наблюдава се и ръст в броя опаковки 
на първото тримесечие на 2015 г. спрямо 
това през 2014 г. 

 

 
Фиг. 4. Брой опаковки от отделните лекарствени продукти за всяко тримесечие на 
2014 г. и първото тримесечие на 2015 г. 
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Фиг. 5. Брой опаковки от 5-те най-често предписвани лекарствени продукти, съдържа-
щи метформин за всяко тримесечие на разглеждания период 

Заключение 
В заключение, метформинът, медика-

мент с дългогодишна история в антидиа-
бетната терапия остава първа линия ле-
карство при лечение на захарен диабет 
тип 2 при новодиагностигирани пациен-
ти, поради благоприятното си въздейст-
вие върху сърдечно-съдовата система, 
чернодробната функция, канцерогенеза-
та, в допълнение към неговия добър 
ефект върху гликемичния контрол. Доб-
рата поносимост, малкото странични 
ефекти, липсата на риск от хипоглике-
мия и относително ниската цена му от-
реждат водещо място както сред лекари-
те, така и сред пациентите. 

Пазарът на лекарствата съдържащи 
метформин е разнороден и динамичен. 
Високият ръст при продажбите на опре-
делени медикаменти, най-вероятно е ре-

зултат от добрите маркетингови актив-
ности на фармацевтичните фирми пред 
лекарите, както и на доброто съотноше-
ние качество/цена. 
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Introduction 
Over the past centuries, technologies 

have regularly come along that completely 
change how we connect to each other: the 
printing press, the telegraph, the telephone, 
the newspaper, the radio the TV and so on. 
All are technologies that begin social 
revolutions. We’re living through one such 
now. It started in 1962 with a humble, 
almost boring idea: connecting computers 
together. Today, more than three billion 
people are connected. However there are 
some characteristics that distinguish this 
technological revolution from the ones that 
happened beforehand. Firstly, it’s fast. It 
took 25 years after the Guttenberg Press 
arrived for the first English book to be 
printed. In its first twenty-five years, the 
telephone reached just 10% of America. In 
1995, less than 1% of the world’s 
population was connected. The first billion 
was reached in 2005. The second billion in 
2011. The third billion in the summer of 
2014. [1] The benefits of the Internet are 
obvious and all around us. The majority of 
people nowadays put the Internet at the top 
of their list of daily essentials – ahead of the 
bath, the car and the television. But the risk 
and dangers are less obvious and more 
subterranean. With the rise of instant 
messaging, chat rooms, emails and social 
networking sites came also the inevitable 
rise of trouble – from cyberbullying to more 
serious Internet dangers, including exposure 

to sexual predators. This project aims at 
outlining the difference between cybercrime 
and deviance, paying attention to the 
definitions thereof and to the technology 
that can promote both online and offline 
deviance and crime. 

Definitions 
Over the last twenty years, crime has 

abated in many countries. But cybercrime 
has skyrocketed. Cybercrime is defined as a 
crime in which the perpetrator uses special 
knowledge of cyberspace in order to 
commit an illegal act. It is of the utmost 
importance to distinguish such criminal 
activities from similar ones where the 
offender has no superior knowledge and 
instead he uses the interface provided by 
software developers. In that case it may not 
be an actual crime that has been committed 
but rather an act which defies societal 
norms or an established moral code. The 
upshot, of what we discussed so far, is that 
in the latter scenario no law is being 
broken, per se. To those situations normally 
the term deviance is appointed 
(cyberdeviance). A prime example of this is 
distribution of pornographic content of an 
individual who does it on his own accord, is 
of legal age, and does not intrude with that 
same material on certain categories of 
people (minors, etc.) as it is not, in most 
countries, illegal to do so. However, other 
internet users who stumble upon those 
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materials may find it offensive or 
unacceptable it the moral context of society. 
It must be pointed out that cyberdeviance 
could eventually transform in a major 
criminal offence should a legal legislation 
be violated. [2] 

With regards to the aforementioned dras-
tic increase in incidences of cybercriminal 
activities, one might wonder what accounts 
for such an ordeal. In a nutshell, it can be 
attributed not to one, but to several factors. 
First, cellular telephony, smartphones, wire-
less Internet connectivity, and tablet PCs 
such as IPads enable individuals to go 
online from anywhere they are in the world, 
at virtually any time of day. Second, the 
technical proficiency necessary to engage in 
cybercrime has decreased dramatically over 
the last two decades. Third, there is no such 
thing as privacy online – thousands of 
‘cookies’ track where Internet consumers 
go. Mobile phones log data about their 
owners movements every five seconds, 
even when they are ostensibly off. Another 
interesting feature that lots of modern 
smartphones have is that when you take a 
photo, it embeds GPS data about where that 
photo was taken. More than half of the pro-
file pictures on social networking sites, 
such as Facebook and Twitter, contain the 
GPS coordinates of where the photo was 
taken. Furthermore, 70% of internet user 
admit to fearing how much we have already 
shared on the web. One in seven teenagers 
in the US has sent a compromising image 
over the internet and had a sexual chat with 
a real life stranger. All of this serves to 
prove that, when online, most people are 
quite vulnerable to cyber attacks. Lastly, 
and perhaps most important, is the fact that 
technology also greatly reduces an individ-
ual’s risk while engaging in any other form 
of crime. To say that cyberhackers aren’t as 

lay as typical internet surfers when it comes 
to assuring themselves online anonymity is 
a huge understatement. In reality, cyber-
criminal activity nowadays is run by orga-
nized crime groups and new modern organ-
izations which are global, multinational, 
multilingual and compromised mostly of 
people who have degrees in computer sci-
ence which makes it very difficult to pin-
point and track down the perpetrators.  

Cyberdeviance 
Reddit is one of the internet’s most 

popular websites, which has thousands of 
different subreddits to explore with some 
being a lot more controversial than others, 
and possibly the biggest contributor to these 
questionable forums was a user that went 
by the online name “Violentacrez”. All the 
way back in 2005 Reddit was founded as a 
link aggregator site that allowed users to 
submit titles attached to link that brought 
you to articles, videos, images, or anything 
else that they might’ve felt was interesting. 
Another interesting feature which contrib-
uted to the site’s growing popularity was 
that subreddits that could be created for a 
variety of subject matters. One of the big 
things that helped Reddit grow was the 
company’s hand off approach of allowing 
users to moderate their own subreddit 
without censorship as long as they weren’t 
doing anything illegal or breaking site rules. 
While this concept may have originally 
been to just allow people to have unpopular 
opinions without fear of being banned, 
things over time became more complicated 
with sections of the site having increasingly 
provocative content, and one Reddit user at 
the head of many of these subreddits was 
Violentacrez. 

Violentacrez joined Reddit in 2007 with 
him quickly taking a liking to the site and 
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the owner’s hands off nature of overseeing 
the forums, so with that he went to work 
becoming one of the biggest users of the 
site, moderating many purposely shocking 
subreddits including Creepshots, Beating 
Woman, Picsofdeadkids, Pics of dead 
babies, Misogyny, Jewmerica, Hitler, and 
most famously jailbait to stir up outrage. 
/r/jailbait at the time was a place user’s 
shared picture of scantily clad underage 
girls that they’d usually find on facebook. 
And Violentacrez saw this as his magnum 
opus since it was easily his biggest sub-
reddit, along with it being fully legal since 
there was no nudity. For years Violentacrez 
was able to freely spark outrage from the 
purposely offensive communities he had 
built, but things started to change as Reddit 
became more and more popular. Many 
news organizations started to give the link 
aggregator more scrutiny especially since 
the sites second most searched term was 
jailbait – it soon had gotten picked up by 
CNN and other sites that Reddit was 
allowing this sort of content, so soon after 
/r/jailbait was shut down. [3] [4] 

Violentacrez is a prime example of what 
has come to be known as “the internet 
troll”. An internet troll is defined as person 
who peruses web forums and tries to incite 
embarrassment, frustration or anger in other 
people. It is widely speculated that most 
internet trolls harbor some sort of mental 
illness such as a narcissistic or anti-social 
personality disorder. A cyber researcher by 
the name of Karyn Krawford claims that 
her studies show that empathy of a person 
who suffers from mental illness drops dra-
matically every hour they spend on the In-
ternet. In the study Krawford showed her 
test subjects pictures of people dying and 
the longer the subject were on the Internet 
the less and less they seemed to care about 

the content in the pictures. As stated “They 
couldn’t see how much that person was 
hurting; they couldn’t see the cut off arm or 
the pain and distress and terror. As a conse-
quence, they were able to make these re-
marks and express these bullying type be-
haviors.” Each person interviewed cited 
they were bullied as a child. Nowadays, 
with 15 to 20% of children saying that they 
have been victims of bullying at some point 
in their life it makes sense that the number 
of trolls is growing on the Internet. One 
troll that goes by the internet alias BEN 
stated the following: “It just makes me hap-
py when I can make someone angry. It 
sounds weird but I feed off their anger. The 
angrier I can get them, the better I feel.” 
This particular troll spends over 70 hours a 
week online engaging in such type of be-
havior. [5] 

The Dark Web and its relationship to 
Cybercrime 
The Dark Web is a collection of 

thousands of websites that use anonymity 
tools like Tor and I2P to hide their IP 
address. It secures anonymity and protects 
users from surveillance and censorship and 
that is why it’s most famously been used 
for black market drug sales and even child 
pornography. [6] Dark Net websites are in-
accessible to traditional crawler-based 
search engines such as Mozilla Firefox or 
Google Chrome; one must instead use spe-
cial browsers such as the Tor browser. The 
way that Tor ensures anonymity is by en-
crypting your IP address and then routing it 
via several other computers around the 
world. Because of this encryption system, 
tens of thousands of sites that operate there 
are incredibly difficult to shut down. It is 
virtually a censorship-free world visited by 
anonymous users, making the natural go-to 
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place for anybody with something to hide, 
and that something, of course, need not be 
legal. On the dark net, one will find whis-
tle-blower sites, political activism blogs, 
libraries of pirated books, music, movies 
and video games, drug and weapons mar-
kets, illegal pornography, commercial hack-
ing services, hitmen services and much 
more. One of the most eye-catching sites 
located there was known as The Silk Road. 
Basically, it was the largest online black 
market ever to be created, offering services 
for drug trade and other illicit goods and 
services. While it wasn't the first, it did 
become the most well known black market 
by combining the anonymity of the Tor 
network and payment through Bitcoin 
transactions, with shipments coming to 
buyers right through the United States 
Postal Service. [7] 

The online anonymity offered by bullet-
proof hosters can be used by used by virtu-
ally anyone to avoid censorship as it guar-
antees intractability. Shannon McCoole uti-
lized such services for running a child por-
nography website. In 2015, 33-year-old 
child porn admin was jailed for 35 years for 
sexually abusing 7 children as young as 18 
months old. The website he ran was used by 
at least a thousand pedophiles around the 
world, which McCoole coached on how to 
commit child abuse. The website required 
members to share child porn images at least 
once a month or they would be kicked out 
of the group. More than 50 000 images of 
child pornography were found on 
McCoole’s computer when police raided 
his home in Australia. [8] 

Finally, one last website worth examin-
ing is widely renowned as Pink Meth. 
Home to all things blackmail, Pink Meth 
goes above and beyond when exploiting the 
lives of internet women. Hackers initiate 

their destruction by spending hours retriev-
ing as much vital information that can be 
accessed from the designated IP addresses, 
containing the exact whereabouts on the 
victim, personal phone numbers, e-mails 
and passwords linked to social media ac-
counts and information on any jobs or 
schools that the person is affiliated with. 
Images and video files are also taken off of 
their hard drive, without the consent of the 
victim. Even a simple switch on of the vic-
tim’s webcam allows the anonymous hack-
er to take images of the female without her 
knowledge. With sufficient information re-
trieval, a profile is made and uploaded onto 
the database, making anything related to the 
victim available to the public eye. At this 
point any stranger lurking the deep web can 
view images and every thorough detail on 
the victim. Multiple threats are sent out to 
the targets and their family members in ex-
change for money – simply pay a hefty 
price or allow the entire internet to track 
you and your loved ones down. Each pro-
file currently on the website is in the midst 
of identity theft and exploitation, left to be 
seen by millions across the realms of the 
deep web. [9] 

Conclusion 
In sum, one view is that technologies 

have always brought anxieties with them, 
and that they always turn out groundless. 
However that is too rosy and relaxed about 
we’re facing. Cybercrime and cyberdevi-
ance are problems, which as things stand 
now, are going to exacerbate if no measures 
are taken. That is why more research needs 
to be done in order to expand our under-
standing of the drivers for crime and aber-
rant behavior in the twenty-first century. 
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Въведение 
Предтерминното раждане (ПТР) оста-

ва неразрешен проблем независимо от 
напредъка на перинаталната медицина и 
въвеждането на нови методи и техники 
на продължителна дихателна реанима-
ция през последните десетилетия. Пред-
терминното раждане е причина за 70% 
от неонаталната смъртност и за 50% от 
дългосрочните неврологични усложне-
ния (ДЦП) при новородените, което го 
превръща не само в медицински, но и в 
социален проблем. Поради незрялост на 
техния организъм, те се приспособяват 
по-трудно към извън утробния живот, 
изискват високо специализирани грижи и 
могат да имат трайни увреждания [1, 2]. 

Според определението на СЗО, пред-
терминно е всяко раждане настъпило 
преди навършването на 37 пълна геста-
ционна седмица (г.с.) или по-малко от 
259 дни след първия ден на последната 
менструация на жената [3, 4]. 

Независимо от значителният напре-
дък на перинатaлните грижи в последни-
те двадесет години, в развитите страни 
има тенденция към постепенно и непре-
къснато нарастване на честотата на ПТР 
[5]. Нови оценки на СЗО показват, че от 
135 милиона живородени в света през 

2010 г., 14,9 милиона бебета са родени 
преждевременно, което е 11,1% [6]. За 
2012 г. в България са станали 69678 раж-
дания. От тях 69121 са живородени, а 
6124 са преждевременно родените, т.е. 
приблизително 10%. 

Цел 
Целта на настоящата работа е да се 

определи честотата и да се отдиферен-
цират най-често срещаните причини за 
предтерминните раждания.  

Задачи 
1. Анализ на честотата и социо-

демографска структура на предтермин-
ните раждания. 

2. Анализ на най-често срещаните ус-
ложнения по време на бременността, ка-
то вероятни причини за настъпване на 
предтерминно раждане. 

Материали и методи 
Извърши се ретроспективно проучва-

не за тригодишен период от 1.01.2013 г. 
до 31.12.2015 г., проведено върху 531 
жени с предтерминно раждане на средна 
възраст 27,54 г., като минималната въз-
раст е 14 г. (фиг. 1), родили в АГ Клини-
ка към УМБАЛ „Св. Георги“ – ЕАД. 

Анализирана е честотата на предтер-
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минното раждане и причините довели до 
него. От проучването са изключени слу-
чаи в които се касае за новородени с 
ниско тегло при раждането, но с навър-
шени 37 г.с. и повече т.е. дисматурни и 
ретардирани новородени. 

При всяка пациентка са проследени 
данните от следните изследвания: ПКК, 
биохимия, урина – седимент, микробио-
логично изследване на влагалищен сек-
рет и урина. Взети са предвид социално-
демографски особености и данни за 
придружаващи заболявания, поредна 
бременност, аборти, следена ли е бре-
менността от ЖК и начина на родораз-
решение. При новородените са просле-
дени – тегло, степен на недоносеност, 
данните от ПКК, CRP, микробиологично 
изследване на секрети от ухо, стомах, 
хемокултура. 

 
Фиг. 1. Възрастово разпределение на 
жените с предтерминно раждане 

Получените данни са обработени ста-
тистически посредством корелационен 
анализ (коефициент на Pearson), честот-
но разпределение и линеина регресия с 
помощта на програмния продукт SPSS, 
version 13.0. Статистическата достовер-

ност се приема при уровен на значимост 
от р < 0,05. 

Резултати и обсъждане 

1. Анализ на честотата и социо-
демографска характеристика 
За периода 1.01.2013 г. – 31.12.2015 г., 

на територията на АГ Клиника към 
УМБАЛ „Св. Георги“ – гр. Пловдив са 
станали 6031 раждания (5920 едноплод-
ни и 111 многоплодни), от които 632 са 
предтерминни т.е. 10,48%. Родени са 
5438 доносени и 706 недоносени деца 
(фиг. 2). 

За сравнение е проследен процентът 
на недоносени новородени от 2010 – 
2015 г., като процентът варира от 10,7% 
до 13,1%. Въпреки наблюдаваното слабо 
понижение през последните три години, 
процентът на недоносеност остава срав-
нително висок (фиг. 2). 

 
Фиг. 2. Динамика на недоносените по 
години 

Наблюдава се обаче сравнително по-
нижение във всички степени на недоно-
сеност (фиг. 3), което противоречи на 
твърдението, че се наблюдава увелича-
ване на ПТР между 32 г.с. – 37 г.с. (на-
чална и умерена недоносеност), през 
последните десетилетия в някои страни 
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[6, 7]. Изключение прави началната не-
доносеност, която се е увеличила значи-
телно през последната година. 

 
Фиг. 3. Степени на недоносеност по го-
дини 

При анализа на резултатите по въз-
растови групи можем да кажем, че малко 
по-висок процент се наблюдава във въз-
растова група 26 – 30 г. (24,29%). Почти 
идентични са резултатите при възрасто-
вата група 21 – 25 г. (23,73%) и групата 
31 – 35 г. (23,54%). Тревожен е обаче ви-
сокия процент на предтерминни ражда-
ния във възрастовата група до 20 г. 
(16,38%). 

Най-висок процент в групата до 20 г. 
е на жените от ромски произход – 78,4% 
(фиг. 4). 

Според етническа принадлежност в 
нашата извадка преобладават българки-

те – 337 (63.5%); ромки – 138 (26.0%); 
туркини – 52 (9.8%); друг етнос – 4 
(0.8%). Най-голям процент неграмотни 
се наблюдава в групата на ромките – 50 
(36.23%), с начално образование са – 42 
(30.43%) и с основно – 46 (33.33%) 
(Табл. 1). От тази етническа група няма 
родилки със средно или висше образова-
ние, 95,65% от тях не работят. Ролята на 
етническата принадлежност е широко 
обсъждана, но доказателства в подкрепа 
на тази теория се свързват с начина на 
живот и социално-икономически факто-
ри [8]. 

Преобладава местожителството в гра-
довете – 74.0%, като в селата е 26.0%. По 
отношение на семейния статус, преобла-
дават неомъжените – 62,71%, следвани 
от омъжените – 35,97% и разведени – 
1,32%. 

 
Фиг. 4. Етническа принадлежност на ро-
дилките с ПТР по възраст  

Табл. 1. Етническа принадлежност и образование 

 Образование 
Total   неграмотна начално основно средно висше 

Българка 3 8 26 149 151 337 
Ромка 50 42 46 0 0 138 
Туркиня 6 5 15 14 12 52 
Друг етнос 0 0 0 1 3 4 

Total 59 55 87 164 166 531 
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2. Анализ на най-често срещаните 
причини 
Изследвани са най-често срещаните 

усложнения по време на бременност, за 
които се смята,че имат причинно-
следствена връзка с преждевременно за-
почване на раждането. В изследваната 
извадка преобладава наличието на ане-
мия – 60,1%. Екстрагенитална инфекция 
е втора по честота, тя се среща в 45,0% 
от случаите, следвана от безсимптомната 
бактериурия – 43,7% и вагинална ин-
фекция в 32,0%. (Табл. 2; Фиг. 5) 

При изследване на корелационните 
зависимости с множествена линейна 
регресия се оказа, че статистически зна-
чими за степента на недоносеност са 
факторите екстрагенитална инфекция с 
равнище на значимост = 0,004 и е по-
малко от грешката α = 0.05; преекламп-
сията с равнище на значимост = 0,0001; 
цервикалната инсуфициенция = 0,0001; 
аномалиите на плода = 0,05; плацентар-
ната инсуфициенция = 0,001 и многоп-
лодната бременност = 0,029. 

Всички изследвани фактори са ста-
тистически значими спрямо социалния 
статус на изследваната съвкупност. 

Спонтанно преждевременно раждане 
е многофакторен процес, като голяма 
част от причините остават неидентифи-
цирани [5, 9]. Причините за преждевре-
менно раждане са мултифакторни и ва-
рират в зависимост от гестационната 
възраст, генетичните фактори и факто-
рите на околната среда. [10] 

Табл. 2. Честота на най-често срещаните 
причини при ПТР 

Причини Честота 
Анемия 60,1% 
Екстрагенитална инфекция 45,0% 
Безсимптомна бактериурия  43,7% 
Вагинална инфекция 32,0% 
Прееклампсия 25,2% 
Плацентарна исуфициенция 18,1% 
Многоплодна бременност 13,9% 
Предходно предтерминно раждане 13,4% 
Цервикална исуфициенция 7,0% 
Диабет 4,1% 
Нарушения във функцията на 
щитовидната жлеза 

4,1% 

Аномалии на плода 4,1% 
 

 
Фиг. 5. Честота на причините при ПТР 
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Откри се статистически значима 
връзка между начина на родоразрешение 
и степентта на недоносеност (Asymp. sig. 
= 0.002). Като родоразрешението с цеза-
рово сечение се наблюдава в 58% от 
случаите. Най-голям процент на цезаро-
вото сечение се наблюдава в групата с 
трета степен на недоносеност – 74,3% и 
при жени над 40 г. Тези резултати могат 
да се обяснят с факта, че с напредване на 
възрастта се наблюдава тенденция за 
разширяване на индикациите и увелича-
ване на общата честота на SC. Наблюда-
ва се висок процент на ПТР във възрас-
товата група до 20 г., което е в корела-
ционна зависимост с етноса, социалния 
статус и образованието. 

Наблюдава се и висок процент на не-
посещаващи ЖК. 

Изводи 
1. Резултатите от нашето проучване 

потвърждават данните от достъпната ли-
тература,че процента на ПТР остава 
сравнително висок въпреки напредъка на 
перинаталните грижи.  

2. Ролята на етническата принадлеж-
ност е свързана с начина на живот и со-
циално-икономическите фактори. Това 
доказва значимостта на социално-
икономическите фактори и начина на 
живот спрямо появата на ПТР. 

3. Причините за ПТР са мултифак-
торни и варират в зависимост от геста-
ционната възраст, генетични фактори и 
фактори на околната среда. 

4. Възможностите за превенция на 
преждевременните раждания трябва да 
се насочат към откриване и лечение не 

само на цервико-вагиналната инфекция, 
клинично манифестираната инфекция, 
но и към всички „завоалирани“ по-леки 
инфекциозни заболявания. 
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Вертикалнaта трансмисия на хепатит 
В вируса (HBV) (in utero или основно по 
време на раждане) остава важен източ-
ник на поддържане резервоара от хро-
нично инфектирани лица по света. За 
разлика от възрастните, при които HBV 
инфекцията протича остро и оздравява, 
при 90% от новородени тя хронифицира. 
От тях 25% умират от чернодробна не-
достатъчност или хепатоцелуларен кар-
цином. Постекспозиционната профилак-
тика на новороденото намалява този 
риск до 95% (1). 

Представяме случай на активна HBV 
инфекция при 15-годишна бременна па-
циентка, открита случайно при изслед-
ване като контактна на съпруга си с ос-
тър хепатит В, като излагаме съвремен-
ните подходи за профилактика на пери-
наталната HBV инфекция и поведението 
при инфектирана жена преди и след 
раждането.  

Описание на случая 
Отнася се за 15 г. жена от ромски 

произход, бременна 2 – 3 m.l, скринира-
на като контактна на съпруга си с остър 
хепатит В, който е приет за лечение в 
инфекциозна клиника от края на декемв-
ри 2015 г. Амбулаторно са установени 
леко завишени аминотрансферази и 

HBsAg (+), поради което е хоспитализи-
рана в клиниката през януари 2016. При 
приемането тя е без оплаквания и без 
патологична находка при физикалното 
изследване. Единственото отклонение в 
лабораторните изследвания е леко зави-
шената стойност на аланинаминотранс-
феразата (АЛАТ) – 150 Е/л. Серологич-
ните маркери за HBV показват активна 
инфекция: HBsAg (+), anti-HBcIgM (+), 
HBeAg (+), anti-HBe (-), липсват протек-
тивни антитела – anti-HBs (-). Допълни-
телно е представена документация за 
направена хепатит В ваксина, 3 дози. 

Консултацията с АГ специалист пот-
върждава бременност 2 – 3 m.l, препоръ-
чан е аборт по медицински показания, 
който не е извършен по технически при-
чини (липса на лична карта). По време 
на болничния престой пациентката оста-
ва в добро състояние, без оплаквания, с 
леко преходно завишаване на АЛАТ до 
340 Е/л, но без изява на иктер. Абдоми-
налната ехография е без органомегалия.  

Възниква въпросът кой е източникът 
на HBV инфекцията.  

Допълнително направените вирусоло-
гични изследвания на майката на паци-
ентката показват неактивна HBV инфек-
ция – HBsAg (+), HBeAg (-), anti-HBe (+), 
повторени след 1 месец. Тя не съобщава 
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да е боледувала от хепатит В и е без оп-
лаквания. 

Проследяването на пациентката през 
март 2016 г. показва нормализиране на 
АЛАТ, но персистиране на серологични-
те маркери на активна HBV инфекция. 
Същевременно съпругът ѝ също е с 
нормaлни стойности на АЛАТ, а сероло-
гични маркери за HBV показват обратно 
развитие на инфекцията (поява на anti-
HBe). 

Предстои проследяване на пациентка-
та на 6-ия месец за АЛАТ, маркери за 
активност на HBV инфекцията (сероло-
гични, HBV DNA). Обмислена е актив-
но-пасивна профилактика за новороде-
но – хепатит В ваксина + хиперимунен В 
имуноглобулин (HBIG). 

Резултати и обсъждане  
Вертикалното предаване на HBV oт 

инфектираните майки на децата им (in 
utero или peripartum) е отговорно за око-
ло половината хронични HBV инфекции 
по света. Жените в репродуктивна въз-
раст са основен източник за продължа-
ващо разпространение на инфекцията. 
Затова ефективната перинатална профи-
лактика е обещаващ ефективен подход за 
прекъсване на веригата на хроничната 
HBV инфекция. Представеният от нас 
случай поставя въпроса не само за про-
филактика на новородено, но и за пове-
дението при жена с новодиагностицира-
на хронична HBV инфекция по време на 
бременността и след раждането, както и 
за консултиране на нейните сексуални 
партньори и другите в дома. 

Стандартна профилактика (пос-
текспозиционна профилактика) 

Традиционната практика за профи-
лактика на неонаталната HBV инфекция 

е скриниране на всички бременни за 
HBsAg и пасивно-активна профилактика 
на новороденото при HBsAg (+) при 
майката. Тя включва хиперимунен В 
имуноглобулин (HBIG) и хепатит В вак-
сина, приложени до 12 – 24-ия час след 
раждането, с последващо завършване на 
ваксиналната серия (след 1 и 6 месеца) 
(2). Необходимо е постваксинално изс-
ледване за anti-HBs и HBsAg 1 – 2 месе-
ца след последната ваксинална доза. Де-
тето е защитено при аnti-HBs ≥ 10 
mIU/mL и HBsAg (-). Неотговорилите се 
имунизират с още една 3-дозова серия 
хепатит В ваксина (3). 

Повечето от кърмачетата с anti-HBs ≥ 
10 mIU/mL 1 – 2 месеца след пълната 
ваксинална серия се считат за защитени 
от имунната памет в резултат на дифе-
ренциация на антиген специфични Т и В 
лимфоцити, дори и при спадане на anti-
HBs < 10 mIU/mL (4). Изследването не 
се препоръчва преди 9-месечна възраст 
на детето за избягване на детекция на 
пасивните аnti-HBs oт HBIG, поставен 
при раждането. Същевременно на тази 
възраст e възможно и доказването на 
късна HBV сероконверсия (поява на 
HBsAg) в случай на инфектиране. При 
интервал повече от 3 месеца антителата 
могат да спаднат до недоловими от тес-
товете нива, което да наложи излишна 
повторна ваксинция.  

Допълнителна профилактика (ле-
чение за превенция) 

Докато стандартната активно-
пасивната профилактика драматично ре-
дуцира перинаталната HBV трансмисия, 
около 10% от новородените се инфекти-
рат вертикално в резултат на заразяване 
in utero (1). Ключови фактори за in utero 
инфектиране са високите нива на HBV 
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DNA и HBеAg статусът на майката (5). 
По аналогия на HIV инфекцията, където 
се прилагат антивирусни препарати с 
безопасен фетален профил при инфекти-
раните бременни, възниква хипотезата за 
използване на антивирусни препарати за 
подобно редуциране на интраутеринния 
риск и при HBV. Такива препарати са 
включени в препоръките на Европа (6,7), 
вкл. и на България (8) а наскоро и на 
САЩ (9), при прието ниво на HBV DNA 
> 200 000 IU/mL (или > 10.6 copies/mL), 
измерено в края на 2-и триместър на 
бременността. Предишно раждане на де-
те с HBsAg (+) също е индикация за ан-
тивирусно лечение независимо от стой-
ностите на HBV DNA (10). Използват се 
lamivudine (категория С при бременни), 
tenofovir и telbivudine (категория В при 
бременни), започнати през 28 – 32 сед-
мица, и допълнени с хепатит В ваксина и 
HBIG 12 – 24 часа след раждането. Неза-
висимо от дългия опит с lamivudine по-
ради риска от резистентност и повиша-
ване на аминотрансферазите (flare) след 
спирането му, днес от повечето ръковод-
ства се препоръчва tenofovir. Той е с ви-
сока генетична бариера, потентен и бе-
зопасен, подходящ и при случаите, кога-
то лечението ще продължи и след раж-
дането. Антивирусният препарат се пре-
установява до 3-ия месец след раждане-
то. При спиране на лечението майките 
трябва да се проследят до 6-ия месец 
клинично и лабораторно (АЛАТ, HВe 
сероконверсия) поради потенциал за 
flare.  

Ако се установи активна HBV инфек-
ция, налагаща антивирусно лечение (ви-
соки АЛАТ, високи нива HBV DNA) или 
се подозира цироза (ниски тромбоцити, 
ултразвукови данни), антивирусното ле-
чение трябва да започне независимо от 

срока на бременността и да продължи и 
след раждането (9). 

Раждане чрез Цезарово сечение за на-
маляване риска от перинатална инфек-
ция не се препоръчва. 

Кърменето на профилактирано дете 
не е противопоказано с изключение на 
случаите, когато майката приема анти-
вирусни препарати за HBV инфекцията 
(11). 

Поведение за другите в дома  
Диагностицирането на бременна с 

хронична HBV инфекция е повод за кон-
султиране на другите членове семейст-
вото и дома. Независимо от основните 
начина на трансмисия – сексуален и кръ-
вен, HBV инфекцията може да се преда-
де и при продължителен тесен битов 
контакт чрез ползване на общи четки за 
зъби, целувки и рутинна грижа за децата. 
Затова на всички в дома трябва да се 
прецени HBV статуса и да се предложи 
имунизация ако са неинфектирани и не-
имунни (12). 

На фигура 1 е представено поведение-
то при жена с HBV инфекция по време 
на бременността и след раждането, и 
профилактиката на новороденото. 

Повечето от бременните с хронична 
HBV инфекция са асимптомни, както е в 
нашия случай, и се откриват при рутин-
но скриниране. Персистирането на 
HВsAg при пациентката на 6-ия месец 
(планирано изследване края на май) би 
потвърдило нашето съмнението за хро-
нична HBV инфекцията Направената 
имунизация се е оказала недостатъчна 
ефективна, за да я предпази от HBV ин-
фекция, т.к. майка ѝ е с хронична 
инфекция. Пациентката от своя страна е 
заразила съпруга си, при който HBV 
инфекцията протича остро и оздравява. 
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Изводи  
Представеният от нас случай напомня 

за необходимостта от скриниране на 
всички бременни за HBsAg за профилак-

тика на бебето и подчертава важността 
на оптималното поведение при HBV ин-
фектираната майка. 

 
 
 

 
Фиг. 1. Поведение при вертикална трансмисия на HBV при бременност 
ФЧП – функционални чернодробни проби; INR – international normalized ratio; HBIG – 
хепатит В имуноглобулин (Panpan Yi et al. J Clin Virol 2016;77:32-39) 

 

I и II триместър изследване за:
HBV DNA, ФЧП, INR, УЗ на 

черния дроб

HBsAg + HBsAg - & 
HBsAb -

HBV ваксина 
за майката

HBsAg - & 
HBsAb +

HBV ваксина за 
новороденото 

до 24 часа след  
раждането и 2 
дози по-късно

предишно дете, заразено 
перинатално с HBV

НЕ ДА

HBV DNA <
6 log10 copies/ml

HBV DNA ≥
6 log10 copies/ml

HBV DNA >
3 log10 copies/ml

ФЧП –
нормални

Тенофовир или телбивудин 
в  начало на 28-32 

гестационна седмица

Спиране на антивирусната 
терапия 4 седмици след 

раждането

ДА НЕ по-нататъшно 
проследяване и лечение

комбинирано прилагане на 
HBIG и HBV ваксина на 

новороденото до 12 часа 
след раждането и 2 дози 

ваксина по-късно

кърмене изкуствено 
хранене

ДА НЕ

проследяване на майката 
за: HBV DNA, ФЧП

Бременна жена – изследване за HBV
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Качество на живот в Югозападен регион – 
предварителни резултати по пол и възраст от 
репрезентативно проучване с EQ-5D 

Елеонора Христова1, Иван Атанасов2, Венелина Дудулова2, Гергана Ленгерова2,  
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Въведение 
Въпросникът EQ-5D на EuroQol 

Foundation е най-широко използваният 
генеричен инструмент за измерване и 
оценка на качество на живот, свързано 
със здравето. Популационните норми за 
качество на живот са важен индикатор 
при анализиране на здравните резултати 
и ползи, определяне на социално-
икономическата тежест от дадено забо-
ляване и извършване на сравнения меж-
ду различни здравни системи. Такива 
референтни показатели са изведени за 
голям брой страни от цял свят и се из-
ползват активно при оценката на здравни 
технологии [1-3]. Сходни проучвания са 
проведени в голям брой държави, вклю-
чително Армения, Белгия, Канада, Фин-
ландия, Германия, Гърция, Унгария, 
Япония, Холандия, Нова Зеландия, Сло-
вения, Испания, Швеция, Обединеното 
кралство и Зимбабве, Китай, Дания и 
САЩ [1, 4-6].  

Цел 
Проучването има за цел да установи 

норми за качество на живот в българска 
популация. Настоящата публикация има 
за цел да анализира и представи качест-
вото на живот в югозападен регион по 
пол и възраст. 

Материал и методи 
Проучването е разрешено и проведено 

по лицензирана методология на EuroQol 
Foundation [7]. За изготвянето на нацио-
нална репрезентативна извадка по реги-
он, възраст и пол са използвани данни от 
последното национално преброяване 
през 2011 г. (Таблица 1). Обучени анке-
тьори проведоха директни интервюта с 
репрезентативна за популацията в Юго-
западен район извадка от 444 пълнолет-
ни, нехоспитализирани респонденти, 
стратифицирани по възраст и пол. EQ-
5D анкетата се състои от две части. Пър-
вата е въпросник, описателен елемент с 
пет измерения. Анкетираните по техния 
здравен статус са помолени да изберат 
даденото измерение, с което описват 
най-доброто им здраве към момента на 
попълване на въпросника. Използвайки 
дескриптивната система на EQ-5D всеки 
интервюиран оценява собственото си 
качество на живот в пет направления – 
подвижност, обичайни дейности (напр. 
работа, учене, домакинска работа, дей-
ности, свързани със семейството или с 
прекарване на свободното време), болка, 
самообслужване и депресия/тревожност. 
Всяко измерение има три нива, които 
варират от „никакви затруднения“ до 
„силни затруднения“. На втората част 
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респондентите регистрират директна ко-
личествена оценка на здравето си на ви-
зуална аналогова скала от 0 до 100 точ-
ки. Като 100 точки се обозначават като 
най-добро здравно състояние, а 0 точки 
като най-лошото възможно здравно със-
тояние. При статистическа обработка на 
информацията са използвани дескрип-
тивна статистика и непараметрични тес-
тове за тест на хипотеза. За компютърна-
та обработка на събраната база данни са 
използвани статистически пакет SPSS 
версия 19 и Microsoft Excel.  

Резултати и обсъждане 

Табл. 1. Възрастово-полова структура на 
извадката от югозападен регион (Со-
фия – град, София – област, Кюстендил, 
Перник, Благоевград) 

Възраст 
Югозападен регион 

Общо Мъже Жени 
18 – 19 8 4 4 
20 – 29 78 40 38 
30 – 39 84 43 41 
40 – 49 74 38 36 
50 – 59 69 33 36 
60 – 69 66 29 37 
70 – 79 42 17 25 

80+ 23 8 15 
Общо 444 212 232 

Средното качество на живот за цялата 
извадка е 75.30 ± 19.15 точки. Жените 
(232 участници) оценяват качеството си 
на живот с 74.03±18.88 точки, докато 
мъжете (212) с 76.86 ± 19.13 точки. Няма 
статистическа значима разлика в отгово-
рите на респондентите от двата пола за 
оценката им за качество на живот (р > 
0.05). Качеството на живот очаквано на-
малява с възрастта на респондентите 
(ZKruskal-Wallis = 45.511, р < 0.05 ). При мъ-
жете този показател варира между 
90.38 ± 9.46 точки във възрастовата гру-

па 18 – 19 г. и 51.93 ± 19.00 точки в гру-
пата 70 – 79 г. (Фигура 1). При жените 
този интервал е между 86.29 ± 19.69 точ-
ки в групата 20 – 29 г. и 56.33 ± 18.76 
точки в групата 70 – 79 г. Прави впечат-
ление, че с увеличаване на възрастта 
разликата в качеството на живот между 
мъже и жени намалява (rxy = -0.215, р > 
0.01). Докато в по-младите групи мъжете 
съобщават за по-високо качество на жи-
вот, то в най-възрастните групи тази 
тенденция се обръща. 

От петте направления за оценка на 
качеството на живот, най-висок процент 
на самооценка на силни затруднения е 
отчетен при депресия/тревожност при 
жените – 9 ± 1.66% (Фигура 2). Най-
нисък процент на самооценка на силни 
затруднения е отбелязан при две от нап-
равленията – подвижност и самообслуж-
ване сред мъжете – 1 ± 0.68%. Самоо-
ценката при направленията – обичайни 
дейности и подвижност са сходни, с раз-
ликата, че при обичайни дейности пре-
валира и при двата пола, по-висок про-
цент на силни затруднения – 5 ± 1.49% 
(мъже) и 5 ± 1.34% (жени). При самоо-
ценка на депресия/тревожност, както и 
при направлението болка, респондентите 
отчитат почти сходни резултати при ни-
какви и някакви затруднения. Най-ниска 
оценка анкетираните жени отчитат при 
никакви затруднения по направлението 
болка (42 ± 3.04%), докато мъжете отчи-
тат сходни най-ниски стойности на ни-
какви затруднения при направленията – 
депресия/тревожност и болка – 55 ± 
3.40%. При нашето проучване не е отче-
тена статистически значима разлика в 
оценката на качеството на живот между 
двата пола по отношение на честотата на 
докладваните проблеми с подвижност, 
обичайни дейности, самообслужване и 
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болка (р > 0.05). Статистически значима 
разлика в оценката на качеството на жи-
вот при жените и мъжете е налице един-
ствено при направлението – депресия / 
тревожност (χ2 = 7.69, р > 0.05). 

Получените резултати съответстват на 

данните от литературата и минали про-
учвания. Традиционно, жените дават по-
ниска самооценка на качество на живот. 
Това е видно и от други публикувани 
резултати, особено при направлението 
депресия [8, 9]. 

 
Фиг. 1. Оценка качеството на живот при мъжете и жените по възрастови групи от из-
вадката 

 
Фиг. 2. Оценка качеството на живот по направления при мъжете и жените от извадката 
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От международна гледна точка, пред-
ставителността на това изследване поз-
волява споделяне на опит и съпоставяне 
с много други страни. Това от своя стра-
на води до демонстриране на по-добри 
практики. При сравняване на резултати-
те от нашето проучване с публикувани 
проучвания, използващи EQ-5D-3L-
изследвания [8, 10] е налице, че оценката 
на качеството на живот на респонденти-
те е по-лоша (75.30 ± 19.15 точки) от та-
зи на други страни, включени в предиш-
ни изследвания (78 точки). От друга 
страна оценката на качеството на живот 
на гражданите на Бургас (70 точки) е по-
лоша от тази на гражданите в 
Югозападен регион. Това би могло да се 
дължи както на икономиката и управле-
нието на дадената област, така и на 
проблеми с осигуреността на население-
то с медицински специалисти.  

Изводи 
Популационните норми за качество на 

живот отразяват по обективен и научно 
обоснован начин здравния статус на бъл-
гарското общество. Тези референтни по-
казатели могат да бъдат използвани от 
здравни власти, медицински специалис-
ти и изследователи при планиране и взе-
мане на информирани решения за пре-
доставяне на достъп до медицински и 
здравни услуги за българските пациенти. 
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Въведение 
Разпространението на хроничните не-

заразни болести (ХНБ) обхваща всички 
страни по света, засяга всички възрасто-
ви групи и представлява глобална криза 
[1]. В нашата страна приоритетите за-
легнали в Национална програма за пре-
венция на хроничните незаразни болести 
2014 – 2020 г. имат за цел подобряване 
здравето на населението и повишаване 
на качеството на живота (КЖ, QoL) чрез 
намаляване на преждевременната смърт-
ност, заболеваемост и инвалидизация [2]. 
За да бъдат реализирани всички задачи, е 
необходимо да се открият и оценят тези 
детерминанти на Качеството на живот, 
които имат най-голямо значение за кон-
кретната популация и върху които може 
да се окаже най-голямо влияние. 

Най-разпространени ХНБ в света са 
сърдечно-съдовите заболявания (като 
сърдечен инфаркт и мозъчен инсулт), 
рак, хронични респираторни заболява-
ния (като хронична обструктивна белод-
робна болест и астма) и захарен диабет. 
По данни на СЗО – ¾ от тях се срещат в 
страни с ниски и средни доходи, а над 16 
милиона заболяват преди 70-годишна 
възраст [3]. 

Заболеваемостта от захарен диабет в 
Европа през 2014 г. е хетерогенна и ва-

рира от 4.4% в Ирландия до 12.8% в 
Турция. В нашата страна по данни на 
Българското дружество по ендокриноло-
гия (БДЕ) тя е 9.6% [4,5]. 

Захарният диабет и неговите услож-
нения са водещата причина за смъртност 
от миокарден инфаркт, мозъчен инсулт, 
слепота, ампутации на долни крайници и 
бъбречна недостатъчност. Други услож-
нения са свързани със заболявания на 
устната кухина и апнея по време на сън 
[4, 6]. 

Важен критерий за обществената те-
жест на заболяването е и броят на годи-
ните загубен живот, което при диабета е 
причина за загубени 18.8 милиона паци-
енто – години живот [7]. 

От гледна точка на възможностите за 
измерване и оценка Качеството на живот 
(КЖ) при захарен диабет обхваща раз-
лични области, включително физическо 
функциониране, психологическа функ-
ция, социалната функция, възприятия за 
благополучие и здраве, увреждания и 
продължителност на живот. Тези облас-
ти са измерими по отношение на субек-
тивното възприемане на пациентите за 
здравословното им състояние [8]. 

Целта на проучването е да се иден-
тифицират на най-значимите предиктори 

183 



 

на качество на живот при пациентите със 
ЗДТ2. 

Материал и методи  
Проведено срезово (cross-sectional) 

епидемиологично проучване на 540 лица 
за периода септември 2013 – декември 
2014 год. Проучването се проведе чрез 
пряка анонимна анкета с Одит на диабет-
зависимо качеството на живот – българ-
ска версия (Audit of Diabetes Dependent 
Quality of Life, ADDQOL-19) и ориги-
нална анкетна карта (включваща соци-
ално-демографски характеристики; са-
мооценка за давност на заболяването и 
други характеристики на изследвания 
контингент). Бяха върнати 423 анкетни 
карти, възвращаемост на попълненият 
инструментариум 78% (n = 423). При 
последвала техническа обработка отпад-
наха 12 карти (изпълнимост на извадката 
82%). 

Критерии за включване на пациентите 
са: възраст над 18 години и клинично 
доказано заболяване от захарен диабет 
тип 2, съгласно критериите на Междуна-
родната диабетна федерация [9].  

Проучването е одобрено от Комисия-
та по научна етика на Медицински уни-
верситет – Пловдив (№Р-1551/13-03-
2014).  

За обработка на получените резултати 
се използваха статистически методи на 
дескриптивен и параметричен анализ. За 
ниво на значимост на нулевата хипотеза 
се прие P < 0.05, при интервал на дове-
рителност 95%. Обработката на данните 
се извърши със статистически пакет 
SPSS версия 17.0. 

След обработка и отпадане на неко-
ректно попълнените карти, анализът на 
данните се извърши върху 411 анкети. 
На таблица 1 са представени социо-

демографските и здравни характеристи-
ки на извадка. 

Табл. 1. Характеристики на изследвана-
та популация (n = 411) 

Характеристики n % 
Пол 
Мъжки 216 52.55 
Местоживеене 
Град 292 71.05 
Семейно положение 
Семеен/а 271 65.94 
Образование 
Средно 209 50.85 
Етнос  
Български 296 72.02 
Работа 
Платена работа 183 44.53 
Фамилна 
обремененост 230 55.96 

Тютюнопушене 99 24.09 
Давност на диабета 
≥ 5 г. 244 59.37 

Усложнения 379 92.21 
 Mean (SD) Range 

Възраст 59.92 (11.60) 28 – 88 

ИТМ *(кг/м2) 30,86 (5.50) 18.59 – 
55.94 

Резултати и обсъждане 
Средно индекса на телесна маса 

(ИТМ) при изследваните лица е 30.86 
кг/м2 (± 5.50) или около 52.63 % от паци-
ентите са с наднормено тегло. Различна 
степен на затлъстяване имат 48.41%, ка-
то съществува статистически значима 
разлика в зависимост от възрастта (χ2 = 
15 112.59 Р < 0.001). Това е в съответст-
вие с данните, че в нашата страна се 
наблюдава увеличаване на затлъстяване-
то сред диабетиците [10].  

Съпътстващи заболявания (извън ди-
абета, но тясно свързани с него) са док-
ладвани от 92.21% от респондентите. 
Най-чести са: хипертонична болест (343; 
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83.45%) и сърдечно-съдови заболява-
ния – напр. ИБС (188; 45.74%).  

Най-честото усложнение на заболява-
нето е диабетната полиневропатия (378; 
91.97%), последвано от диабетна рети-
нопатия (59; 14.36%) (Таблица 2). 

Табл. 2. Разпределение на участниците в 
проучването според вида на усложнени-
ята (n = 411) 

Диабетни усложнения  
(P < 0.001) 

Брой % 

Микроваскуларни 
Диабетна ретинопатия 59 14.36 
Диабетна невропатия 378 91.97 
Диабетна нефропатия 33 8.03 
Диабетно стъпало 15 3.65 
Макроваскуларни 
Сърдечно-съдово заболяване 
напр. ИБС 

188 45.74 

Мозъчно-съдова болест 118 28.71 

Общият брой надвишава 100%, защо-
то част от участниците имат повече от 
едно заболяване (усложнение) 

Въпросът „Настоящо КЖ“ се оценява 
по седемстепенна скала от „отлично“ до 
„изключително лошо“. Разпределянето 
на участниците в зависимост от самоо-
ценката за „настоящо КЖ“ е показано на 
фигура 1. 

Съществуват статистически значими 
различия в оценката за КЖ в зависимост 
от пола (χ2 = 667.56, Р < 0.05). Жените 
отчитат по-ниско „настоящо КЖ“ на жи-
вот от мъжете (Mean 0.57, SD (0.88); 
Mean 0.61, SD (0.91)). Това е в съответс-
твие с отчетените разлики за КЖ между 
половете в общото населението и при 
пациенти с диабет [8, 11]. Проучвания 
установяват, че жените с диабет тип 2, 
често изпитват ролеви конфликти, което 
е свързано със съвместяване на ролята на 
жената в дома, задълженията на работ-

ното място и професионалната реализа-
ция [12]. 

Откриват се статистически значими 
разлики между „настоящо КЖ“ на паци-
ентите в зависимост от местоживеене 
(t = 2.15, P < 0.05), образование (F = 2.31, 
Р < 0.05), етнос (F = 5.22, Р < 0.001), се-
мейно положение (F = 3.82, Р < 0.01), 
трудова заетост (F = 9.43, Р < 0.001) и 
финансово състояние (F = 18.40, Р < 
0.001). Съществува умерена по-сила об-
ратна корелационна връзка между нас-
тоящо КЖ и финансово състояние 
(rs = -0.300, Р < 0.001). По-ниска себео-
ценка за „общо КЖ“ имат лицата с ниско 
ниво на образование, лицата от ромски 
произход, несемейните, лицата без рабо-
та и с ниски доходи. Възможно обясне-
ние на тези резултати трябва да се търси 
в по-ниската здравна култура или с по-
ниското ниво на придържане към тера-
пията при тези групи лица. Нивата на 
придържане към терапия или режим са 
емпирично свързани с резултатите от 
грижите, включително удовлетвореност-
та на пациентите и здравен статус [13, 
14]. 

Най-значими различия в оценката за 
„настоящо КЖ” имат участниците с ус-
ложнения (χ2 = 667.56, Р < 0.001) (фигура 
2), особено при пациентите с диабетна 
полиневропатия (χ2 = 13.13, Р < 0.05). 
Много изследователи определят факто-
рите свързани със заболяването като 
най-силни предиктори на отрицателното 
качество на живот [13, 15]. 

Получените данни показват, че всич-
ки усилия, които са насочени към отла-
гане на усложненията при ЗДТ2 могат да 
удължат годините живот в добро здраве 
и оттам да повлияят позитивно върху 
самооценката за качеството на живот. 
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Фиг. 1. Разпределение на отговорите на участниците в проучването според себеоценка-
та за „настоящо (общо) КЖ“ (n = 411) 

 
Фиг. 2. Разпределение на отговорите на участниците в проучването според себеоценка-
та за „настоящо КЖ“ и диабетните усложнения (n = 411) 

Изводи  
Основни детерминанти на качеството 

на живот при пациентите със захарен 
диабет тип 2 са: възраст, пол, семейно 
положение и образование, което позво-
лява да бъде изработен специфичен про-
фил на пациентите и техните потребнос-
ти. Наличието на усложнения (микро и 
макроваскуларни усложнения, дислипи-
демия и др.) се идентифицират като по-
важни предиктори за качеството на жи-
вот при ЗДТ2 от социо-демографските 
характеристики на извадката.  

Повишаването на качеството на жи-
вот на хората с хронични заболявания 
(като захарен диабет) е важен здравен 
резултат и представлява крайната цел на 
всички здравни интервенции. Анализът 
на предикторите за КЖ може да помогне 
за идентифициране на подгрупи пациен-
ти, които имат ниска самооценка и да се 
приложат интервенции за подобряване 
на тяхното здравно състояние и предотв-
ратяване на по-сериозни здравни пос-
ледствия. 
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Очно здраве при децата – мисията е възможна 
или…? 

Иванина Маркова 
Медицински университет – Варна 

Въведение 
През периода на ранното детство зри-

телната система претърпява интензивно 
развитие. Детската зрителна система е 
незряла, характеризира се с пластич-
ност – лесно подтискане и бързо разви-
тие. Зрителната острота при децата пос-
тепенно се повишава и достига зрител-
ната острота на възрастните към 
7-годишна възраст. Тези особености оп-
ределят детската възраст като рискова за 
развитие на зрителната система (3). Пе-
риодът на ранното детство е лимитиран 
като време за възможно въздействие. 
Това е времето, в което трябва да бъдат 
създадени нормални условия за развитие 
на зрението – еднаква и адекватна сти-
мулация на ретините на двете очи (14). 
Повечето от причините за зрителни на-
рушения могат да бъдат избегнати – те 
или са предотвратими, или са лечими. 
Ако зрението на детето не се е развило 
правилно до 7 – 9-годишна възраст, то 
остава ниско през целия му живот (амб-
лиопия). През периода на детството е 
необходимо редовно проследяване и 
оценяване на зрителната функция – то-
гава прогнозата за успешно лечение е 
най-добра. Скрининговите програми за 
детско зрение са изключително важни за 
ранното откриване на зрителни наруше-
ния. Скриниговите резултати в условия 
на първична здравна помощ не са диаг-
ноза, но те дават основание за по-
нататъшно изследване и проследяване от 

офталмопедиатър, а при необходимост – 
лечение. (2) 

Цел 
Да се проучи нивото на информира-

ност на родителите за детското очното 
здраве и тяхното участие в профилакти-
ката на детското зрение.  

Модел на проучването: проспективно, 
рандомизирано, базирано на въпросници 
проучване 

Материал и методи 
Проучването е проведено през 2015 г. 

в гр. Варна. В проучването са приложени 
анкетен метод (пряка индивидуална ано-
нимна анкета с въпросник с подсказани 
отговори), анализ на литературни източ-
ници, документален метод. Данните са 
обработени чрез статистически и графи-
чен анализ. Анкетирани са 70 родители 
на деца до 7-годишна възраст. Участието 
на всеки респондент е анонимно и с ин-
формирано съгласие. В анкетното про-
учване е отразено в по-голяма степен 
мнението на майките (77,6% от анкети-
раните). 

Резултати и обсъждане 
На зададения въпрос „Трябва ли да се 

провеждат профилактични очни прегле-
ди в детската възраст?“ 96,03% (n = 315) 
от родителите отговарят положително и 
като причина посочват „ранно откриване 
на очния проблем“ (фиг. 1). 
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Трябва ли да се провеждат  
очни профилактични прегледи  

в детската възраст? 

 
Фиг. 1. Мнение на родителите относно 
необходимостта от провеждане на очни 
профилактични прегледи в детската въз-
раст 

От анкетираните родители 10,1% (n = 
33) се информират за необходимостта от 
профилактика от интернет, а 74,66% (n = 
245) предпочитат разговор, беседа, дис-
кусия с квалифицирани медицински 
специалисти по детско очно здраве. 
36,89% (n = 121) от родителите отгова-
рят, че трябва да водят детето на очен 
преглед всяка година. 22,26% (n = 73) са 
завели детето за първи път на очен прег-
лед на 1-годишна възраст, 24,1% (n = 79) 
на 3-годишна възраст, 17,68% (n = 58) на 
7-годишна възраст. Тревожни са данни-
те, че 14,33% (n = 47) от анкетираните 
родители водят детето на преглед само 
когато има очен проблем, а 21,65% (n = 
71) до момента не са водили детето на 
очен преглед (фиг. 2). 

Кога за първи път заведохте детето си  
на очен профилактичен преглед? 

 
Фиг. 2. Информация за проведен първи 
очен профилактичен преглед 

Ако детето не носи очила, 25,9% (n = 
85) от родителите се консултират при 
възникване на проблем. Когато вече е 
диагностициран очен проблем и са пред-
писани очила, детето е водено на прег-
лед най-често поради счупването им 
29,57% (n = 97) или когато е насрочен 
контролен преглед – 27,44% (n = 90) 
(фиг. 3). 

Ако детето носи очила,  
кога го водите на очен преглед? 

 

Фиг. 3. Информация за поведение на ро-
дителите при диагностициран очен 
проблем 

Инициативата на СЗО и Междуна-
родната агенция за превенция на слепо-
тата „Зрение 2020 – право на зрение“ 
поставя задача за елиминиране на пре-
дотвратимата и лечима слепота до 2020 
г. в световен мащаб (11). Важен е акцен-
тът върху превенция на детското зрение 
чрез скриниране на определени възрас-
тови групи и въвеждане на първи про-
филактичен преглед в най-ранна възраст. 
И въпреки, че детската слепота състав-
лява само 3.9% от общата, децата имат 
цял един живот в слепота с всички соци-
ални, икономически, емоционални пос-
ледици. Световният опит показва важ-
ността на ранния зрителен скрининг за 
откриване на зрителни отклонения (8, 
14). Ранното откриване и корекцията на 
зрителния проблем биха довели до нор-
мално физическо, нервно-психическо, 
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емоционално развитие и добро качество 
на живот на детето (8, 14). 

При проведен зрителен скрининг на 
деца между 3 и 5 години в Нова Зелан-
дия, от консултираните с офталмолог 
деца на 45.5% са предписани очила за 
корекция на рефракционни аномалии, 
амблиопия и страбизъм. На 21,1% е пос-
тавена диагноза „амблиопия“. 48,3% от 
семействата са с нисък комплайънс (не 
съдействат по време на лечението) и де-
цата остават с амблиопично око (9).  

При проведен скрининг във Великоб-
ритания през 2006 – 2007, 14,6% от 
скринираните деца са насочени за специ-
ализиран офталмологичен преглед и на 
17% от тях е поставена диагноза „амбли-
опия“ (10).  

Само 15% от анкетираните деклари-
рат, че не знаят за необходимостта от 
профилактични очни прегледи в детска-
та възраст. Някои от родителите негли-
жират зрителните проблеми и вярват, че 
„проблемът ще изчезне след като детето 
навърши на 7 години“.  

Изводи 
Нивото на информираност на родите-

лите е относително високо, но поведени-
ето им се различава от това, което те са-
мите приемат за норма. Някои родители, 
въпреки информираността по проблема, 
недооценяват значението на профилак-
тичните мерки. Скрининговите програми 
за детско зрение в детската възраст са из-
ключително важни за ранното откриване 
на зрителни нарушения и могат да нама-
лят значително дела на амблиопията. 
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Лазерна фотодинамична терапия за 
оздравяване на гингивалните тъкани и 
подготовка на венечната стена преди снемане 
на отпечатък 

Р. Казакова1, С. Златев1, А. Влахова1, А. Кепчелева2, Т. Къртева2, Х. Илиев2 
1Катедра „Протетична дентална медицина“, Факултет по дентална медицина, Медицин-
ски университет – Пловдив 
2Факултет по дентална медицина, Медицински университет – Пловдив 

Въведение 
Подготовката на венечните тъкани за 

снемане на отпечатък е важен етап от 
отпечатъчната техника. (1) Снемането на 
прецизен отпечатък е от изключителна 
осигурява успеха и точността на проте-
тичните възстановявания. (2) За да стане 
това, отпечатъчният материал трябва да 
влезе в плътен контакт с венечния джоб. 
(3), (4), (5) Наличието на възпалени и 
оточни гингивални тъкани компромен-
тира сухотата на полето и точността на 
бъдещия отпечатък. G. Christensen съ-
общава, че при пациенти, подлежащи на 
фиксирано протезиране, е добре да се 
прилага разтвор на 0.12% хлорхексиди-
нов глюконат 2 седмици преди изпиля-
ването, както и по време на периода с 
временни конструкции. Това се правис 
цел да се поддържа здравето на гинги-
валните тъкани. Нова съвременна алтер-
натива на този метод е прилагане на ла-
зерната фотодинамична терапия. (8), (9) 

Цел 
Целта на настоящето изследване е да 

се докаже лазерната фотодинамична те-
рапия като метод за оздравяване на гин-
гивалните тъкани преди снемане на от-
печатък. (10) 

Материали и методи 
Работи се на две контролни групи – 

при едната се прилага разтвор на хлор-
хексидин глюконат (Parodontax), с който 
пациентите се жабурят 2 седмици, а на 
другата –двукратно прилагане на фото-
динамична терапия с индоцианиново зе-
лено Emundo и диоден лазерFOX. 

 
Фиг. 1. Пациентка, подлежаща на фик-
сирано протезиране. Наличие на оточна 
и хиперемирана гингива и кървене при 
сондиране 

 
Фиг. 2. След жабурене с хлорхексидин 
глюконат в продължение на 2 седмици 
се наблюдава подобрение 
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Фиг. 3. Пациентката след циментиране 
на постоянните конструкции 

 
Фиг. 4. Опаковката с индоцианиново зе-
лено, която се състои от две шишета – с 
багрило на прах и десилирана вода, до-
заторна спринцовка, игла за изтегляне на 
разтвора и канюли за нанасяне 

 
Фиг. 5. Разтвор на индоцианиново зеле-
но след смесването на двете съставки 

 
Фиг. 6. Дозаторна сприцовка за по-лесно 
нанасяне 

 
Фиг. 7. Диоденлазер с дължинанавълна-
та 810 nm и мощност 200 mW в импул-
сенрежим 

 
Фиг. 8. Пациент след двукратно прила-
гане на лазерна фотодинамична терапия 
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Фиг. 9. Подобрение след процедурите. 
На пациента предстои лазерно избелване 
на зъбите 

 
Фиг. 9. Пациент с дълбокофрактуриран 
зъб 44 

 
Фиг. 10. Прилагане на лазерна фотоди-
намична терапия 

 
Фиг. 11. Подобрение след една седмица 

 
Фиг. 12. Пациентка, подлежаща на не-
подвижно протезиране 

 
Фиг. 13. Лазерна фотодинамична тера-
пия с цел намаление възпалението на 
гингивалните тъкани. Снемането на 
окончателния отпечатък е отложено с 
едно посещение. 

 
Фиг. 14. Лазерна фотодинамична терапия 

 
Фиг. 15. Подобрение на възпалението – 
временните корони са изработени непос-
редствено след снемане на отпечатъка 
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Резултати и обсъждане 
Хлорхексидиновите разтвори са лесен 

и достъпен метод за поддържане здраве-
то на гингивалните тъкани с добър 
ефект. Недостатъкът на тяхното прило-
жение е, че стоматологът не може да 
контролира редовната им употреба и че 
след редовно ползване те предизвикват 
оцветяване на зъбите и лигавицата, както 
и промени във вкуса. 

Предимството на терапевтичната ла-
зерна светлина е, че тя стимулира естес-
твените биологични процеси и повлиява 
основно клетките с ниско ниво окисли-
телно-редукционни процеси. Клетка в 
ниско окси-редукционно състояние е с 
кисело pH, но след лазерното облъчване 
клетката става по-алкална и способна да 
фукнционира оптимално. Здравите клет-
ки не могат да увеличат значително своя 
окислително-редукционен потенциал, 
следователно няма да реагират значи-
телно на лазерната енергия, докато клет-
ки в ниско окислително-редукционно 
състояние ще бъдат стимулирани. Фо-
тоактивираната дезинфекция – ФАД 
(photoactivated disinfection) с лазер е ме-
тод, който вече е навлязъл и се използва 
за третиране на пародонтални джобове, 
дълбоки кариозни лезии и инфектирани 
коренови канали. Лазерът трябва да ра-
боти в рамките на дължината на поглъ-
щане на използваното багрило, а дължи-
ните са вълните са обикновено в черве-
ния спектър, с изходяща мощност между 
50 и 100 mW. Избраният оцветител се 
прилага и се оставя да дифундира за ня-
колко минути, след което се прилага ла-
зерно облъчване. Могат да се наблюда-
ват преходни оцветявания в областта на 
зъбните тъкани, гингивата или лигави-
цата. 

При фотодинамична терапия (photo-
dynamictherapy) се използва или „сту-
ден“ (нискочестотен) лазер или традици-
онен лазер с дължина на вълната, абсор-
бираща се от пигмента (в случая дио-
ден). Дължините на лазера се привличат 
от багрилото и взаимодействат с него, 
разрушавайки мембраните на бактериал-
ните клетки. Светлинната енергия акти-
вира багрилото, взаимодейства с вътрек-
летъчния кислород и унищожава бакте-
риите чрез липидна пероксидация и раз-
рушаване на мембраната. (11), (12), (13), 
(14) 

Индоцианиновото зелено в комбина-
ция с терапевтичните дължини на лазера 
има широк спектър на действие и влияе 
върху Грам (+), Грам (-) микроорганиз-
ми, както и върху Candidaalbicans. Ето 
защо прилагането на този нов метод за 
третиране на декубитални язви има мно-
го по-бърз и благоприятен ефект в срав-
нение с другите. (15) 

Изводи 
Фотодинамичната терапия има бърз и 

благоприятен оздравяващ и биостимули-
ращ ефект върху гингивалните тъкани. 
Предимството пред използването на 
хлорхексидинови разтвори е съкратеното 
време експозиция, непрестанен контрол 
от страна на стоматолога, както и липса-
та на оцветяване на зъбите и лигавицата 
или промени във вкуса. 
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Снемане на отпечатък за щифтови пънчета при 
дълбоко подвенечно фрактурирани зъби след 
изрязване с хирургичен лазер и с керамичен 
борер 

Р. Казакова1, Н. Николов2, А. Влахова1, Т. Божкова1, С. Златев1 
1Катедра „Протетична дентална медицина“, Факултет по дентална медицина, Медицин-
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Въведение 
За възстановяване на дълбоко фракту-

рирани зъби се извършва изрязване на 
излишъка от гингивална тъкан с цел да 
се освободи място за навлизане на отпе-
чатъчния материал. (1) За да се снеме 
точен и подробен отпечатък от протез-
ното поле, отпечатъчният материал 
трябва да я обгърне и да влезе в плътен 
контакт с нея. Освен това при снемането 
на отпечатъка дебелината на материала 
трябва да е достатъчна, за да не разкъса 
прилежащата към венечната бразда част. 
Отстраняването на венечните тъкани се 
извършва с различни хирургични средс-
тва – електроскалпел, диамантен борер 
за маргинално-ротативен кюретаж, хи-
рургичен лазер или керамичен борер. (2) 

Цел 
Целта на настоящето изследване е да 

направи оценка на предимствата и не-
достатъците на два различни метода на 
хирургично изрязване на гингивата – с 
два вида хирургичен лазер – CO2 и дио-
ден, както и с керамичен борер. (3), (4), 
(5) Вземат се хистологични препарати, 
за да се направи оценка на срезната по-
върхост и се проследява възстановяване-
то на тъканите във времето. 

Материали и методи 
В настоящето изследване при пациен-

ти с необходимост от изрязване на гин-
гивалната тъкан с цел снемане на отпе-
чатък за щифтово пънче се прилагат два-
та вида ретракция на гингивата – марги-
нално-ротативен кюретаж с керамичен 
борер лазерна ретракция с два вида хи-
рургични лазери – въглероддиоксиден и 
диоден с дължина на вълната 810 nm. 

Клиничен случай №1. При пациент с 
коса фрактура на лингвалната стена на 
зъб 46 преди изработването на обвивна 
корона, се налага направата на щифтово 
пънче. За целта е необходимо да се отст-
рани счупения фрагмент, а излишъкът от 
гингивална тъкан да се отстрани с по-
мощта на керамичен борер. Отпечатъкът 
е снет на същото посещение, след из-
вършване на щателна хемостаза. Една 
седмица след първото посещение се пра-
ви контролно такова, при което се уста-
новява, че гингивалните тъкани са леко 
оточни и хиперемирани и има наличие 
на кървене при сондиране. На хистоло-
гични препарати, снети при изрязване с 
керамичен хирургичен борер, се наблю-
дава разкъсване на гингивалната тъкан с 
тясна зона на коагулационна некроза. 
Това се дължи на факта, че при работа с 
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керамичен борер се работи без водно ох-
лаждане, което освен отстраняването на 
гингивалната тъкан, води и до коагула-
ция на срезните повърхности. 

 
Фиг. 1. Пациент с коса фрактура на лин-
гвалната стена на зъб 46 

 
Фиг. 2. Зъбът след отстраняване на 
фрактурирания фрагмент и изрязване с 
керамичен борер. Наблюдава се кървене, 
което затруднява отпечатването на под-
венечните области. 

 
Фиг. 3. Отпечатъкът, снет веднага след 
изрязването 

 
Фиг. 4. Тъканите една седмица след рет-
ракцията. Наблюдава се оточност и лека 
хиперемираност. 

 
Фиг. 5. Хистологичен препарат на орал-
на мукоза, изготвен по рутинен парафи-
нов метод и оцветен с хематоксилин-
еозин. Наблюдава се тясна зона на коа-
гулационна некроза. 

Клиничен случай №2. При пациент с 
дълбокофрактуриран зъб 47 се налага 
изрязване на излишъка от гингивална 
тъкан от лигвално с цел изработване на 
щифтово пънче. Хирургичното изрязва-
не се извършва с помощта на CO2 лазер. 
Наблюдава се отлична хемостаза, което 
улеснява отпечатването в същото посе-
щение, както и отличен оздравителен 
процес. 
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Фиг. 6. Изрязване и ретракция на гинги-
вата с помощта на CO2 лазер. Наблюдава 
се отлична хемостаза и сухота на полето. 
(6) 

 
Фиг. 7. Отпечатъкът е снет в същото по-
сещение, непосредствено след ретракци-
ята 

 
Фиг. 8. Хистологичен препарат на тъкан, 
обработена с CO2 лазер 

Клиничен случай №3. Пациент с коса 
фрактура на зъб 15. Фрагментът се отст-
ранява, а гингивалната тъкан се обработ-
ва с диоден лазер с дължина на вълната 
810 nm, в импулсен режим от 100 ms, с 
мощност 3 W с цел извършване на хе-
мостаза. 

 
Фиг. 9. Фрактура на палатиналната сте-
на на зъб 15 

 
Фиг. 10. Диоден лазер с дължина на 
вълната 810 nm в импулсен режим с цел 
хемостаза 

 
Фиг. 11. Отстраненият фрагмент 
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Фиг. 12. Осигуряване на хемостаза 

 
Фиг. 14. Добрият оздравителен процес 
след една седмица 

Клиничен случай №4. Пациент с под-
венечно разположен фрактуриран зъб 12 
с необходимост от изрязване на гинги-
валната тъкан с цел снемане на отпеча-
тък за щифтово пънче. Ретракцията се 
извършва с помощта на диоден лазер с 
дължина на вълната 810 nm, в непрекъс-
нат режим с мощност 1.5 W, след което 
се извършва хемостаза в импулсен ре-
жим с мощност 3 W. 

 
Фиг. 15. Зъб 12 преди лазерната ретрак-
ция 

 
Фиг. 16. Зъбът след ретракцията. Наб-
людава се отлична хемостаза. 

 
Фиг. 17. Хистологичен препарат на гин-
гивална тъкан, обработена с диоден ла-
зер. Наблюдава се многослоен плосък 
епител с акантоза и наличие на изразени 
коагулативни изменения в субепителна 
съединителна тъкан в резултат на тер-
мално въздействие. 

Резултати и обсъждане 
Керамичният борер е средство за хи-

рургична гингивална ретракция. Негови-
те предимства са, че той е лесен за упот-
реба, за работата с него не е необходимо 
наличие на допълнително оборудване. 
Той изрязва само меките тъкани, без да 
засяга твърдите зъбни тъкани. Негов ос-
новен недостатък е наличието на обилно 
кървене и недостатъчната хемостаза, ко-
ето може да наложи отлагането на отпе-
чатването на протезното поле за следва-
щото посещение. Изрязването с помощта 
на хирургичен лазер е по-бързо, по-
удобно и с по-добър хемостатичен ефект 
в сравнение с метода с керамичен борер. 
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Възстановяването на тъканите е ускоре-
но поради това, че лазерите намаляват 
количеството бактерии в областта на по-
лето и имат добро оздравително и реге-
неративно действие, особено комбини-
рани с метода на фотодинамична дезин-
фекция. (7), (8) 

Изводи 
При лазерното изрязване на гингивата 

при дълбоко фрактурирани зъби отпеча-
тъкът може да бъде снет в същото посе-
щение, докато при ретракция с керами-
чен борер недобрата хемостаза може да 
компроментира точния отпечатък. (9) 
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Лечение на декубитални язви след подвижно 
протезиране с помощта на лазерна 
фотодинамична терапия с EmunDo 
(индоцианиново зелено). Клиничен случай 
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Въведение 
Декубиталните язви след подвижно 

протезиране са често срещан проблем, 
който е свързан с болки, невъзможност 
за носене на подвижните протези, зат-
руднено хранене, повишено слюноотде-
ляне, затруднен говор. Те представляват 
афтозни улцерации с нарушения на це-
лостта на лигавицата, покрити с фибри-
нозен налеп, около които има въпалите-
лен вал. Етиологията за появата на деку-
битални язви при подвижното протези-
ране е свързана с травма от неточни или 
неудобно протези. За да се премахне де-
кубиталната язва, трябва да се отстрани 
причинния фактор. С цел по-бързо озд-
равяване се прилагат различни средства 
за туширане, които имат антибактериал-
но, седативно и/или покривно действие. 

Цел 
Целта на настоящето изследване е да 

опише нов метод за лечение на декуби-
тални язви с помощта на лазерна фото-
динамична терапия. (1), (2) 

Материали и методи 
При пациент с подвижни протези, до-

вели до декубитални язви, се извършва 
прецизно ажустиране на протезите, тре-

тиране на увредените участъци с индо-
цианиново зелено и инфрачервен лазе-
рен източник (диоден лазер) с дължина 
на вълната 810 nm, на разстояние от 
4.5 mm и на импулсен режим с мощност 
200 mW. Облъчване в продължение на 
30 sec, при което се получава наситеност 
на енергията (fluence) със стойност 
55 J/cm². За контролни групи служат де-
кубитални язви, които не се третират 
или на които се прилага само нискочес-
тотна лазерна терапия (LLLT – low-level 
laser therapy). (3) 

 

 
Фиг. 1. Опаковката с индоцианиново зе-
лено, която се състои от две шишета – с 
багрило на прах и десилирана вода, до-
заторна спринцовка, игла за изтегляне на 
разтвора и канюли за нанасяне 
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Фиг. 2. Разтвор на индоцианиново зеле-
но след смесването на двете съставки 

 
Фиг. 3. Дозаторна сприцовка за по-лесно 
нанасяне 

 
Фиг. 4. Диоден лазер с дължина на въл-
ната 810 nm и мощност 200 mW в им-
пулсен режим 

 
Фиг. 4. Пациент с неточна долна час-
тична протеза и няколко декубирални 
разязвявания 

 
Фиг. 5. Третиране с индоцианиново зе-
лено и облъчване с диоден лазер 

 
Фиг. 6. Прилагане на нискочестотна ла-
зерна терапия (LLLT) с цел сравнение на 
резултатите 
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Фиг. 7. Нетретирана декубитална язва на 
същия пациент, служеща като контрола 

 
Фиг. 8. Отличен оздравителен процес 
седмица след наартикулирането и трети-
рането 

 
Фиг. 9. Оздравяване се наблюдава и при 
нетретираните зони, макар и по-бавно 

Резултати 
Предимството на терапевтичната ла-

зерна светлина е, че тя стимулира естес-
твените биологични процеси и повлиява 
основно клетките с ниско ниво окисли-
телно-редукционни процеси. Клетка в 
ниско окси-редукционно състояние е с 
кисело pH, но след лазерното облъчване 
клетката става по-алкална и способна да 
фукнционира оптимално. Здравите клет-
ки не могат да увеличат значително своя 
окислително-редукционен потенциал, 
следователно няма да реагират значи-
телно на лазерната енергия, докато клет-
ки в ниско окислително-редукционно 
състояние ще бъдат стимулирани. Фо-
тоактивираната дезинфекция – ФАД 
(photoactivated disinfection) с лазер е ме-
тод, който вече е навлязъл и се използва 
за третиране на пародонтални джобове, 
дълбоки кариозни лезии и инфектирани 
коренови канали. Лазерът трябва да ра-
боти в рамките на дължината на поглъ-
щане на използваното багрило, а дължи-
ните са вълните са обикновено в черве-
ния спектър, с изходяща мощност между 
50 и 100 mW. Избраният оцветител се 
прилага и се оставя да дифундира за ня-
колко минути, след което се прилага ла-
зерно облъчване. Могат да се наблюда-
ват преходни оцветявания в областта на 
зъбните тъкани, гингивата или лигавица-
та. 

При фотодинамична терапия (photo-
dynamic therapy) (4) се използва или 
„студен“ (нискочестотен) лазер, или тра-
диционен лазер с дължина на вълната, 
абсорбираща се от пигмента (в случая 
диоден). Дължините на лазера се прив-
личат от багрилото и взаимодействат с 
него, разрушавайки мембраните на бак-
териалните клетки. Светлинната енергия 
активира багрилото, взаимодейства с 
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вътреклетъчния кислород и унищожава 
бактериите чрез липидна пероксидация и 
разрушаване на мембраната. (5), (6), (7), 
(8) 

Индоцианиновото зелено в комбина-
ция с терапевтичните дължини на лазера 
има широк спектър на действие и влияе 
върху Грам(+), Грам(-) микроорганизми, 
както и върху Candida albicans. Ето защо 
прилагането на този нов метод за трети-
ране на декубитални язви има много по-
бърз и благоприятен ефект в сравнение с 
другите. (9) 

Изводи 
Лазерите имат разностранни прило-

жения в протетичната дентална медици-
на. (10), (11), (12) Фотодинамичната те-
рапия на декубитални язви е иновативно 
и ефикасно приложение, което има бърз 
и благоприятен ефект при тяхното лече-
ние. Ефектът е оздравяващ, биостиму-
лиращ и възстановяващ. Багрилото 
действа на увредените тъкани и пато-
генните микроорганизми, без да увреж-
да здравите.  
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Биопсия на слюнчени жлези при синдром на 
Sjögren – има ли безусловни индикации? 
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Въведение 
Синдромът на Sjögren е системно за-

боляване с неизвестна етиология, което 
протича с хронично автоимунно възпа-
ление на екзокринните жлези, развитие 
на паренхиматозен сиалоаденит, ксерос-
томия и сух кератоконюнктивит. Вто-
ричният синдром на Sjögren засяга 
слюнчените и слъзните жлези, като се 
развива при 5% до 25% от болните със 
системни заболявания на съединителна-
та тъкан – най-често при ревматоиден 
артрит, автоимунни заболявания на чер-
ния дроб, щитовидната жлеза и други 
органи и системи. Разпространението на 
болестта е 10 пъти по-често при жените. 
Ангажира до 2% възрастното население 
и остава недиагностицирано в почти 
50% от случаите, въпреки клиничните 
прояви.Диагнозата обичайно закъснява 
средно с 6 – 8 години. 

Ревматоидният артрит е автоимунно 
заболяване с неизвестна етиология, кое-
то се характеризира с хроничен ерозивен 
артрит и системно възпалително пора-
жение на вътрешните органи.Честотата 
сред възрастното население достига 2%. 
Жените боледуват 2 до 3 пъти по-често 
спрямо мъжкия пол. 

Табл. 1. Вторичен синдром на Sjögren и 
асоцииране с други заболявания (1) 

• Scleroderma 
• Systemic Lupus erythematosus 
• Rheumatoid arthritis 
• Polyarteritis nodosa 
• Mixed cryoglobulinemia 
• Undifferentiated connective tissue disease 

(mixed connective tissue disease) 
• Primary biliary cirrhosis 
• Polymyositis /dermatomyositis 
• Thyroiditis 
• Chronic hepatitis C 
• Fibromyalgia syndrome 
• Lymphoma 
• Waldenstrom's macroglobulinemia 

Вторичният синдром на Sjögren при 
ревматоиден артрит протича с увеличе-
ние на слюнчените и слъзните жлези, 
сухота в устата и очите, феномен на 
Рейно, пурпура, повишена СУЕ, хипер-
гамаглобулинемия. Характерно за синд-
рома на Sjögren е развитието на малиг-
нени лимфопролиферативни заболява-
ния. Лимфоидните инфилтрати в жлез-
ните структури синтезират първоначал-
но поликлонални имуноглобулини-
основно клас IgА и IgG. По-късно, при 
15% – 20% от болните, поликлоналният 
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синтез на антитела преминава в олиго- и 
моноклонален (основно IgG и IgМ) с 
развитие на различни форми на неходж-
кинови лимфоми. (2) 

Диагностичните критерии за синдром 
на Sjögren са ревизирани от ACR (Аме-
рикански колеж по ревматология), 
EULAR (Европейска лига за борба с 
ревматизма) и Американо-Европейскaта 
консенсусна група и включват: 

1. Сухота в устата – ксеростомия. 
2. Сухота в очите – ксерофталмия. 
3. Тестове за обективизиране на нама-

лената слъзна секреция – тест на 
Schirmer, тест с бенгалско розово или 
флуоресцин – за keratitis punctatа. 

4. Тестове за обективизиране на нама-
лената слюнчена секреция и промените в 
слюнчените жлези – сиалография, сцин-
тиграфия, нестимулирана слюнчена сек-
реция. 

5. Биопсия на малки слюнчени жлези 
от долна устна с focus score над 1. 

6. Имунологични тестове с позитивни 
антитела: ревматоиден фактор – RF, ан-
тинуклеарни антитела – ANA, антитела 
към Ro/SS A и La/SSB антигени. (3, 4) 

В 5% до 10% от болните със синдром 
на Sjögren се развиват лимфоми, което е 
по-често при първичните форми на бо-
лестта (5). Характерно е следното: 

1. Лимфомите имат най-често екстра-
нодална локализация. 

2. Засягат се слюнчените и слъзните 
жлези. 

3. Трети по локализация на лимфома 
са белите дробове. 

4. Лимфоми се развиват при продъл-
жителен ход на болестта – обичайно над 
10 години. 

5. Развиват се различни форми на 
В-клетъчен тип неходжкинов лимфом и 
MALT – лимфоми (асоциирани с мукоз-

ната тъкан). 
Представяме болната Й. Г. В. на 72 

години, която от три години има прогре-
сиращи ксеростомия и ксерофталмия, а 
от 12 години е с доказан серопозитивен 
ревматоиден артрит без системни проя-
ви. Като придружаващи заболявания па-
циентката има глаукома и операция на 
лявото око за сенилна катаракта. Дясната 
паротидна жлеза е оперирана в юношес-
ка възраст и е наличен обширен цикат-
рикс в съответната зона. Болната е леку-
вана несистемно с НСПВС и кратки кур-
сове с Медрол 4 мг дневно, което лече-
ние самоволно е спирала. 

Осъществените кръвни тестове показ-
ват лек анемичен синдром: Hb – 107 g/l, 
Er – 3,2 T/l, ускорено СУЕ – 48 mm и по-
вишен CRP – 29,6 g/l. Останалите пока-
затели не дават съществени отклонения. 
В обсъждането на болната се имаше 
предвид: 

1. Съпътстващите очни заболявания и 
операции, които компрометират диаг-
ностичните тестове. 

2. Предходната операция на дясна па-
ротидна жлеза с последваща намалена 
слюнчена секреция  

3. Имунологичните отклонения с по-
зитивен ревматоиден фактор и анти-
Ro/SS-A антитела, които не са достатъч-
ни за поставяне на диагнозата синдром 
на Sjögren. 

Осъществената с Er:YAG лазер биоп-
сия на малки слюнчени жлези от долна 
устна, предпочетена пред класическата 
биопсия поради лошо контролирана ар-
териална хипертония, представлява ми-
нимално инвазивен и индикиран диаг-
ностичен тест. Хистологичната находка 
е в подкрепа на диагнозата вторичен 
синдром на Sjögren при ревматоиден ар-
трит. 
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Фиг. 1. Етапи от биопсията на малки слюнчени жлези от долна устна и хистологична 
находка с лимфоплазмоцитна инфилтрация и focus score > 1 

Обсъждане 
Навременната диагноза на синдрома 

на Sjögren има отношение към лечението 
на болестта и прогнозата, поради пови-
шен риск за развитие на неходжкинови 
лимфоми (6). 

Поради изразената В-клетъчната хи-
перактивност при пациентите се прилага 
лечение с анти-В клетъчна терапия, като 
се потиска образуването на антитела, 
повлияват се жлезните и извънжлезни 
прояви и се снижава болестната актив-
ност. 

В последните години при пациентите 
със синдром на Sjögren се проучва ин-
тензивно лимфом-ангиогенезата и пови-
шеният релативен риск относно развитие 
на неходжкинови лимфоми, както и на 
MALT-лимфоми на слюнчените жлези и 
гастро-интестиналния тракт. 

Като предиктори за повишен риск от-
носно развитие на лимфоми при синдро-
ма на Sjögren са доказани (2): 

а/ рецидивиращото увеличение на па-
ротидни жлези 

б/ криоглобулинемия 
в/ нисък комплемент (C3 и/или C4) 

г/ лимфопения 
д/ персистиращи антитела – Ro, La, 

RF или повишен ANA титър 
е/ висока болестна активност 
Продължава да се обсъжда съществу-

ването на различни фенотипове пациен-
ти със синдром на Sjögren. Относно кри-
териите за диагноза и тяхното ревизира-
не, с най-висока сензитивност и специ-
фичност остават: 

1. Биопсия на малки слюнчени жлези 
от долна устна. 

2. Серологичните маркери на болестта 
и тяхното персистиране – антителата 
към Ro, La антигени и ревматоиден фак-
тор (6). 

Синдромът на Sjögren е хетерогенна 
болест с широк спектър от клинични и 
серологични прояви,с неизвестна етио-
логия и сложна автоимунна патогенеза. 

Навременната диагноза и адекватно 
лечение могат да подобрят качеството на 
живот, да предотвратят инвалидизиране-
то на пациентите и развитието на малиг-
нени лимфопролиферативни заболява-
ния. 
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Влияние на дебелината на керамиката върху 
цвета на CAD/CAM мостови конструкции 
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А. Влахова, В. Хаджигаев, Р. Казакова, Т. Божкова, Ст. Златев 
Катедра по протетична дентална медицина, Факултет по дентална медицина, Медицин-
ски университет – Пловдив 

Въведение 
Керамиките на основата на циркониев 

диоксид са с изцяло кристална структура 
и се характеризират с висок опацитет (1). 
През последните няколко години са 
разработени такъв тип керамики с 
повишена транспарентност, например 
DDcubeX2, Dental Direct (2) (Фиг. 1).  

Цел 
Целта на настоящата публикация е да 

илюстрира отражението на дебелината 
на керамичния слой върху цвета на мос-
товите тела и мостокрепителите на 
CAD/CAM мостови конструкции, изра-

ботени от керамика на основата на цир-
кониев диоксид с повишена транспарен-
тност.  

Материали и методи 
Представен е клиничен случай с две 

тричленни мостови конструкции, изра-
ботени от DDcubeX2, Dental Direct в 
дисталните участъци на съзъбието. Въз-
становяването вдясно е конструирано с 
медиален мостоносител цяла обвивна 
корона и дистален мостоносител ендо-
корона (Фиг. 2), а това вляво – с класи-
чески мостокрепители обвивни корони 
(Фиг. 3). 

 
Фиг. 1. Керамика DDcubeX2, Dental Direct монтирана в камерата на CAM установката. 
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Фиг. 2. Керамична CAD/CAM мостова 
конструкция с медиален мостоносител 
цяла обвивна корона и дистален мосто-
носител ендокорона 

 
Фиг. 3. Керамична CAD/CAM мостова 
конструкция с мостокрепители цели об-
вивни корони 

Резултати и обсъждане 
DDcubeX2, Dental Direct съдържа 55% 

циркониев диоксид в тетрагонална фор-
ма и 45% циркониев диоксид в кубична 
форма, което определя по-високата 
прозрачност на материала, в сравнение с 
конвенционалните керамики на основата 
на циркониев диоксид (3). 

Визуално се установява разлика в 
цветовото съответствие между мостови-

те тела и крепителите поради разликата в 
дебелината на керамичния слой. Това 
несъответствие е по-малко при мосток-
репителя ендокорона поради по-
голямата дебелина на материала. 

Транспарентността (прозрачността) е 
физично свойство на материалите, отра-
зяващо способността им да пропускат 
светлинните вълни. За прозрачност се 
говори, когато почти цялото количество 
падаща светлина преминава през облъч-
ваното тяло. Това качество на практика 
се проявява с възможността да се вижда 
през прозрачното тяло (4). Върху окон-
чателния цвят на транспарентните кера-
мични конструкции оказват влияние 
както цвета на подлежащите зъбни тъка-
ни, така и цвета на използвания цимент 
(5). 

Изводи 
Керамиките на основата на циркониев 

диоксид с висока транспарентност са 
подходящи за единични възстановява-
ния. Използването им за мостови конст-
рукции води до разлика в цвета на мос-
товите тела и мостокрепителите, в ре-
зултат от различната дебелина на кера-
миката, което само до около 10% може 
да се повлияе от цвета на композитния 
цимент (6). 
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Дентален страх в периода на средна детска 
възраст – роля на родителите, пола и възрастта 

Мария Шиндова1, Ани Белчева1, Жени Райчева2 

1Катедра „Детска дентална медицина“, Факултет по дентална медицина, Медицински 
университет – Пловдив 
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Въведение 
Влиянието на редица фактори с раз-

личен произход за възникването и разви-
тието на детския дентален страх се опре-
делят от неговата мултифакторна етио-
логия1. Най-общо можем да ги разгледа-
ме като персонални, социални и фактори 
на денталната среда2. Преобладаващият 
брой изследвания в специализираната 
литература акцентират върху влиянието 
на пола и възрастта като фактори за ин-
дивидуални различия, асоциирани с дет-
ския дентален страх3-6. Все по-голямо 
значение се отдава и на ролята на соци-
алния фактор – родител при психоло-
гично повлияване на децата7. Прегледът 
на научните проучвания, изследвали те-
зи зависимости, показва, че мненията на 
авторите за влиянието на персоналните и 
социалните фактори в различни възрас-
тови периоди са противоречиви3-6. 

Цел 
Целта на това изследване е да проучи 

нивото на дентален страх в периода на 
средна детска възраст и ролята на персо-
налните и социални фактори за развити-
ето му. 

Материал и методи 
Настоящото изследване включва 67 

деца на възраст между 6 и 12 години и 
техните родители, случайно подбрани 
при посещението им в катедрата по 
ДДМ, Пловдив. Чрез специално изготвен 

въпросник изследваният контингент се 
проучва относно пол, възраст идентален 
страх на децата, дентална тревожност на 
родителите, проведена предварителна 
подготовка на детето за лечението от ро-
дителите. За самооценка на денталния 
страх на децата се използва картинен 
модифициран вариант на Скалата за изс-
ледване на детския страх – дентална 
подскала (Children`s Fear Survey 
Schedule-Dental Subscale, CFSS-DS)8. 
Инструментът се състои от 15 въпроса, 
които се отнасят до различни фактори на 
денталната среда. За всеки въпрос отго-
ворите са означени с лица и цифри от 1 
до 5, съответстващи на степените на 
дентален страх (фиг. 1). Крайният резул-
тат на CFSS-DS е от 15 до 75 точки. 

За оценка на тревожността на родите-
лите е използвана скала за оценка на 
денталната тревожност на Corah (DAS)9. 
Според получения резултат се определят 
3 степени на дентална тревожност: 

• I степен – липсваща или слаба тре-
вожност – 0÷8 точки; 

• II степен – умерена тревожност – 
9÷12 точки; 

• III степен – висока тревожност – 
13÷20 точки. 

Получените резултати се нанасят в 
работни таблици и се обработват с по-
мощта на статистическа програма SPSS, 
версия 19.0.  
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Въпрос № Как се чувстваш, когато......... 
 

1. отиваш на зъболекар 1 2 3 4 5 
2. отиваш на доктор 1 2 3 4 5 
3. видиш инжекция 1 2 3 4 5 
4. някой ти преглежда устата 1 2 3 4 5 
5. трябва да си отвориш устата 1 2 3 4 5 
6. непознат те докосва 1 2 3 4 5 
7. някой те наблюдава 1 2 3 4 5 
8. зъболекарят ще използва машинката си 1 2 3 4 5 
9. видиш машинката на зъболекаря 1 2 3 4 5 

10. чуеш звука на машинката на зъболекаря 1 2 3 4 5 
11. някой поставя инструменти в устата ти 1 2 3 4 5 
12. си мислиш, че ще се задушиш 1 2 3 4 5 
13. отиваш в болница 1 2 3 4 5 
14. видиш хора с бели манти 1 2 3 4 5 
15. зъболекарят ти почиства зъбите 1 2 3 4 5 

Фиг. 1. Картинен модифициран вариант на Скалата за изследване на детския страх – 
дентална подскала. 

Резултати и обсъждане 
Средната възраст на децата в изслед-

вания контингент е 7.87 ± 1.80, а полово-
то разпределение е както следва: 37 мо-
мичета (55.2%) и 30 момчета (44.8%).  

Анализът на нашите резултати сочи, 
че средната стойност на CFSS-DS по са-
мооценка на децата е 30.28 ± 1.17. При 
момичетата средната стойност на CFSS-
DS е 31.41 ± 9.54, а при момчетата 28.90 
± 9.63 (фиг. 2). Сравнението между отго-
ворите на двата пола показва по-голям 
страх при момичетата, но без да се уста-
нови статистически значима разлика (p > 
0.05). Нашите резултати отбелязват лип-
сващ до слабо проявен страх сред проуч-
ваните пациенти. Получените от нас 
данни за средни стойности са близки до 
тези от изследвания, проведени в Синга-
пур, Канада и Япония10. Посочените 
проучвания, както и други подобни, де-
монстрират полово установена разлика в 
нивата на страха със значително по-
висока степен на страх при момичета-
та14. Нашите данни по отношение на по-

ловите различия потвърждават данни от 
проучване на Raj и съавт., че липсва ста-
тистически значима разлика в нивата на 
страх между двата пола12. Според Church 
и Stone емоциите, определени от пола, се 
появяват едва след 12-годишна възраст, 
което обяснява получените данни според 
възрастовия интервал на изследвания 
контингент13. 

 
Фиг. 2. Средни стойности на CFSS-DS 
на изследваните деца общо и по пол 

При анализиране на влиянието на из-
следваните персонални и социални фак-
тори върху детския дентален страх изс-
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ледваният контингент е разделен на две 
групи според резултата на CFSS-DS по 
самооценка: деца с липсващ или слаб 
страх (CFSS-DS < 32) и деца с умерен 
или силен страх (CFSS-DS ≥ 32). Разпре-
делението на децата с липсващ и слаб и 
умерен и силен дентален страх, според 
изследваните фактори са представени в 
таблица 1. 

При изследването за ролята на въз-
растта като рисков фактор за дентален 
страх са формирани две групи – 6 – 9 г. и 
10 – 12 г. Съпоставката по отношение на 
възрастта на двете групи деца с различна 
степен на страхпоказва липса на статис-
тически значими различия (p > 0.05). То-
ва означава, че страхът по самооценка не 
се влияе от възрастта. Публикациите във 
връзка с възрастта като рисков фактор за 
дентален страх са противоречиви. Някои 
автори намират зависимост между по-
нижаване на страха с увеличаването на 
възрастта3. Според други страхът се по-
вишава с възрастта6. Някои изследовате-
ли не откриват такава зависимост3.  

Данните от изследването за ролята на 
пола като рисков фактор за денталенст-
рах показва по-голям относителен дял на 
момичетата 61.3% ± 0.50 спрямо този на 
момчетата 38.7% ± 0.50 в групата на па-
циентите с установен страх, но без ста-
тистически значими различия (p > 0.05). 
Преобладаващата част от изследванията 
посочват по-високи нива на страх при 
момичетата в сравнение с момчетата3,6. 
Някои автори не посочват разлика в ни-
вото на страх между двата пола5. Данни-
те от нашето проучване не установяват 
асоциация на пола с нивото на денталния 
страх. Те съвпадат с получените резулта-
ти от подобни изследвания за същия 
възрастов период. Тази тенденция е по-
сочена от Paryab и съавт. и Folayan и съ-
авт., които изследват влиянието на пола 
върху страха на деца в средна детска 
възраст4. Настоящите данни потвържда-
ват установената по-горе липса на ста-
тистически значима разлика при съпос-
тавка на общото ниво на страх между 
двата пола. 

Табл. 1. Рискови фактори за дентален страх 

 Липсващ и 
слаб страх-
по CFSS-DS 

Умерен и силен 
страхпо CFSS-

DS 

   

Фактор брой % брой % OR 95% ID P 

П
ер

со
на

лн
и 

1. Възрастови групи 
- 6 – 9 г. 
- 10 – 12 г. 

 
33 
2 

 
86.8% 
13.2% 

 
25 
6 

 
80.6% 
19.4% 

1.584 0.434÷5.878 0.484 

2. Пол 
- Мъже 
- Жени 

 
19 
19 

 
50% 
50% 

 
12 
19 

 
38.7% 
61.3% 

1.583 0.605÷4.146 0.348 

С
оц

иа
лн

и 

3. Дентална тревожност на родителите 
- Липсваща и слаба тревожност 
- Умерена и висока тревожност 

 
26 
11 

 
70.3% 
29.7% 

 
21 
9 

 
70% 
30% 

1.013 0.354÷2.901 0.981 

4. Предварителна подготовка на детето  
- Да 
- Не 

 
21 
14 

 
60.0% 
40.0% 

 
19 
12 

 
61.3% 
38.7% 

3.044 1.073÷8.633 0.915 
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Във връзка с проучване на влиянието 
на родителите като социален рисков 
фактор върху детския дентален страх са 
проследени два фактора: „родителската 
дентална тревожност“ и „предварителна 
подготовка на детето от родителя преди 
визитата“. 

 
Фиг. 3. Относителни дялове на родите-
лите според нивото им на тревожност 

Разпределението по групи според ре-
зултатите при изследване на тревож-
ността е представено на фигура 3. За из-
следване на връзката родителска тре-
вожност – детски страх, родителите са 
обединени в две групи – родители с лип-
сваща или минимална тревожност 
(70.1%) и тревожни родители с умерена 
и висока тревожност, (29.9%). 

Изчисленият критерий на Пиърсън в 
нашето изследване показва, че родителс-
ката тревожност не се асоциира с нивото 
на страх на децата им (p > 0.05). За пот-
върждаване на тези резултати е прило-
жен и друг статистически анализ – 
independentt-test за съпоставка на сред-
ните стойности на CFSS-DS според 
оценките на децата (CFSS-DSc) в двете 
обособени групи родители според ниво-
то им на тревожност. След анализа на 
получените резултати по-горе, CFSS-
DSc = 30.11 ± 9.56 при родители с липс-
ваща или слаба тревожност и 
CFSS-DSc = 30.70 ± 9.92 при тревожни 

родители, се установява липса на статис-
тически значими различия в самооценка-
та на децата между изследваните роди-
телски групи. След детайлен анализ на 
45 проучвания, изследващи връзката ро-
дителска тревожност – детски страх, 
Berge и съавт. потвърждават съществу-
ването ѝ, но при деца до 8-годишна въз-
раст10. Получените данни от анализите и 
възрастта на изследвания контингент ни 
дават основание да приемем, че дентал-
ната тревожност на родителите не влияе 
върху денталния страх на децата им в 
периода от 6 до 12 години. 

При проследяване на влиянието на 
предварителната подготовка на децата от 
родителите за предстоящото посещение 
се установява, че 60.6 ± 0.49% от роди-
телите подготвят децата си за визитата и 
39.4 ± 0.49% оставят тази роля на ден-
талния лекар. Анализът на резултатите 
от нашето проучване сочи, че липсва 
статистически значима разлика между 
двете групи деца според нивото им на 
страх в зависимост от предварителната 
подготовка в къщи (p > 0.05). Получени-
те резултати могат да се обяснят с факта, 
че от една страна много родители не 
знаят и не използват подходящ начин за 
подготовката на децата си, а от друга 
възрастта на изследвания контингент об-
хваща период на достигане на независи-
ма идентичност, критичен за повишаване 
на увереността в себе си и поставя нача-
лото на личностното формиране13. 

Изводи 
В периода на средна детска възраст 

преобладаващата част от пациентите де-
монстрират липсващ или слаб дентален 
страх. Изследваните персонални (въз-
раст и пол) и социални фактори (роля на 
родителите) неса водещи за възникване 

Липсваща 
или слаба 
дентална 
тревож- 

ност 
70.10% 

Умерена 
дентална 
тревож- 

ност 
25.40% 

Висока 
дентална 
тревож- 

ност 
 4.50% 
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и развитие на дентален страх на децата в 
периода от 6 до 12 години. Това се опре-
деля от настъпващите когнитивни и со-
циално-емоционални промени в този 
възрастов период, което води до пови-
шаване на чувството за отговорност и 
самоконтрол. 
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Качеството на живот като фактор на 
съвременната концепция за орално здраве в 
детска възраст 

Михаил Онов, Ани Белчева 

Катедра „Детска дентална медицина“, Факултет по дентална медицина, Медицински 
университет – Пловдив 

Въведение 
Съвременната концепция за орално 

здраве изисква включване на психосоци-
алните фактори, като качество на живот, 
които в съвременното общество са в тяс-
на връзка с човешките взаимоотношения 
и социалноикономическия статус (СИС). 
Разработките по темата водят до разви-
тието на концепцията за „Oral Health 
related Quality of Life“ (OHRQoL) (Ка-
чеството на живот, свързано с оралното 
здраве). Тя включва 4 категории факто-
ри: функционални, психологически, со-
циални и наличие на дискомфорт или 
болка. Епидемиологичните проучвания, 
засягащи OHRQoL, обикновено са насо-
чени към клинично проучване и съпос-
тавяне на находките с резултатите от ан-
кетен лист или въпросник. Разработени и 
утвърдени са редица въпросници, които 
да оценят качеството на живот. 

Цел 
Целта на това проучване е да разгледа 

научната литература през последните 15 
години, на тема качеството на живот и 
връзката му със съвременната концепция 
за орално здраве в детска възраст. 

Материал и методи 
Включват се научни изследвания, 

публикувани на английски език от 2001 

до 2016 година, открити по ключови ду-
ми: OHRQoL, детска възраст, въпросник. 
Използваниса бази данни за научна ли-
тература PubMed, EBSCO, Wiley Online 
Library, Biomed Central. 

Резултати и обсъждане 
OHRQoL представлява „многоизмер-

на величина, която отразява комфорта на 
човек по време на хранене, сън и соци-
ални контакти, самочувствието му, както 
и удовлетвореността му от оралното му 
здраве1“. OHRQoLе свързан с функцио-
нални, психологически, социални факто-
ри и наличие на дискомфорт или болка 
(Схема 1). 

На базата на получените резултати в 
различните бази данни, установяваме, че 
отделните научни разработки разглеждат 
концепцията за OHRQoL при децата до 
18 години спрямо различни нозологични 
единици – кариес и флуороза2, кариес на 
ранното детство3, травми4, малоклузията 
и ортодонтското лечение5, темпороман-
дибуларни отклонения6, семеен социал-
но-икономически статус и среда7, въз-
можности за лечение под обща анесте-
зия8, деца със специални нужди9. Някои 
автори разглеждат OHRQoL спрямо въз-
можностите за оценка и самооценка при 
децата и родителите10,11. 
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Схема 1. Основни фактори, свързани с определяне качеството на живот 

Оценяването на OHRQOL като мно-
гоизмерна величина представлява голя-
ма трудност поради множеството про-
менливи, които участват в нея. Ето защо 
голяма част от наличната литература, 
свързана със съвременната концепция за 
оралното здраве е насочена към методи-
те за оценка. Тъй като OHRQoL е съста-
вен както от показатели, подлежащи на 
клинично изследване, така и от данни, 
които пациентът трябва да попълни на 
базата на субективното си усещане, 
оценката става най-често чрез специално 
разработени въпросници и анкетни кар-
ти. Особени трудности се срещат при 
оценката на качеството на живот при де-
ца поради затрудненото събиране на 
данни от децата и разликите в самооцен-
ката им и оценката на родителите. Ето 
защо въпросниците за оценкана 
OHRQoL при деца – Child OHRQoL или 
CORHQoL, са специално модифицирани 
и често имат отделни части за деца и за 
родители. 

Един от често използваните въпрос-

ници е Child OIDP (Oral Impact on Daily 
Performances – Влияние на Оралното 
здраве върху ежедневието). Този въп-
росник е създаден от Gherunpong, Tsakos 
и Sheiman през 2004 година12 с цел да 
позволи планиране на лечението чрез 
оценка на нуждите на децата. C-OIDP 
съдържа 8 показателя, които оценяват 
влиянието на оралното здраве върху 
ежедневните дейности на децата. Разра-
ботени са 2 метода за попълване на въп-
росника – чрез индивидуални интервюта 
или чрез самостоятелно попълване. C-
OIDP е разработен първо на английски, 
след което е валидиран в Тайланд, а в 
последствие и в други страни13, 14, 15, 16. 

Друг използван въпросник е Oral 
Health Impact Profile (OHIP) (Профил на 
влияние на оралното здраве), който се 
приема за един от най-последователните 
и пълни за идентифициране стойностите 
на OHRQoL и е широкоизползван за сре-
зови и проспективни проучвания. Въп-
росникът OHIP се състои от 49 въпроса, 
разпределени в 7 области: функционални 
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ограничения, физическа болка, психоло-
гически дискомфорт, физически недъг, 
ментална неспособност, социална неспо-
собност и социална несгода. Първона-
чално този въпросник е бил разработен 
за изследване на възрастни пациенти ка-
то Broder и кол.17 го адаптират за деца и 
създават COHIP (Child OHIP). Адапти-
раният въпросник е насочен към родите-
лите и децата и има въпроси, които оце-
няват едновременно позитивните и нега-
тивните аспекти на OHRQoL и затова се 
смята за иновация в оценяването качест-
вото на живот при деца. COHIP е вали-
диран и на испански и френски, което 
още повече увеличава възможностите му 
за употреба. 

CPQ 11 – 14 (Child Perception 
Questionnaire – Въпросник за възприяти-
ето на деца на възраст между 11 и 14 го-
дини)е друг въпросник, който измерва 
степента на засягане на качеството на 
живот от оралното здраве, докладвано от 
самите деца на възраст от 11 до 14 годи-
ни. Състои се от 37 въпроса, разделени в 
4 области: орални симптоми, функцио-
нални ограничения, емоционално състо-
яние, социално състояние18. За улесня-
ване на въпросника и по-широка употре-
ба са създадени и опростени версии, ко-
ито съдържат съответно 8 и 16 въпроса19.  

Въпросниците COHIP, CHILD-OIDP, 
CPQ11-14 са създадени конкретно за де-
ца, защото възприятията на децата и въз-
растните за влиянието на оралното здра-
ве върху ежедневието е различно. Децата 
и подрастващите имат много специфич-
но виждане за себе си и за света, което се 
дължи на фазата на физическо и емоци-
онално развитие, в която се намират. 
Въпреки това, при изследване на 
COHRQoL, може да се наложи да се съ-
бере информация и от родителите. Дете-

то може да не е в състояние да попълни 
някои от инструментите за анализиране 
на OHRQoL и да осигури пълна инфор-
мация, поради което родителите се 
включват като участници в попълването 
на въпросника. Дори когато отговорите 
на детето са пълни, влиянието на роди-
телите е от особено значение. Ето защо 
се препоръчва въпросниците за изслед-
ване на COHRQoL да се попълват от 
двойка майка – дете20. Родителите дават 
по-точни резултати по отношение на 
функцията и физическите симптоми, от-
колкото на тези, свързани с емоционал-
ните и социалните функции. 

Изводи 
OHRQoL, и в частност Child 

OHRQoL, е концепия, която все повече 
ще навлиза в съвременната медицина. 
Нейната стойност се базира на задълбо-
ченото изследване на информацията, по-
лучена както от клиничното изследване 
на пациентите, така и от многоизмерното 
разглеждане на проблемите, които въз-
никват пред пациента, свързани с него-
вото орално здраве. 
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Влияние на хиперкапнията върху 
вариабилността на сърдечната честота в 
нормоксична и хипоксична среда 

Здравко Тарълов, Петър Димов, Анелия Драганова, Кирил Терзийски 
Катедра „Патофизиология“, Медицински факултет, Медицински университет – Пловдив 

Въведение 
Хипоксично предизвиканата хипер-

вентилация при голяма надморска висо-
чина, може да доведе до хипокапния, ко-
ето намалява стимулацията на дихател-
ния център по време на сън. При спадане 
на парциалното налягане на въглеродния 
диоксид (pCO2) под апнеичния праг, са 
налице нарушения на дишането по време 
на сън, проявяващи се най-често като 
централна сънна апнея (ЦСА) [1]. Доба-
вянето на мъртво пространство към ди-
хателните пътища предизвиква хипер-
капния и намалява индекса на централ-
ните апнеи по време на сън [2, 3]. Въп-
реки повлияването на ЦСА, неконтроли-
раната хиперкапния би могла да влоши 
качеството на съня, поради възбудния си 
ефект върху централната нервна система 
(ЦНС) [4]. Освен това, в литературата 
липсват достатъчно данни за влиянието 
на хиперкапнията върху вегетативната 
нервна система (ВНС) при хора, което 
поставя под съмнение ползата от прила-
гането на мъртво пространство при пре-
биваване на голяма надморска височина. 
Предвид факта, че артериалните хеморе-
цептори са чувствителни, не само към 
pCO2, но и към парциалното налягане на 
кислорода (pO2), може да се предполо-
жи, че ефектът на хиперкапнията върху 
ВНС ще е различен в условия на нор-
моксия и хипоксия. 

Цел 
Да се оцени влиянието на хиперкап-

нията върху активността на ВНС при 
млади мъже в нормоксични и хипоксич-
ни условия, чрез метода вариабилност на 
сърдечната честота (ВСЧ). 

Материал и методи 
За изпълнение на целта бяха изслед-

вани 12 здрави мъже на средна възраст 
26 ± 5.1 години (Mean ± SD). Всички те 
получиха подробна информация за изс-
ледването, включваща целта, протокола 
и тестовете, които ще бъдат проведени. 
В деня на изследването нито едно от из-
следваните лица не бе приемало кафе, 
алкохол или медикаменти, които могат 
да променят активността на вегетативна-
та нервна система. Бе извършен кратък 
клиничен преглед. По време на протоко-
ла, нито едно от изследваните лица не 
спомена за притеснителни симптоми или 
дискомфорт. 

Протоколът включваше 4 последова-
телни периода, всеки по 15 минути, с 
контролирано дишане (Фиг. 1). През 
първите два периода изследваните лица 
лежаха на удобен матрак в тиха, добре 
проветрена стая с постоянна температу-
ра и отсъствие на каквито и да било раз-
сейващи фактори в нормоксични усло-
вия (дишайки атмосферен въздух на 
130 м надморска височина, град Плов-

221 



 

див, България). Те бяха инструктирани 
да останат спокойни, да не се движат 
или говорят. През първия нормоксичен 
период дишането беше през sham-маска 
без допълнително добавено мъртво 
пространство Дихателната честота бе 
контролирана с метроном на 13 дихател-
ни екскурзии в минута. През втория 
нормоксичен период към маската бе до-
бавено 500 mL мъртво пространство с 
помощта на пластмасова бутилка с отря-
зано дъно. Третият и четвъртият период 
от изследването се провеждаха в хипок-
сична палатка при запазване на остана-
лите условия на средата. Хипоксичната 
среда бе постигната с хипоксикатор 
(AltitudeTech, AltiPro 8850 Summit+, 
Canada) и съответстваше на 3200 м над-
морска височина (FiO2 = 14.0 ± 1.5%), 
без промяна на атмосферното нялагане – 
нормобарна хипоксия.  

Цялата визита беше мониторирана с 4 
канален ЕКГ-холтер (H3+, Mortara 
Instruments, Milwaukee, USA) и капног-
раф (Life Sense, Nonin, Plymouth, MN 
USA), като се отчитаха pCO2 в издиша-
ния въздух, кислородна сатурация, пул-
сова и дихателна честота.  

След приключване на визитата ЕКГ-
записът беше анализиран, а интервалите 
между отделните сърдечни удари (R-R) 
извадени в милисекунди с помощта на 
H-Scribe софтуер (Mortara Instruments, 

Milwaukee, USA). ВСЧ бе изчислена с 
помощта на специализирана софтуерна 
програма Kubios HRV, Finland, анализи-
райки последните 5 минути в steady-state 
от всеки период [5]. (Фиг. 1) 

Бяха използвани следните показатели 
от ВСЧ: 1. Времеви анализ – SDNN 
(стандартна девиация на нормалните 
сърдечни удари) – показател, отразяващ 
общата вариабилност; RMSSD – средно 
квадратичното отклонение на интерва-
лите между последователните сърдечни 
удари – показател с доказана парасимпа-
тикова генеза; 2. Параметричен анализ 
(бързи трансформации на Фурие и раз-
деляне по честотни ленти) – тотална 
мощ (TP), отразяваща общата вариабил-
ност; високи честоти (HF) – с доказана 
парасимпатикова генеза; ниски честоти 
(LF) – смесен симпатиков и парасимпа-
тиков произход в абсолютна стойност и 
нормализирани единици и отношението 
ниски/високи честоти (LF/HF), като ба-
ланс в активността на двата дяла на ВНС 
[6].  

Статистическият анализ бе проведен с 
Paired Sample T-test анализ (SPSS v.17.0). 
Нормалното разпределение бе проверено 
с тест на Колмогоров-Смирноф. С цел 
намалаване на асиметрията в разпреде-
лението на данните, абсолютните стой-
ности на честотните ленти бяха транс-
формирани с натурален логаритъм.

 
Фиг. 1. Експериментален протокол от 4 периода по 15 минути 
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Резултати и обсъждане 
Добавянето на 500 mL мъртво прост-

ранство към дихателните пътища доведе 
до значително повишение в нивото на 
издишан въглероден диоксид, както в 
нормоксични (33.7 ± 4.4 vs 41.1 ± 4.2 
mmHg, p < 0.001), така и в хипоксични 
условия (35.8 ± 4.0 vs 39.9 ± 4.0 mmHg, 
p < 0.001). Сърдечната честота показа 
сигнификантно повишение само по вре-
ме на хипоксичната стимулация (61.4 ± 
9.5 vs 63.3 ± 9.8 уд/мин, p = 0.035), но не 
и в нормоксия (62.6 ± 9.3 vs 62.8 ± 9.4 
уд/мин, p = 0.891). След проведения ана-
лиз на ВСЧ се установи, че увеличеното 
мъртво пространство в нормоксични ус-
ловия води до повишаване на RMSSD, 
lnTP и lnHF, както и понижаване на 
LF/HF. Тази тенденция се запази и по 
време на изследването в хипоксична 
среда, като промените бяха значително 
по-слабо изразени (Таблица 1). 

Резултатите от нашето проучване по-
казаха, че добавянето на 500 mL мъртво 
пространство повишава pCO2 в издиша-
ния въздух, както в нормоксични, така и 

в хипоксични условия (Фиг. 2), но сър-
дечната честота се повишава статисти-
чески значимо само в хипоксична среда. 
Хиперкапнията довежда и до промени в 
активността на ВНС, измерена чрез 
ВСЧ – увеличение, както на времевите 
(RMSSD), така и на честотните показа-
тели (lnTP, HF) (Фиг. 3) и понижение в 
отношението симпатикова/парасимпати-
кова активност (LF/HF). 

Увеличението на ВСЧ в нормоксични 
условия е в съгласие с резултатите от 
предходни проучвания [7, 8]. Тази на-
ходка не се интерпретира като чиста па-
расимпатикова активация, а по-скоро 
като последствие от усилената синусова 
аритмия. Последната вероятно е резул-
тат от повишение в дихателния обем, а 
не на тахипнея, предвид контролираната 
дихателна честота в нашия протокол. 
Алтернативно обяснение за повишение-
то на парасимпатиковите показатели би 
могло да бъде активирането на барореф-
лексния механизъм, в резултат от хипер-
капничната периферна вазоконстрикция 
[9]. 

Табл. 1. Сравнение на резултатите от ВСЧ без и с мъртво пространство (МП) в нормок-
сични и хипоксични условия 

Параметър Нормоксия  
без МП 

Нормоксия  
с МП 

р Хипоксия 
 без МП 

Хипоксия  
с МП 

р 

SDNN (ms) 63.5 ± 21.5 72.2 ± 23.2 0.160 74.8 ± 23.4 78.5 ± 16.7 0.277 

RMSSD(ms) 54.1 ± 28.0 67.6 ± 23.0 0.035 58.3 ± 25.4 64.4 ± 23.4 0.023 

lnTP (ms2) 8.0 ± 0.7 8.4 ± 0.6 0.045 8.5 ± 0.7 8.6 ± 0.5 0.607 

lnHF (ms2) 6.7 ± 1.0 7.3 ± 0.7 0.004 7.0 ± 0.8 7.3 ± 0.6 0.063 

lnLF (ms2) 6.7 ± 0.9 6.9 ± 0.8 0.491 7.0 ± 0.7 7.0 ± 0.7 0.805 

LF (nu) 49.9 ± 18.4 40.8 ± 20.4 < 0.001 51.2 ± 20.7 43.8 ± 20.9 0.114 

HF (nu) 50.1 ± 18.4 58.8 ± 20.8 < 0.001 50.0 ± 20.7 56.1 ± 20.9 0.070 

LF/HF 1.5 ± 1.7 1.1 ± 1.5 0.037 1.8 ± 2.7 1.2 ± 1.6 0.157 

Легенда: SDNN – стандартна девиация на нормалните сърдечни удари, RMSSD – средно квадратичното 
отклонение на интервалите между последователните сърдечни удари, LF – ниска честота, HF – висока 
честота, TP – тотална мощ 
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Фиг. 2. Промяна в парциалното налягане на въглероден диоксид (pCO2) без и с мъртво 
пространсво (МП) в нормоксични и хипоксични условия  

 
Фиг. 3. Промяна в тоталната мощ (lnTotal power) на ВСЧ без и с мъртво пространсво 
(МП) в нормоксични и хипоксични условия 

Нашето проучване показа, че добавя-
нето на мъртво пространство към диха-
телните пътища, което е широко използ-
вано в алпийската практика, увеличава 
pСО2 и в резултат намалява индекса на 
централните апнеи по време на сън в хи-

поксични условия [2]. Три са предпола-
гаемите механизми, участващи в този 
феномен: повишена концентрация на 
СО2 поради притъпен постапнеичен вен-
тилаторен свръхотговор, увеличен CO2 
резерв и увеличен мозъчен кръвоток [3, 
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10], като голяма част от тях са свързани 
с промени в активността на ВНС. Въпре-
ки това, нашето проучване демонстрира, 
че ефектът на хиперкапнията е частично 
потиснат в условия на екзогенна хипок-
сия. Хиперкапнията повлиява както ар-
териалните, така и централните хеморе-
цептори, докато хипоксемията – основно 
артериалните [11]. Следователно, по-
слабият отговор на ВНС към хиперкап-
ния, при добавено мъртво пространство, 
би могъл да е резултат от предварително 
ангажиране на артериалните хеморецеп-
тори от хипоксичен стимул и действието 
на повишеното pCO2 единствено на цен-
трално ниво. Фактът, че хиперкапнията 
има много по-слаб ефект върху ВНС в 
състояние на екзогенна хипоксия ни дава 
основание да смятаме, че добавянето на 
мъртво пространство към дихателните 
пътища при пребиваване на висока над-
морска височина не само повлиява ЦСА, 
но и не води до значими промени във 
вегетативния контрол. Въпреки това, 
нашето проучване не включваше перио-
ди на сън и допълнителни изследвания 
са необходими за потвърждаване на тази 
хипотеза.  

Изводи 
Увеличаването на мъртвото в диха-

телните пътища води до хиперкапния, 
която от своя страна активира ВНС. Тези 
промени в резултат от хиперкапнията са 
частично потиснати в условия на екзо-
генна хипоксия. 

 
Проучването бе осъществено в базата 

на МУ – Пловдив и Технологичен цен-

тър за спешна медицина гр. Пловдив, 
секция „Функционална и физикалан 
оценка на ПТСР“. 
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Doppler на маточни артерии в I и II триместър 
като предиктор на патологични състояния на 
бременността 

Красимира Чалова¹˒², Полина Захариева², Геогри Амалиев¹˒² 
¹Катедра „Акушерство и гинекология“, Медицински университет – Пловдив 
²УМБАЛ „Св. Георги“ ЕАД  

При нормална бременност плодът по-
лучава хранителни вещества и кислород 
чрез спиралните артерии, които са край-
ни разклонения на маточните артерии. За 
да отговори на нарастващите нужди на 
растящия фетус артериите претърпяват 
ремоделиране – процес, започващ през I 
триместър и завършващ около 20 г.с. 
Целта на ремоделирането е да превърне 
спиралните артерии, респективно маточ-
ните артерии, от съдове с висока резис-
тентност и нисък капацитет, в такива с 
ниска резистентност и висок капацитет. 
За това колко е адекватен утероплацен-
тарният кръвоток можем индиректно да 
съдим от индексите PI и RI при Doppler 
на маточните артерии.  

Doppler е бърз, абсолютно безвреден 
за майката и плода ултразвуков метод за 

измерване кръвотока в даден съд. Пре-
димтвата на методиката за измерване на 
Doppler на маточните артерии е трансаб-
доминалният достъп (не се налага изпол-
зването на вагинална сонда). Извършва 
се бързо, като част от рутинните УЗ 
прегледи в 11 – 13 г.с. (комбиниран ра-
нен скрининг за анеуплоидии) и в 20 – 
22 г.с. (фетална морфология). Методът 
има добра възпроизводимиост. 

При някои патологични състояния на 
бременността в матката персистира кръ-
воток с висока резистентност и високи 
стойности на PI и RI при Doppler на ма-
точните артерии и след II триместър. 
Разгръща се плацентарна инсуфициен-
ция и се проявяват ретардация на плода-
IUGR и/или прееклампсия – ПЕ. 

 
 

 

ремоделиране  
на спиралните артерии 

 
↓PI – пулсативен индекс 

↓RI – индекса на резистентност 

 
Фиг. 1. Нормален Doppler на 
маточна артерия в 12 г.с. 

 Фиг. 2. Нормалне Doppler 
на маточна артерия в 20 г.с. 
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недостатъчно ремоделиране  
на спиралните артерии 

 
персистира кръвоток в висока 

резистентност 
 

↑PI и ↑RI остават високи 
 

Фиг. 3. Абнормен Doppler на 
маточна артерия в 12 г.с. с 
нотч 

 Фиг. 4. Абнормен Doppler на 
маточна артерия в 20 г.с. 

 
ПЕ е специфичен за бременността 

синдром, характеризиращ се с появата на 
хипертония и протеинурия след 20 гес-
тационна седмица. ПЕ е водеща причина 
за IURP, индицирано предтерминно 
раждане и е отговорна за около 50 000 
случай на майчина смъртност в световен 
мащаб. Засяга около 7% от брменности-
те. Скринингов тест рано през бремен-
ността би подобрил както майчината, 
така и феталната преживяемост сред же-
ните обречени да развият синдрома 
ПЕ.¹˒² 

Интраутеринната ретардация на плода 
(IUGR) се дефинира при наличие на 
плод с тегло по-малко от 10-я персентил 
за гестационната възраст. Тя е често със-
тояние, засягащо около 10 – 15% от ге-
нералната майчина популация. Плодове-
те с IUGR имат нисък потенциал за рас-
теж като резултат от генетични заболя-
вания, увреждания от фактори на окол-
ната средна или поради редуцирана пла-
центарна перфузия и утеро-плацентарна 
инсуфиенция. Тези плодове са с пови-
шена перинатална заболеваемост и 

смъртност.³ Изходът може да е добър 
пти наврененна диагноза и определяне 
на опрималното време за родоразреше-
ние.⁴ 

Измерването на Doppler на маточните 
артерии в I и II триместър се предлага 
като скринингов метод за IUGR (с пре-
диктивност съответно 25% и 75%, FPR 
10%) и ПЕ-IUGR (с предиктивност над 
90% при комбиниране с анамнеза и май-
чини серумни фактори за плацентация).⁵ 
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Множествена склероза: оценка на 
микроструктурата на ретината с оптична 
кохерентна томография 

Весела Иванчева1,2, Диана Маринова2,3, Мая Дановска2,3 
1Очен център „Окулус“  
2Медицински университет – гр. Плевен 
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Въведение 
Оптичната кохерентна томография 

(ОСТ) е водеща методика за образна ди-
агностика със способност за изобразява-
не на биологични тъкани на живо при 
висока резолюция (1). През последните 
10 години от появата си на пазара и нав-
лизането в практиката на спектрал-
домейн (SD) апаратите, OCT се утвърди 
като незаменима техника за изследване 
на преден и заден очен сегмент, важна 
част от диагностицирането и проследя-
ването на редица социалнозначими забо-
лявания като глаукома, и друга невроде-
генеративна патология, макулна дегене-
рация, диабетна ретинопатия (1, 2). 

През последните години се провеждат 
изследвания, свързани с приложимостта 
на методиката при пациенти с множест-
вена склероза (МС) с цел да се определи 
стойността на метода като инструмент за 
оценка на промените, настъпващи в око-
то при оптичен неврит в остър стадий и с 
различна давност след това, както и на 
засягането на задните зрителни пътища 
от процеса на демиелинизация (3). Мор-
фологичните промени, открити с по-
мощта на изследването, могат да служат 
като прогностичен маркер за клиничното 
възстановяване на зрителните функции, 
което е от съществено значение за качес-
твото на живот на пациентите с МС. За 

разлика от магнитно-резонансното изс-
ледване на мозъка и зрителните нерви, 
ОСТ дава възможност да се изследва 
структура в централната нервна система, 
състояща се от изолирани аксони (неми-
елинизираните аксони в RNFL) (3). В 
няколко проучвания вече е доказано на-
маляването на общата средна дебелина 
на RNFL при МС и по-специално – при 
остър оптичен неврит (3-5). Някои авто-
ри смятат, че изследването на обема на 
ганглийния клетъчен комплекс, като на-
чин за количествено определяне на загу-
бата на неврони в ретината, по-добре ко-
релира с нарушението на зрителни фун-
кции (6). 

Цел 
Да се измерят дебелината на невро-

фибрилерния слой на ретината (рRNFL) 
и обема на макулата при пациенти с 
множествена склероза (МС), и да се 
сравнят с тези при здрави доброволци. 

Материал и методи 
В това проспективно пилотно проуч-

ване са изследвани общо 40 очи: дваде-
сет очи на десет пациенти с множествена 
склероза и двадесет очи на десет здрави 
доброволци на същата възраст, без очни 
или други системни заболявания. Сред-
ната възраст на пациентите с МС е 27 ± 
4 г., давността на заболяването под 5 г., 
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всички са без данни за оптичен неврит в 
миналото. Извършен е пълен очен прег-
лед, включително зрителна острота с 
най-добра корекция, рефракция, тест за 
цветно зрение и вътреочно налягане. 
Всички изследвани очи отговарят на 
включващите критерии (визус > 0.8 ед-
ноочно, < ± 2.0 Dsph оптичен еквива-
лент, нормално цветно зрение и вътре-
очно налягане < 21 mmHg). 

Оптичната кохерентна томография 
(ОСТ) е осъществена с 3D Topcon 2000 
FA+ OCT със скорост на сканиране 
50 000 A-scans/sec, разделителна способ-
ност 5 μm, пенетрация до 2.3 mm и 16.5 
MP камера (Фиг. 1). При всички пациен-
ти са направени протоколите 3D Macula 
и 3D Disc. 
 

 
Фиг. 1. 3D Topcon 2000 FA+ OCT 

Измерени и сравнени са перипапи-
ларния неврофибрилерен слой на рети-
ната рRNFL (Фиг. 2) и обема на макула-
та – Total Volume при всички очи (Фиг. 
3, 4, 5). 

Резултати и обсъждане 
С проведените ОСТ изследвания се 

откриват промени в дебелината на 
рRNFL и обема на макулата при пациен-
тите с множествена склероза. 

Табл. 1. Сравнение на измерените стой-
ности на pRNFL и обема на макулата 
при двете групи пациенти 

Показател Изследвана 
Група (± SD) 

Контролна 
Група (± SD) 

p 

pRNFL 105.2 ± 3.8 
µm 

114.3 ± 2.93 
µm 

p < 0.001 

Macula:  
Total Volume 

7.84 ± 0.13 
mm³ 

8.34 ± 0.22 
mm³ 

p < 0.001 

 
Фиг. 2. Оптична кохерентна томогра-
фия – 3D Macula скан на макулата (нор-
ма) 

 

 
Фиг. 3. Секторен анализ на дебелината 
на pRNFL – 3D Disc протокол при здрав 
пациент (горе) и при пациент с МС (до-
лу) – манифестно изтъняване в долния 
сектор 

При изследваните от нас пациенти с 
МС установихме отчетливо намаление 
на дебелината на RNFL и на обема на 
макулата в сравнение с тези на здравите 
контроли. Средната дебелина на RNFL в 
очите на изследваните от нас пациенти е 
105.2 ± 3.8 µm, докато тази при здравите 
субекти е 114.3 ± 2.93 µm. 
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За обема на макулата стойностите са 
съответно 7.84 ± 0.13 mm³ при изследва-
ните лица спрямо 8.34 ± 0.22 mm³ за 
контролите (Табл. 1). 

Описаните от нас находки съответст-
ват на съобщените в литературата данни 
от проведени досега проучвания за при-
ложението на ОСТ при пациенти с МС, 

при които се открива намаление на дебе-
лината на RNFL и GCC в диапазона 5 – 
40 микрометра, със средна загуба на де-
белина 20,38 µm (данни от проведени в 
последните няколко години проучвания 
за приложение на ОСТ при множествена 
склероза) (3-6). 

 
Фиг. 4. 3D Disc протокол при при пациент с МС – вляво цветна снимка, в средата – 
карта на дебелината на pRNFL, вдясно – significance map 

    
Фиг. 5. 3D Macula протокол при здрав пациент: вляво секторен анализ на ретинената 
дебелина, в средата – shadowgram, вдясно – послойна релефна карта на макулата 

Изводи 
В заключение може да се каже, че 

ОСТ демонстрира висока стойност като 
неинвазивен диагностичен метод за изс-
ледване в реално време и проследяване 
на хода на измененията в изследваните 
морфометрични показатели за уврежда-
не на ретината (pRNFL и обем на маку-
лата), корелиращи с клиничните симп-
томи за нарушение на зрителните функ-
ции. Пациентите с МС показват изтъня-

ване на тези слоеве – изменения, които 
са показателни за хода на невродегене-
рация в целия организъм. Оптичната ко-
херентна томография има потенциал за 
мониториране ефекта от нови невропро-
тективни терапевтични средства. 
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Евапоративно сухо око – динамично 
проследяване чрез лазер сканираща 
конфокална микроскопия 
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Въведение 
Синдромът на слъзна дисфункция е 

ежедневно срещано, но и често подценя-
вано състояние в практиката на офтал-
молога. Нерядко успешното му лечение 
е предизвикателство, тъй като изисква 
продължително приложение на мерки и 
фармакологични средства, затрудняващи 
пациента. Счита се, че синдромът на су-
хо око е резултат от абнормалитет на 
слъзния филм, дефицит на водната фаза 
на сълзите или повишена евапорация (1), 
макар че може да е последица и от не-
пълно затваряне на клепачите или да се 
свързва с условията на околната среда 
(климатизация и др.) (2). Установено е, 
че до 25% от пациентите, консултирали 
се с офталмолог, имат сухота в различна 
степен (8). Евапоративното сухо око мо-
же да е следствие от дефицит на липидна 
фаза – мейбум или да се дължи на кле-
пачни причини – непълно или рядко ми-
гане (9). Мейбомиевите жлези (МЖ) са 
холокринни мастни жлези, открити и 
описани от Heinrich Meibom. Липидите, 
екскретирани от тях, формират повърх-
ностния слой на слъзния филм, който 
забавя изпаряемостта и функционира ка-
то лубрикант за клепачите при мигател-
ните движения (10).  

Цел 
В настоящото проучване е използвана 

лазер сканираща конфокална микроско-

пия на живо с цел селектиране на нови 
диагностични параметри за оценка из-
мененията на МЖ при пациенти с кли-
нично доказано евапоративно сухо око, 
за сравняването им със здрави контрол-
ни субекти, както и за проследяване на 
ефекта от едномесечна терапия. 

Материали и методи 
В прочването са включени двадесет 

пациенти с клинично доказано евапора-
тивно сухо око, дължащо се на дисфунк-
ция на Мейбомиевите жлези (ДМЖ), и 
двадесет здрави контролни субекта. Две-
те групи са със сходни възрастови харак-
теристики и еднакво разпределение по 
пол (средна възраст 45 ± 3 г., 20 жени и 
20 мъже). Лазерната конфокална мик-
роскопия на живо е извършена на всички 
субекти с ново поколение лазерен кон-
фокален микроскоп HRTII-RCM 
(Heidelberg Retina Tomograph 3 – Rostock 
Cornea Module, Heidelberg Engineering 
GmbH, Germany). Изследвана е централ-
ната и вътрешната трета на долния кле-
пач при всички очи. Качествените сним-
ки (без артефакти от движение и комп-
ресионни линии) от различните слоеве са 
селектирани за последващ качествен и 
количествен анализ. За целите на коли-
чествения анализ ацинарните единици са 
преброени с помощта на вградения соф-
туер на апарата. Данните са представени 
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като гъстота на ацините (ацини/мм²) ± 
SD. 

Резултати и обсъждане 
При пациентите с евапоративно сухо 

око се наблюдават деструктивни проме-
ни на жлезистата структура, а именно: 
запушване на лумена на Мейбомиевите 
жлези и увеличен ацинарен диаметър, 
дължащ се на задържане на „мейбум“. 
Средният ацинарен диаметър на контро-
лите е 40,4 ± 9,2 µm, а на пациентите със 
сух синдром – 89,2 ± 8,4 µm (Фигура 1 
А, Б, В). На конфокалната микроскопия 
се наблюдава също гландуларна атрофия 
с възпалителна инфилтрация и периг-
ландуларна фиброза (Фигура 1Г). Сред-
ната плътност на възпалителни клетки е 
201 ± 19 кл/мм², като тежестта на възпа-
лителна инфилтрация на конфокалната 
микроскопия корелира с клиничната 
картина на слъзна дисфункция (Таблица 
1). Плътността на ацинарните единици 
при пациентите с евапоративно сухо око 
е средно 46.5 ± 2.3/мм², което е значи-
телно по-ниско в сравнение с контроли-
те – 118 ± 3/мм².  

Стойностите на ВРСФ са значително 
понижени при пациентите със „сухо 
око“ (5.2 ± 1.2 сек), в сравнение с конт-
ролните субекти (13.5 ± 1.4 сек). При 
проследяване клепачната хигиена и про-
тивовъзпалителната терапия след едно-
месечно ежедневно приложение демонс-
трират тенденция за възстановяване на 
нормалната морфология (Фигура 2). 
Наблюдава се тенденция за възстановя-
ване на ВРСФ-повишаване на стойнос-
тите с около 2 сек (ВРСФ след проведе-
ната терапия е средно 7.3 ± 1.3 сек). 

 
Фиг. 1. Конфокална микроскопия на жи-
во на Мейбомиеви жлези (х800): А – 
ацини с нормална структура; Б – ацини с 
нарушена структура и увеличен диаме-
тър; В – разширена ацинарна единица, 
задръжка на „мейбум“; Г – гландуларна 
атрофия, перигландуларна фиброза, въз-
палителен инфилтрат) 

 
Фиг. 2. Конфокална микроскопия на жи-
во на Мейбомиеви жлези (х800): А – 
Мейбомиеви жлези преди терапия (зад-
ръжка на секрет, възпалителна инфилт-
рация, перигландуларна атрофия); Б – 
същият пациент след едномесечна тера-
пия (наблюдава се тенденция към възс-
тановяване на нормалната структура на 
жлезите и намаляване степента на възпа-
лението) 

Табл. 1. Корелация на стойностите на 
ВРСФ със степента на възпаление 

ВРСФ  Плътност на възп. кл. 
Под 5 сек.  244 ± 15 кл/мм² 
От 5 до 10 сек. 177 ± 13 кл/мм² 
Над 10 сек. 85 ± 11 кл/мм² 
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ДМЖ е главна причина за „сухи очи“. 
Доказано е, че тя причинява алтерация 
и/или редукция на липидната секреция, 
водеща до повишена слъзна изпаряе-
мост, понижена стабилност на слъзния 
филм и загуба на нормалната лубрика-
ция (11). За функционирането на Мей-
бомиевите жлези се съди чрез индирект-
ни и директни методи. Главният инди-
ректен метод е времето на разкъсване на 
слъзния филм (ВРСФ). Нашите резулта-
ти потвърждават тези на Matsumoto и 
съавтори, които установяват значително 
по-кратко ВРСФ при пациенти с ДМЖ 
(4.9 ± 2.4 сек), в сравнение със здрави 
субекти (8.5 ± 3.7 сек; р < 0.05) (16). Ре-
зултатите на Matsumoto и съавтори по 
отношение на корелацията на показате-
лите плътност на ацините и среден аци-
нарен диаметър с тежестта на ДМЖ са 
аналогични с публикуваните от Ibrahim и 
колектив (16). Нашите резултати също 
потвърждават тази зависимост. Устано-
вената от нас плътност на ацинарните 
единици при пациентите с евапоративно 
сухо око е средно 46.5 ± 2.3/мм², което е 
значително по-ниско в сравнение с конт-
ролните субекти – 118 ± 3/мм². Стойнос-
тите на ВРСФ също са значително по-
нижени при пациентите със „сухо око“ 
(5.2 ± 1.2 сек), в сравнение с контролни-
те субекти (13.5 ± 1.4 сек). При всички 
пациенти е налице корелация между те-
жестта на увреждане на Мейбомиевите 
жлези и времето на разкъсване на слъз-
ния филм.  

С помощта на лазер сканираща кон-
фокална микроскопия на живо ние уста-
новяваме морфологично увреждане на 
жлезите при пациентите с евапоративно 
сухо око, а именно: увеличен размер на 
ацините, дължащ се на задръжка на мей-
бум (отговаря на степен 3 по Ibrahim), 

атрофични изменения на ацините с пе-
ригландуларна фиброза и възпалителен 
инфилтрат (отговаря степен 2 по 
Ibrahim). Интензитетът на възпаление 
корелира с тежестта на оплакванията и 
слъзната дисфункция. Ние смятаме, че 
възпалителните процеси на МЖ водят не 
само до морфологични промени, но и до 
качествени изменения в състава на ли-
пидната им продукция и до повишаване 
точката на топене на мейбума. Това ко-
релира с описаната в литературата зад-
ръжка на секрет в лумена на жлезите и 
постепенното увеличаване на ацинарния 
диаметър (16, 19). 

Изводи 
Микроструктурният анализ чрез лазер 

сканираща конфокална микроскопия да-
ва нови възможности както за диагнос-
тика на хистопатологичните изменения 
на очната повърхност на живо, така и за 
проследяване на ефекта от терапията при 
пациенти със симптоми на евапоративно 
сухо око.  
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Синдром на лакримална дисфункция и 
бременност 
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Въведение 
Синдромът на сухо око включва ши-

рок комплекс от клинични белези и су-
бективни симптоми, които правят дефи-
ницията и класификацията му многооб-
разна. Това е и една от причините да има 
много термини, свързани с това състоя-
ние – хронично сухо око, дисфункция на 
слъзния филм, сух кератоконюнктивит. 
Синдромът на сухото око е чест проблем 
в очната клинична практика. Въпреки 
това съществуват трудности за точно и 
подробно диагностициране и за лечение-
то му, тъй като не винаги клиничните 
белези съвпадат със симптомите, съоб-
щени от страна на пациента (1). Счита 
се, че синдромът на сухо око е резултат 
от абнормалитет на слъзния филм, дефи-
цит на водната фаза на сълзите или по-
вишена евапорация (1), макар че може да 
е последица и от непълно затваряне на 
клепачите или да се свързва с условията 
на околната среда или с хормоналния 
статус на пациента (2, 8). Установено е, 
че до 25% от пациентите, консултирали 
се с офталмолог, имат сухота в различна 
степен (1, 7). Синдромът на сухото око 
може да бъде разделен на два типа: дъл-
жащ се на повишена изпаряемост (ева-
поративно сухо око) или на дефицит на 
водната фаза на сълзите (1). Евапоратив-
ното сухо око може да е следствие от 
дефицит на липидна фаза (мейбум) или 
да се дължи на клепачни причини – не-
пълно или рядко мигане (1, 2). Мейбо-

миевите жлези (МЖ) са холокринни 
мастни жлези, открити и описани от 
Heinrich Meibom. Те се намират в тар-
залните пластинки на горния и долния 
клепач. Всяка МЖ се състои от множес-
тво ацинарни единици, свързани с общ 
централен канал, преминаващ през цяла-
та дължина на жлезата. Липидите, екск-
ретирани от тях, формират повърхност-
ния слой на слъзния филм, който забавя 
изпаряемостта и функционира като луб-
рикант за клепачите при мигателните 
движения (1, 2). Секрецията им се влияе 
пряко от прием на различни медикамен-
ти, както и от хормонален дисбаланс с 
различна етиология. 

Оптичната кохерентна томография 
(ОСТ) е водеща методика за образна ди-
агностика със способност за изобразява-
не на биологични тъкани на живо при 
висока резолюция (3). През последните 
10 години от появата си на пазара и нав-
лизането в практиката на спектрал-
домейн (SD) апаратите, OCT се утвърди 
като незаменима техника за изследване 
на преден и заден очен сегмент, важна 
част от диагностицирането и проследя-
ването на редица социално-значими оч-
ни заболявания, включително и за коли-
чествена оценка на слъзния филм и 
LIPCOF (3-6). 

Цел 
В настоящото проучване е използвана 

предносегментна оптична кохерентна 
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томография с цел да се установи връзка-
та между бременността и очния диском-
форт – субективната симптоматика на 
синдром на лакримална дисфункция. 

Материал и методи 
Проведен е клиничен експеримент, 

пилотно проучване. Изследвани са 40 
очи на двадесет бременни жени между 
25 и 35 гестационна седмица, на средна 
възраст 32 ± 4 г. Всеки изследван е по-
пълнил адаптиран въпросник на Мак 
Монис за сухо око. Извършен е пълен 
клиничен преглед, включително тест на 
Ширмер, време на разкъсване на слъзния 
филм, тест на LIPCOF (паралелни на 
клепача конюнктивни гънки). Изчислен 
е индексът на очна протекция. Направе-
на е менискометрия с оптична кохерент-
на томография (ОСТ) на долен слъзен 
мениск. 

Оптичната кохерентна томография 
(ОСТ) е осъществена с 3D Topcon 2000 
FA+ OCT със скорост на сканиране 
50 000 A-scans/sec, разделителна способ-
ност 5 μm, пенетрация до 2.3 mm и 16.5 
MP камера (Фиг. 1). При всички пациен-
ти е извършена предносегментна оптич-
на кохерентна томография, протокол An-
terior Linear (V), 6 мм дължина на скана. 
Центрирането е на средата на долния 
клепачен ръб, при послед направо, в 
светлинния фиксационен таргет на апа-
рата, непосредствено след премигване 
(Фиг. 2). Височината (TMH – разстояни-
ето от границата роговица/сл. мениск до 
границата сл. мениск/клепачен ръб) и 
дълбочината (TMD-от средата на интер-
фейса въздух/сл. мениск до границата 
роговица/клепач) на долния слъзен ме-
ниск са измерени с калипер с вградения 
софтуер на апарата. 

 
Фиг. 1. 3D Topcon 2000 FA+ OCT 

  
Фиг. 2. Вляво: ОСТ – 6 мм вертикален 
линеарен скан, центриран в средата на 
долния клепачен ръб; Вдясно: слъзен 
мениск на долен клепач 

Резултати и обсъждане 
Резултатите на всички участници при 

попълването на въпросника показват ле-
ка степен на сухота в очите. Тестът на 
Ширмер при 40% е под 10 мм. Времето 
на разкъсване на слъзния филм при 70% 
е под 15 секунди, а индексът на очна 
протекция над 1. Тестът на LIPCOF при 
всички е от нулева степен. ОСТ – менис-
кометрията показва леко занижаване на 
измерените параметри (Таблица 1, Фи-
гура 3, 4). 

Нашите резултати потвърждават тези 
на екип от бразилски учени, които през 
2012 г. изследват лакрималната дисфун-
кция, свързана с бременността при 150 
бременни жени и контролна група от 150 
жени на същата възраст (8). Проучването 
е базирано на въпросници и тест на 
Ширмер. По отношение на въпросници-
те, двете групи не показват статистичес-
ки достоверна разлика, но при теста на 
Ширмер се наблюдават значително по-
ниски стойности при бременните жени. 
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Авторите доказват също и асоциация 
между честотата на сухо око и броя на 
предходните доносени бременности при 
изследваните пациентки (8). Бремен-
ността и характерната за нея хиперпро-
гестеронемия, е според нас вероятна 
причина за изявата на лакримална дис-
функция в различна степен. 

Табл. 1. Сравнение на измерваните по-
казатели при двете групи пациенти 

Показател Изследвана 
група 

Контролна 
група 

TMH (µm) 200.4 ± 98 250.6 ± 27 
TMD (µm) 121.2 ± 35 160 ± 25 
TBUT (sec) 13 ± 2 17 ± 1 
Schirmer test (mm) 12 ± 2 14 ± 3 
LIPCOF 0 0 
 

   
Фиг. 3. Височина на слъзен мениск: Вляво – при бременна жена (198 µm), вдясно – при 
контрола (331 µm) 

 

   
Фиг. 4. Дълбочина на слъзен мениск (TMD): Вляво – при бременна жена (265 µm), 
вдясно – при контрола (307 µm) 

Изводи 
ОСТ менискометрията е точен, бърз и 

неинвазивен метод за количествен ана-
лиз на слъзния мениск с потенциал за 
широко приложение при патология на 
предна очна повърхност. Бременността и 
свързаните с нея хормонални промени са 
в тясна връзка със субективната симпто-
матика на синдром на слъзна дисфунк-
ция. 
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Невропатологични изменения при употреба на 
стимуланти 

Теодора Кирякова, Мартина Вълчева, Александър Александров  
Клиника по съдебна медицина и деонтология, катедра „Съдебна медицина и деонтоло-
гия“, Медицински факултет, Мединицнски университет – София 

Въведение  
Наркотиците са вещества, които влия-

ят върху психическото, емоционалното и 
физическото състояние на индивида, 
чрез промяна във функционирането на 
ниво нервна система. Те са вредни за ор-
ганизма и предизвикват зависимост, като 
са включени в специални забранителни 
списъци, които непрекъснато се актуали-
зират [1, 2]. Стимулантите включват го-
лям брой вещества, с различна химичес-
ка структура, чието общо действие е 
стимулирането на ЦНС, като в послед-
ните години веществата с голямо разп-
ространение и социално значение са ко-
каинът, амфетамините, метамфетамини-
те и някой по-нови синтетични вещества, 
т.нар. „дизайнерски дроги“ [3]. Кокаинът 
/соке, snow, girl, lady/ е стимулант, който 
се получава от листата на растението 
Erythroxylon coca и действа върху ЦНС, 
създавайки еуфорично усещане за щас-
тие, съпроводено с възбуда и жажда за 
действие, с усещане за повишени умст-
вени и физически сили [4, 5]. Една от 
разновидностите на кокаина е крекът 
/crack/, представляващ кокаин-база, по-
лучаван обикновено в домашна обста-
новка от хидрохлорида и сода бикарбо-
нат, като името му идва от своеобразния 
шум /пращене, пукане/, който малките 
бели, бежови или кафяви кристалчета 
издават при нагряване на пламък [6, 7]. 
В последните години кокаинът предиз-
виква голям обществен интерес, тъй като 

зачестяват свързаните с употребата му 
смъртни случай [8, 9, 10, 11], oсобено 
тези, свързани употребата на крек [4, 11]. 
Сериозен риск има за лица със сърдечно-
съдови заболявания, при които и една 
доза може да се окаже фатална, тъй като 
кокаинът има подчертан вазоконстрико-
рен ефект, водещ до силно и рязко по-
вишаване на кръвното налягане, с което 
многократно се увеличава рискът от раз-
витие на инфаркти и инсулти. От своя 
страна името амфетамин идва от съкра-
щението Алфа-Метил-Фенил-
ЕТилАМИН, като веществата, които съ-
държат тази структурна единица имат 
действие, наподобяващо това на кокаина 
[12]. Амфетамините се делят на две го-
леми групи – природни /ефедрин, Khat, 
меткатинон и други/ и синтетични 
/амфетамин, метамфетамин/. Представи-
тели на синтетичните стимуланти са ам-
фетамините, най-известният от които е 
самият амфетамин. Досега са синтезира-
ни стотици амфетаминови производни: 
Метамфетаминът [13] /метедрин, перви-
тин, speed/, метиламинорексът /euphoria/, 
чиито ефекти са между тези на амфета-
мина и екстази, амфетаминил 
/апоневрон/, фенетилин /каптагон/, фен-
метразин /прелюдин/, фендиметразин 
/седафамем/, метилфенидат /риталин/ и 
други [11]. Ефектът на амфетамините 
върху ЦНС се обяснява с влиянието им 
върху серотониновите и катехоламино-
вите синапси, като те увеличават отде-
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лянето на невромедиатори и едновре-
менно с това инхибират обратното им 
транспортиране в клетките. Като резул-
тат от това се получава увеличаване на 
количеството на серотонина, адреналина 
и допамина, свързано с възбуда и еуфо-
рия [14]. Приемането на амфетамини во-
ди до покачване на артериалното наля-
гане и ускоряване на сърдечната дей-
ност, с което се увеличава рискът от раз-
витие на кръвоизливи и други усложне-
ния, сравними с тези от употребата на 
кокаин [11, 15, 16, 17]. Изразените им 
съдосвиващи свойства утежняват клини-
ко-морфологичните изяви на налична 
артериална хипертония. 

Целите и задачите на настоящото из-
следване са определяне на основните 
макроскопски и хистологични морфоло-
гични промени в мозъчната тъкан при 
употреба на стимуланти, и изясняване 
участието им в генезата на смъртта. 

Материали и методи 
За периода 2011 – 2014 година в Кли-

никата по съдебна медицина и деонтоло-
гия към Медицински университет – Со-
фия, са изследвани общо 3945 починали 
лица, от които при 156 случая смъртта е 
асоциирана с употреба на психоактивни 
вещества. В настоящото проучване са 
използвани данните, получени при хи-
мическия и токсикологиен анализ на би-
ологични течности (кръв, урина, вътре-
очна течност) и вътрешни органни части 
взети по време на аутопсия, макроскопс-
ки и микроскопски хистологични изс-
ледвания на мозъчна тъкан, като получе-
ните резултати са съпоставени с всички 
налични предварителни данни за всеки 
отделен казус. Проведено е макроскопс-
ко и хистологично изследване на мозъч-

на тъкан взета от различни части на 
главния мозък, чрез специфичната сек-
ционна техника на короналните срези. 
Некропсичният материал е фиксиран в 
10% формалинов разтвор. Изготвени са 
по класически метод парафинови блок-
чета и трайни хистологични препарати, 
оцветени с хематоксилин и еозин. Спо-
ред първоначалната хистологична на-
ходка, при някои от казусите са прове-
дени и допълнителни оцветявания по 
Elastica и van Gieson.  

Резултати и обсъждане 
При извършеното проучване сме уст-

новили, че от всички изследвани лица 
починали след употреба на наркотични 
вещества, в 21,6% от случаите се касае за 
използване на стимуланти. В голяма част 
от тях още макроскопски се наблюдава 
мозъчен оток с изглаждане на мозъчните 
гънки, стесняване на мозъчните бразди, 
кръвонапълване на мозъчните съдове 
(Фигура 1А) и дълбоко хлътнала „браз-
да“ от големия тилен отвор по долната 
повърхност на двете малкомозъчни тон-
зили (морфологичен белег на малкомо-
зъчно вклиняване – Фигура 1Б). Тези 
промени се доказват и хистологично при 
рутинно оцветяване, като се наблюдава 
перицелуларен и перивазален мозъчен 
оток на хистологични препарати оцвете-
ни с хематоксилин и еозин, представени 
в различна степен, в зависимост от темпа 
на настъпване на смъртта – от набъбване 
на мозъчните клетки до тежко изразен 
оток (Фигура 1В и Фигура 1Г). 

Имали сме възможността макроскоп-
ски да наблюдаваме масивни интраце-
ребрални кръвоизлив с пробив в субду-
ралното и субарахноидното пространст-
во, довели до настъпване на смърт (Фи-
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гура 1Д и Фигура 1Е) при случаи на по-
чинали с данни за употреба на стимулан-
ти. Предизвиканото от тези психоактив-
ни субстанции покачване на артериално-
то налягане е в основата на установената 
причина за смърт, поради разкъсване на 
вътремозъчен кръвоносен съд в басейна 
на лявата средномозъчна артерия. Хи-
пертоничните вътремозъчни кръвоизли-
ви са вид инсулт, при които има кървене 
в мозъка, което се дължи на високо 
кръвно налягане. Продължителни високи 
стойности на кръвното налягане крият 
риск от увреждане на съдовата стена, 
респ. е налице възможност за евентуално 
бъдещо разкъсване на същата, при пос-
ледващо значително повишаване на съ-
довото налягане. Принципно от болестни 

интрацеребрални хематоми основно са 
засегнати възрастни хора с данни за дъл-
гогодишна хипертония. Употребата на 
кокаин, амфетамини или други незакон-
ни стимуланти, предвид един от ефекти-
те им за вазоконстрикция с временно и 
значително покачване на стойностите на 
кръвното налягане, може да причини ин-
трацеребрални и субарахноидни кръво-
изливи, при лица без данни за артериал-
на хипертония [18]. Засягат се лица в 
млада, трудоспособна възраст, каквито 
случаи са констатирани и от нас. В оста-
налите случаи се касае на огнищни кръ-
воизливи, установени на светлинна мик-
роскопия. Патогенезата на мозъчните 
кръвоизливи не е напълно изяснена. 

 

 
Фиг. 1. 1-А – тежък мозъчен оток; 1-Б – малкомозъчно вклиняване; 1-В – интрацереб-
рален хематом с пробив в субдуралното пространство; 1-Г – тежък перивазален мозъ-
чен оток; 1-Д – тежък перивазален и перицелуларен мозъчен оток; 1-Е – субарахноиден 
кръвоизлив 

 
При изследване на мозъчни съдове 

взети по време на аутопсия от лица с 
данни за употреба на стимуланти (кока-
ин, амфетамини, метамфетамини) при 

рутинното изследване на хистологични 
препарати, оцветени с хематоксилин и 
еозин се установиха: задебелена, еозино-
вилна интима, задебелена и фиброзирала 
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медиа и еластична мембрана на съда, с 
наличие на гладкомускулна хиперпла-
зия; адвентициата има фиброза и оскъд-
ни кръглоклетъчни възпалителни ин-
филтрати /лимфоцити/ (Фигура 2А); 
еластичната мембрана е силно нагъната. 
В един от случаите на изследване на съд 
с такива изменения наблюдавахме прис-
тенно свързан, организиран тромб с ре-
канализация на съда – преживяна тром-
боза (Фигура 2В). Проведени са допъл-
нителни оцветявания по Elastica и по van 
Gieson представени на фигура 2Г и фи-
гура 2Д. При оцветялването по Elastica 
се установиха увеличени еластични и 
колагенни влакна в membrane elastic 
interna. При другото оцветяване се уста-
нови: задебеляване на интимата и увели-
чено отлагане на колаген в нея. Гореви-
зираното нагъване на membrana elastica 
interna не е установено при изследваните 
случаи на лица без данни за употреба на 
стимуланти (фигура 2Б). Konzen и сът-
рудници определят тази нагънатост, като 
евентуален маркер за кокаин-индуциран 
вазоспазъм. По-скорошни проучвания 
показват, че кокаинът уврежда съдовия 
ендотел и активира системата на кръво-
съсирване [19, 20, 21]. Той действа върху 
фактора на фон Вилебранд – високомо-
лекулен гликопротеин, който спомага за 
прилепването (адхезията) на тромбоци-
тите към наранената съдова стена, както 
и в прилепването (агрегацията) на тром-
боцитите един към друг. В проучването 
на Hobbs и сътрудници се описва, че ос-
вен кокаин и негови матаболити, като 
кокаетилен и бензоилекгонин, стимули-

рат същия фактор на кръвосъсирването, 
което обяснява случаите, при които ко-
каин не се установява в плазмата, но се 
наблюдават тромботични инциденти при 
лица с данни за употреба на този стиму-
лант. По този начин, в допълнение към 
кокаиновия симпатикомиметичен ефект, 
водещ до увеличаване на необходимост-
та от кислород на тъканите (учестен 
пулс, повишено кръвно налягане, конт-
рактилитет и обмяна на веществата) на 
фона на намалената доставката на кис-
лород (вазоконстрикция), кокаинът и ме-
таболитите му вероятно допринася за 
исхемични инциденти чрез насърчаване 
на тромбоцитната агрегация на ендовас-
куларните повърхности [22, 23, 24], кое-
то се доказва и в установената от нас 
преживяна тромбоза на мозъчен съд при 
28-годишен мъж. 

Друга причина за мозъчносъдови ин-
циденти са възпалитените измененния на 
мозъчните съдове – васкулити. Основни-
те данни за васкулит на мозъчните съдо-
ве се дължат на установени изменения 
чрез ангиографско изследване на съдо-
вете, но в малка част от случаите диагно-
зата е потвърдена хистологично [25]. 
При нашето изследване сме установили, 
че в 3,73% от случаите има наличие на 
възпалителни промени на мозъчните съ-
дове по типа на васкулита с лимфоцитни 
инфилтрати, задебеляване на стените на 
съдове с малък и среден калибър и на 
места тяхното еродиране. Васкулитни 
промени се наблюдават основно при 
употреба на стимуланти, като кокаин, 
амфетамини и метамфетамини. 
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Фиг. 2. 2А – мозъчен съд от среден калибър, нагъната lamina elastic interna, оцв. ХЕ;  
2-Б – мозъчен съд на лице без данни да употреба на стимуланти; 2-В – мозъчен съд: ор-
ганизиран тромб и реканализация на съда, оригинално увеличение 10х25; 2-Г – мозъчен 
съд от среден калибър, оцв. Elastica; 2-Д – Мозъчен съд от среден калибър, оцв. van 
Gieson; 2-Е – Мозъчен съд: организиран тромб и реканализация на съда оцв. Хемалаун-
Еозин, оригинално увеличение Б:10х40 

 

 
Фиг. 3. Васкулит 

Предполага се, че отчетените промени 
в съдовата стена са вследствие на все 
още неизяснени механизми от директно 
токсично въздействие на психоактивната 
субстанция [25], както и от допълнител-
но вложените вещества /представляващи 
примеси от различно естество с непред-
видими въздействия/ при производство-
то на им. 

Изводи 
Използването на стимуланти се е уве-

личило през последните години, в срав-
нение с предходните изследвани перио-
ди. Повечето от морфологични промени, 
които се наблюдават в мозъка при наше-
то изследване са неспецифични, като ди-
ректно или индиректно играят роля в ге-
незата на смъртта. Наличието на мозъч-
ни кръвоизливи при младите хора, тряб-
ва да привлекат вниманието на клини-
цисти и морфолози, в диференциално-
диагностичен аспект, за възможна упот-
реба на стимуланти. 
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Хистохимично и морфометрично изследване на 
измененията в аортната стена при стареещи 
плъхове под влияние на Aronia melanocarpa 

Спас Китов1, Канаса Киани1, Омер Камал1, Eлена Даскалова2, Слави Делчев2 
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Морфологичните изменения на стена-
та на големите артерии от еластичен тип, 
към които се числи и аортата са резултат 
на възрастово престуктуриране и създа-
ват патофизиологични предпоставки за 
влошаване на тяхната функция и възник-
ване на патологични изменения. Те ле-
жат в основата на редица заболявания, 
като хипертония, дисекация, аневризма и 
руптура на аортата, застойна сърдечна 
недостатъчност, усложнения от исхемия 
и стенози. Тяхната профилактика чрез 
натурални продукти представлява изсле-
дователска област с огромен потенциал. 
Приложението на естествени природни 
антиоксиданти е една от стратегиите за 
забавяне процеса на съдово стареене в 
международен мащаб. Сокът от Aronia 
melanocarpa е богат източник на полифе-
ноли и проявява изключително висока 
антиоксидантна активност. Към настоя-
щия момент липсват проучвания за въз-
действието на Aronia melanocarpa върху 
възрастовите изменения стената на 
гръдната аорта. 

Цел на настоящото експериментално 
изследване е да се установи влиянието 
на сок от Aronia melanocarpa върху въз-
растовите структурни изменения в сте-
ната на гръдната аорта при плъхове. 

Материал и методи 
Използвани бяха 27 бели мъжки плъ-

ха от порода Wistar. Животните бяха 
разделени на 3 групи, от които две конт-
ролни – 9 броя двумесечни плъхове, оп-
ределени като млади контроли (СY) и 9 
броя 12-месечни животни, определени 
като възрастни контроли (СО), които бя-
ха на стандартна диета и питейна вода ad 
libitum. Групата на суплементираните 
със сок от 100% Aronia melanocarpa жи-
вотни (A) (12-месечни) бешe от 9 броя и 
приемаше сок, разреден в съотношение 
1:1 с питейната вода в доза 10 ml/кg. 
Продължителността на експеримента 
беше 3 месеца. Сокът от плодове на Aro-
nia melanocarpa беше доставен от „Вита-
неа – ООД“, Университет по хранителни 
технологии, ЛБАВ към БАН гр. Плов-
див. Целият експериментален протокол 
беше одобрен от комисията по етично 
отношение към животните към БАБХ. 
След изтичането на експерименталния 
период животните бяха евтаназирани 
чрез i.m. инжектиране на Кetamin/ 
Xilazine и последваща декапитация. 
Гръдната аорта беше отпрепарирана ця-
ла и беше фиксирана в неутрален фор-
малин (10%) за последващо хистологич-
но изследване.  
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Хистохимично изследване 
Препаратите бяха включени в пара-

финови блокчета по стандартната пара-
финова методика. Срезове с дебелина 
5 𝜇𝜇m бяха оцветени с Орцеин.  

Морфометрично изследване 
Зоната за морфометричен анализ беше 

tunica media на аортната стена. Микро-
фотографиите бяха осъществени с Nikon 
Microphot SA microscope (Japan), съоръ-
жен Camedia – 5050Z дигитална камера 
(Olympus, Japan). Количественият анализ 
беше осъществен със софтуер „DP – 
Soft“ 3.2, Olympus, Japan. Бяха измерени 
и обработени статистически следните 
параметри: дебелина на аортната tunica 
media, брой еластични мембрани, шири-
на на интермембранните пространства, 
дебелина на еластичните мембрани. При 
всяко изследване бяха измервани поне 
5 произволни полета от образа, като от 
всяко животно бяха изследвани 5 отдел-
ни среза от аортната стена. Извършвани 
бяха поне 3 измервания на всяка елас-
тична мембрана и на всяко интермемб-
ранно пространство.  

Статистически анализ 
Резултатите бяха анализирани статис-

тически със SPSS 13.0. Статистически 
значимите разлики между групите бяха 
определяни чрез t-test на Стюдънт, като 
разликите се приемаха за сигнификантни 
при P ˂ 0.05.  

Резултати и обсъждане 
Хистохимично изследване 
Оцветяването с Орцеин на срезовете 

от аортната стена има за цел да визуали-
зира еластичните мембрани, багрещи се 
в керемидено червен цвят. На фиг. 1. са 
представени нашите резултати. При 
младите контроли tunica media е предс-
тавена от гладки, дебели, успоредно раз-
положени еластични мембрани, багрещи 
се интензивно с Orcein. При възрастните 
контроли в tunica media еластичните 
мембрани са изтънени, разрехавени, на-
гънати, бледо оцветяващи се и на места 
фрагментирани. При групата на супле-
ментираните животни оцветяването с 
Орцеин показва гладки, успоредно раз-
положени еластични мембрани със съх-
ранени цялост и интензивност на оцве-
тяването.  

Възрастово-обусловените физиоло-
гични изменения в аортата са свързани с 
прогресивен спад в еластичните свойст-
ва на аортната стена (1). Greenwald (2) 
съобщава, че артериите от проводен тип 
стават ригидни с напредване възрастта 
поради факта, че еластиновите молекули 
се фрагментират, деградират и се замес-
тват от много по-твърдия колаген. Нещо 
повече и двата протеина стават по-
ригидни поради поява на „омрежване“ 
(cross-linking) и калцификация, промени, 
усилващи се от уремия, хипергликемия и 
оксидативен стрес. Находките от нашето 
изследване демонстрират видимо съхра-
нение на структурата на еластичните 
мембрани вследствие на суплементация-
та със сок от Aronia melanocarpa. 
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CY CO  

Фиг. 1. Оцветяване с Орцеин на срезове от гръдна аорта при експерименталните гру-
пи – млади контроли (CY), възрастни контроли (CO), суплементирани с Aronia животни 
(A), х400 

 

Морфометрично изследване 

    

Фиг. 2. Морфометрично изследване на tunica media на гръдната аорта. Млади контроли 
(CY), възрастни контроли (CO), суплементирани с Aronia животни (A). 
А. Дебелина на tunica media (µm) на гръдната аорта.*CO спрямо CY, p < 0.05  
В. Брой еластични мембрани в аортната tunica media 

Според някои автори (2, 3, 4) с нап-
редване на възрастта дебелината на аор-
тата се увеличава, което се дължи основ-
но на задебеляване на tunica media. А то 
от своя страна е резултат от увеличава-
нето на колагеновото съдържание на 
аортната стена. Нашите данни потвърж-
дават, че с напредване на възрастта де-
белината на аортната tunica media се 
увеличава статистически значимо. Суп-

лементацията със сок от Aronia melano-
carpa довежда до намаление на нейните 
размери, макар и не сигнификантно. 
Нашите резултати потвърждават наход-
ките на други автори (1, 2, 3), че коли-
чеството на еластичните мембрани се 
запазва непроменено с напредване на 
възрастта за сметка на влошаване на 
тяхното качество, което се демонстрира 
ясно от оцветяването с Орцеин. 
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Фиг. 3. Морфометрично изследване на tunica media на гръдната аорта. Млади контроли 
(CY), възрастни контроли (CO), суплементирани с Aronia животни (A). 
А. Дебелина на еластичните мембрани в аортната tunica media (µm).  
*CO спрямо CY p < 0.05; **А спрямо CO p < 0.05. 
В. Междумембранно разстояние в аортната tunica media (µm). *CO спрямо CY p < 0.05 

В аортите на възрастните индивиди се 
установява увеличено колагеново съ-
държание (3). Аортният комплайънс е в 
зависимост от съотношение на колагена 
и еластина в съдовата стена. В нормал-
ната тъкан съотношението на двата ком-
понента се запазва постоянно чрез пос-
тепенни процеси на продукция и дегра-
дация, регулиращи се от матриксни ме-
талпротеинази (MMPs). Тези ММРs от 
своя страна са под влияние на множест-
во фактори, включващи усилена генна 
експресия, посттранслационна активация 
чрез разцепване на про-ММР протеин, 
чрез ММР-ММР взаимодействия и чрез 
плазмин, тромбин и реактивни кисло-
родни радикали (ROS) (5). 

Увредата в регулацията на този про-
цес довежда до свръхпродукция на кола-
ген в съдовата стена, както и на намаля-
ване количеството функционален елас-
тин. Патологията в резултат на това е 
сериозно задебелени tunica intima и tuni-
ca media, както и хипертрофия на глад-
комускулните клетки (1). 

Изводи 
Структурните възрастови изменения в 

аортната стена водят до повишаване на 
нейната ригидност, увеличаване на ней-
ния диаметър и дължина, намаляване на 
нейния комплайънс, както и редукция на 
контрактилитета ѝ (3). Тези изменения 
нарушават нейните функции и са пред-
поставка за възникване на патологии, 
някои от които фатални. Ригидността на 
големите артерии е основен определящ 
фактор за пулсовото налягане. И двата 
фактора имат предиктивна стойност за 
сърдечносъдови заболявания, независи-
мо от класическите кардиоваскуларни 
рискови фактори. Аортната ригидност 
има независима предиктивна стойност 
по отношение на тоталната и сърдечно-
съдовата смъртност, както и за фатални 
инсулти при пациенти с есенциална хи-
пертония, терминална бъбречна недоста-
тъчност и диабет. Съхраняването на съ-
довата стена и забавянето на възрастово-
обусловените изменения са съществена 
профилактична мярка по отношение на 
сърдечно-съдовите заболявания. Пости-
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гането на това с немедикаментозни сред-
ства е една от най-съвременните страте-
гии в борбата със стареенето. Като една 
функционална напитка сокът от Aronia 
melanocarpa показва убедителни вазоп-
ротективни свойства и може да бъде 
препоръчвана като профилактично сред-
ство за остаряване в добро здраве. 

Изводи 
• Сокът от Aronia melanocarpa пов-

лиява благоприятно възрастовите изме-
нения на еластичните мембрани на аорт-
ната стена при плъхове, като съхранява 
тяхната дебелина. 

• Суплементацията с функционални 
напитки от Aronia melanocarpa може да 
бъде профилактично средство в помощ 
на успешното съдово стареене. 
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стафилококи от хемокултури 
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Пловдив 
4Отделение по съдебна медицина, УМБАЛ „Св. Георги“ ЕАД, Пловдив 

Въведение 
Стафилококите са едни от най-често 

изолираните микроорганизми от хемо-
култури. Бактериемиите, предизвиквани 
от Staphylococcus aureus, са тежки ин-
фекции с варираща честота в различните 
държави (1). Рисковите фактори за ин-
фекция са напреднала възраст на паци-
ентите, мъжки пол, онкологични заболя-
вания, хронична бъбречна недостатъч-
ност, имуносупресия, алкохолизъм, как-
то и чести хоспитализации (2). Различни 
проучвания показват, че отлагането на 
подходящата терапия при бактериемии, 
предизвикани от Staphylococcus aureus, 
се асоциира с повишаване на смъртност-
та, увеличен болничен престой и нараст-
ване на разходите по лечението (3, 4). 
Бързата идентификация на Staphylococ-
cus aureus и диференцирането му от коа-
гулаза-негативните стафилококи (CoNS) 
при бактериемии има важно диагностич-
но и терапевтично значение. S. aureus и 
CoNS се идентифицират като Грам-
положителни коки на групи при директ-
на микроскопия от положителни хемо-
култури. Окончателната идентификация 
изисква субкултивиране и извършване 
на конвенционални биохимични и други 
тестове, което забавя диагнозата и лече-

нието с дни. Коагулазо-негативните ста-
филококи (CoNS) са едни от най-често 
изолираните микроорганизми в клинич-
ните микробиологични лаборатории, но 
в повечето случаи се касае за контами-
нация на пробите. Прилагането на анти-
биотично лечение в подобни случаи во-
ди до злоупотреба с антимикробни сред-
ства и повишаване на антибиотичната 
резистентност. Също така погрешната 
интерпретация на ролята на CoNS има 
сериозни последствия – подценяване на 
същински патогени и допълнителни раз-
ходи за лечение (5).  

Понастоящем за намаляване времето 
за идентификация на патогени от поло-
жителни хемокултури се използват раз-
лични съвременни техники – масспект-
рометрия (MALDI-TOF), полимеразна 
верижна реакция в реално време (Real-
time PCR), флуоресцентна in situ хибри-
дизация с пептид нуклеотидни сонди 
(PNA FISH). MALDI-TOF е надежден 
метод, но има разлики в чувствителност-
та между Грам-положителни и Грам-
отрицателни бактерии, като при послед-
ните тя е по-висока (6, 7). Real-time PCR 
методът е лесен за изпълнение и има 
много висока чувствителност (8), но ос-
новен недостатък е високата цена, осо-
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бено при лаборатории с голям брой про-
би. В рутинната диагностика тестът за 
свободна коагулаза се извършва за ди-
ференциране на S. aureus от коагулазо-
негативни стафилококи при положител-
ни хемокултури. Тестът е евтин и лесен 
за изпълнение и има висока специфич-
ност, но е със значителни вариации в 
чувствителността – от 60% до 100% (9). 

PNA FISH методът е широко 
разработeн както за стафилококи така и 
за други микроорганизми. Той позволява 
идентификацията на стафилококи дирек-
тно от положителни хемокултури (10). 
Основата на този тест са пептид 
нуклеиновите киселини (PNA), които 
представляват псевдопептиди, за които 
са валидни правилата за комплементар-
ност на Уотсън и Крик (11). PNA сонди-
те имат подходящи характеристики като 
висока специфичност, афинитет и бърза 
кинетика. Това резултира в подобрена 
хибридизация към високо структурирани 
мишени като рРНК (12). 

Цел 
Да се оценят диагностичните възмож-

ности на нов, бърз и специфичен метод 
за идентификация на стафилококи от 
хемокултури на пациенти с бактерие-
мия – Staphylococcus QuickFISH™, както 
и да се установи етиологичната структу-
ра и антибиотична чувствителност на 
причинителите на стафилококови бакте-
риемии за периода на проучването. 

Материали и методи 
Подбор на пробите. Методът PNA 

FISH на AdvanDx e въведен пилотно в 
лабораторията по микробиология на 
УМБАЛ „Св. Георги“ през 2015 година. 
Периодът на настоящото проучване обх-
ваща 3 месеца, като в него са включени 

положителни хемокултури, при които на 
директна микроскопия се устатовяват 
Грам положителни коки на групи. Хемо-
културите са култивирани рутинно и 
чрез автоматизирана система 
BacT/ALERT 3D-60 (bioMérieux, Inc.), 
съгласно препоръките на CLSI M47-A 
(11). Извършена е фенотипна идентифи-
кация на изолираните стафилококи, чрез 
оцветяване по Грам, колониална морфо-
логия, биохимични тестове за свързана и 
свободна коагулаза.  

Тест за свободна коагулаза. Две или 
три капки (50 µl) от положителна хемо-
култура се добавят към епруветка с 
0,5 ml заешка плазма и EDTA (HiMedia), 
следва инкубиране в термостат при 35 ± 
2°С. Резултатите се отчитат на втория, 
четвъртия и шестия час. Наличието на 
коагулация се интерпретира като инди-
кативно за S. aureus (9). 

Staphylococcus QuickFISH BC test 
(QFT). QFT е PNA FISH метод извърш 
съгласно инструкциите на производите-
ля (QuickFISH BC; AdvanDx, Woburn, 
MA). Протоколът се стартира веднага 
след установяването на Грам положи-
телни коки на групи от положителни хе-
мокултури (фиг. 1). 100 – 150 µl от кръв-
та се добавя в AdvanDx микроепруветка 
с филтър за премахване на антибиотик-
неутрализиращите йонообменни смоли, 
съдържащи се в средите за хемокултури 
(1a). 10 µl от така пречистената проба се 
трансферират в центъра на AdvanDx 
QuickFISH предметно стъкло, предвари-
телно поставени върху термоблок на 
55°С ± 1°С (1б). Пробите се фиксират с 
два разтвора Quick Fix 1 и Quick Fix 2 
(1в). След фиксацията на пробата върху 
покривно стъкло се смесват по 1 капка 
PNA blue и PNA yellow (съдържат съот-

252 



 

ветно флуоресцин – белязани сонди за 
рРНК секвенции, специфични за S. aure-
us и тамра белязани сонди за CoNS). 
Двата реагента се смесват до получаване 
на равномерно зелен цвят (1 г). Покрив-
ното стъкло се поставя върху предмет-
ното, като хибридизацията се извършва 
върху термоблок на 55°С ± 1°С за 15 ми-
нути (1д). След това пробите се наблю-
дават на флуоресцентен микроскоп с 
100x имерсионен обектив (Nikon Eclipse 
80i) (1e). S. aureus ce идентифицират ка-
то зелено флуоресциращи коки на групи, 
а CoNS – като червено флуоресциращи. 
QFT стъклата имат вградена положител-
на и отрицателна контрола, които се от-
читат заедно с пробата. 

Изследване на антибиотичната 
чувствителност in vitro. 
Установяването на антибиотичната 

чувствителност е извършеено по диск 
дифузионен метод с дискове за следните 
антибиотици: цефокситин (Fox), бензил-
пеницилин (B), еритромицин (E), клин-
дамицин (CC), амикацин (AN), гентами-
цин (GM), ванкомицин (V), тейкопланин 
(TEC), тигециклин (TGC) и тобрамицин 

(NN). Резултатите са интерпретирани 
съгластно препоръките на EUCAST, съ-
ответно като S (чувствителни), I (интер-
медиерни), R (резистентни). 

Резултати и обсъждане 
По време на тримесечния период на 

проучването в микробиологичната лабо-
ратория на УМБАЛ „Св. Георги“ са об-
работени 32 хемокултури, които отгова-
рят на критериите за включване в изс-
ледването (наличие на Грам положител-
ни коки на групи при рутинна директна 
микроскопия). От изолатите 4 (12,5%) са 
идентифицирани като S. aureus, a оста-
налите 28 (87,5%) – коагулазо негативни 
стафилококи. 

Най-голям е делът на пациентите със 
стафилококви бактериемии в детска и 
напреднала възраст. Това вероятно се 
обуславя от намалената имунна защита 
при тези възрастови групи (14). 

По пол – преобладават мъжете – 65% 
(фиг. 3). 

Преобладават изолатите от Педиат-
рична клиника – 28%, следвани от Ин-
фекциозна клиника и Отделението по 
диализно лечение с по 15% (фиг. 4). 

 
Фиксиране Хибридизация Резултати 

      
1а – Добавяне на 
≈150μl кръв от 
хемокултура в 

микроепруветка 

1б – Трансфер 
на ≈10μl от про-

бата на пред-
метно стъкло 

върху 55°С тер-
моблок. 

1в – добавяне на 
1 капка Quick 

Fix 1, изсушава-
не. Добавяне на 
2 капки Quick 
Fix 2. Сушене. 

1г – добавяне на 
PNA Blue и PNA 

yellow върху 
покривно стък-

ло. 

1д – покривното 
стъкло се поста-
вя върху пред-
метното. Хиб-
ридизация при 
55°С за 15 мин. 

1е – терпретация 
на резултатите 
на флуоресцен-
тен микроскоп. 

Фиг. 1. Етапи на обработка на пробата при QFT 
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Фиг. 2. Възрастово разпределение на 
пациентите 

 

Фиг. 3. Разпределение на пациентите по 
пол 

 

По отношение на антибиотичната 
чувствителност се установи, че и чети-
рите щама S. aureus са метицилин чувст-
вителни. 25% от изолатите са резистент-
ни към пеницилин и също 25% към 
еритромицин (фиг. 5). 

При CoNS изолатите се наблюдава 
значително по-висока резистентост към 
антимикробни лекарствени средства. 
96% от изолатите са метицилин резис-
тентни, 100% са резистентни на пеници-
лин, 79% на еритромицин. Резистент-
ността към аминогликозиди е в рамките 
на 40 – 46% (фиг. 6). Тези резултати ко-
релират с литературните данни за нали-
чие на мултирезистентни CoNS (15). 

Тестът за идентификация на стафило-
коки от хемокултури (QFT) осигурява 
бърза и надеждна диагностика при жи-
вотозастрашаващи състояния.  

Всички изолати от 32 хемокултури 
бяха идентифицирани чрез QuickFISH™ 
метода и потвърдени с конвенционална 
методи – тест за свободна и свързана ко-
агулаза. Установи се 100% съпостави-
мост на резултатите, получени при кон-
венционална идентификация и Staphylo-
coccus QuickFISH™ (фиг. 7). 

 
Фиг. 4. Разпределение на изолатите по клиники 

65,63% 

34,38% 
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Фиг. 5. Антибиотична чувствителност на S. aureus изолатите 

 

 
Фиг. 6. Антибиотична чувствителност на CoNS изолатите 
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Фиг. 7. Зелена флуоресценция при S. aureus, червена при CoNS 

Изводи 
• Резултатите от Staphylococcus 

QuickFISH™ показаха пълно съответст-
вие с конвенционалните методи за иден-
тифициране на S. aureus от CoNS. 

• Времето за обработка на пробата е 
само 20 мин. Това позволява клиницис-
тите да получат резултати своевременно, 
което директно повлиява избора на тера-
певтичен подход. Бързата идентифика-
ция на CoNS е важна, тъй като те са при-
чинители на 20% от случаите на бакте-
риемия.  
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Въведение 
Артериитът на Такайясу (AТ) е хро-

нично възпалително заболяване на аор-
тата, белодробната артерия и техните 
клонове – подключични артерии, ренал-
ните артерии, коронарните артерии и ка-
ротидни артерии и др. с типично грану-
ломатозно възпаление на съдовата стена 
с последващи стеноза, оклузия, дилата-
ция и аневризмално разширениe. 

Артериитът на Такайясу /АТ/ е много 
рядко заболяване, засяга предимно мла-
ди жени – 80 – 90%, между 5 и 
40-годишна възраст. По-често при паци-
енти от Далечния Изток, Япония и ази-
атския континент. В активната му фаза е 
налице с свръхпроизводство на интер-
левкин-6 (IL-6), използването на анти-
IL-6 рецепторно (IL-6R) антитяло за ле-
чение би бил логичен избор.  

Клинични прояви: Първоначалните 
симптоми на АТ обикновено са неспе-
цифични и могат да включват една или 
повече от: общо неразположение, умора, 
повишена температура, нощно изпотява-
не, загуба на тегло, миалгии, артралгии, 

обрив. Придружаващи симптоми могат 
да бъдат: замаяност, световъртеж, задух, 
спазми болки в ръцете, краката или гър-
дите при усилие. Каротидодиния – болка 
и чувствителност над каротидните арте-
рии в предната част на врата, която се 
намира в приблизително 25 процента от 
пациентите. Специфични органни проя-
ви като резултат на локална оклузия на 
засегнатите съдове. 

Диагностичните критерии за артерита 
на Takayasu са: 

• Началото на болестта ≤ 40 години 
• Клаудикация на крайниците 
• Отслабени или липсващи пулсации 

на брахиалната артерия 
• Разлика в систолното кръвно наля-

гане > 10 мм живачен стълб между двете 
ръце 

• Шум на аортната или подключична 
артерии 

• Ангиографски критерии – стенози, 
оклузии, дилатация и аневризмални раз-
ширения  

Ролята на биомаркерите при възпали-
телните процеси и изследването на нива-
та им ни дават оценка на активността на 
болестта. От своя страна – С реактивния 
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протеин /CRP/ е добър биомаркер и се 
използва като такъв в клинико-
лабораторните изследвания.  

Неговата експресия зависи главно от 
IL-6. Ако свободната концентрация на 
анти-интерлевкин 6 рецепторното анти-
тяло /Тоцилизумаб/ се поддържа на нива 
над 1 мкг/мл, CRP остава негативен, така 
че нивото на серумния CRP е отличите-
лен белег за проверка дали активността 
на IL-6 ин виво е напълно блокирана. IL-
6 – участва патогенезата на много други 
заболявания: например в патогенезата на 
желязадефицитна анемия при хронични-
те възпалителни процеси като високите 
нива на hepcidin, индуцират предизвика-
ния блок от IL-6 на железния транспор-
тер – феропортин 1 в макрофагите, хепа-
тоцитите и чревните епителни клетки. 
IL-6 индуцира диференциацията на В-
клетките в имуноглобулин-продуциращи 
клетки. IL-6 заедно с TGF-β преферен-
циално стимулира диференциацията на 
IL-17 за производство на Т хелперни 
клетки (Th17), които играят ключова ро-
ля в индуцирането на автоимунно тъкан-
но увреждане, докато IL-6 инхибира 
TGF-β-индуцираната регулаторна Т кле-
тъчна (Treg) диференциация. Получени-
ят Th17/Treg дисбаланс води до наруша-
ване на имунологична толерантност, ко-
ето индуцира развитието на различни 
автоимунни и хронични възпалителни 
заболявания. IL-6 също индуцира CD8-
позитивните Т-клетки да генерират в ци-
тотоксични Т клетки. Функцията на IL-6 
в хематопоезата да индуцира съзряване-
то на мегакариоцити в тромбоцити, как-
то и активиране на хематопоетични 
стволови клетки. Освен това, IL-6, сти-
мулира растежа на клетки, като напри-
мер миелом/плазмоцитомните и мезан-
гиални клетки. IL-6 в костно-мозъчните 

стромални клетки генерира синтеза на 
рецепторен активатор на NF-кВ лиганд 
(RANKL), който е съществен фактор за 
диференциация и активирането на осте-
окластите и осъществяването на костна-
та резорбция, което води до остеопороза. 
Засилената ангиогенеза и повишената 
съдова пропускливост са патологични 
характеристики на съдовото възпаление, 
и тези характеристики се дължат на 
свръхпроизводство на съдовия ендоте-
лен растежен фактор (VEGF), което се 
индуцира от IL-6 в инфрламираните ле-
зии. IL-6 предизвиква сигнална транс-
дукция след свързване с IL-6 рецептор 
(IL-6R). Има две форми на IL-6R – тран-
смембранна форма – 80 kDa с къс цитоп-
лазмен домейн и втора разтворима фор-
ма (SIL-6R). След свързването на IL-6 
трансмембранния IL-6R, полученият 
IL-6/sIL-6R комплекс се свързва с gp130, 
и активира IL-6 рецепторния комплекс 
като се образува хексамерна структура, 
състояща се от две молекули всеки на 
IL-6, IL-6R и gp 130 (така наречените 
класическа сигнализация. Експресията 
на трансмембранния IL-6R е ограничена 
до няколко клетъчни типа, но IL-6 комп-
лекс / SIL-6R може също да трансдуци-
рат сигнала на IL-6 в различни клетки, 
които не експресират трансмембранен 
IL-6R но експресират gp 130 (известен 
като транс-сигнализационен механизъм), 
така че IL-6 ефектите засягат голямо 
разнообразие от клетки. Поради участи-
ето на IL-6 при различни заболявания, 
блокирането му се очаква да представля-
ва нова стратегия за лечение на тези за-
болявания. Следователно, хуманизира-
ното анти-човешки IL-6R моноклонално 
антитяло (Тоцилизумаб или RoActemra), 
разработено, чрез присаждане на допъл-
ващи се определени мишки анти-
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човешки IL-6R антитела към човешки 
IgG 1-Тоцилизумаб, който блокира IL-6-
зависимата сигнална трансдукция чрез 
инхибиране на IL-6 свързването с транс-
мембранния и разтворимите IL-6 рецеп-
тори, разработени са и анти IL-6R нано-
молекули, които блокират рецептора. 

IL 6 се повишава при активна васку-
ларна болест с предвид на повишената 
му тъканна експресия и секреция в ре-
зултат на стимули от локалните проинф-
ламаторни механизми, както и на пови-
шената експресия на IL6 R от ендотел-
ните клетки, опосредствано от ендотел-
ната дисфункция /Schafer VS, Zwerina J/. 
Повишаването на серумните му нива е 
стимул за синтез на hsCRP от хепатоци-
тите, вероятно в бъдеще би се доказала 
ролята му в света на васкулитите и съдо-
вите проинфламаторни промени при 
атеросклерозата. Изследването на IL 6 в 
серума е по-ранен маркер за висок вас-
куларен риск, вероятно и по-специфичен 
от hsCRP. 

Цел 
Да докаже корелацията между висо-

ките серумни нива на IL 6 и активността 
на Артериита на Такайясу, както и тера-
певтичните ефекти чрез блокирането му 
със специфично антитяло. 

Материали и методи 
22-годишна жена, с поставена диагно-

за Артериит на Такайясу от юношеска 
възраст /2011 г./, провеждано постоянно 
лечение до 2014 г. – с 2 т. Ендоксан 
ежедневно и 2 1/2 – до 3 т. Дехидрокор-
тизон. В предвид на данните за клинична 
активност на болестта на фона на под-
държащата до момента терапия – анеми-
чен синдром, арталгии и атрит на малки-
те стави на горни крайници, редукция на 
тегло, повишена СУЕ, се проведоха 3 

пулс терапии с Ендоксан в доза 8 мг/кг. 
т.т., със спиране на пероралното лечение 
между пулсовете с Ендоксан, като след 
третата пулс терапия на 43-тия ден – 
изява на масивна хематурия – двукратно, 
наложила цистоскопия – от хистология-
та – двукратно рецидивирал тежък хемо-
рагичен цистит с остра постренална ре-
тенция и насложена инфекция с 
Klebsiella spp /микробиология/ и послед-
ваща абсолютна забрана за по-
нататъшно лечение с Ендоксан. 

Статус презенс – ССС – РСД, Фр – 
64/мин, ясни сърдечни тонове без шумо-
ве, липсващи пулсации на лявата а. ра-
диалис, стенотични шумове двустранно 
по хода на каротидните артерии и лява а. 
субклавия, АН – 100/60 на дясна ръка, на 
лява ръка не се измерва. Корем – б.о., 
Крайници – без отоци. В хода на изява и 
на колоартрит – започва лечение с Тоци-
лизумаб – х 168 мг. с.к. 1х седмично. 

Оценяват се серумните нива на CRP, 
СУЕ, Hb, IL 6 – на 0, 3-ти и 6-ти месеци. 
IL6 се изследва по метода на ELISA с 
Biomasters kits. 

Оценката на CIMT – изходна и на 3-ти 
и 6-ти месец – с апарат Essaote my Lab – 
стандартна мануална техника и се про-
вежда контролна ангиография. 

Резултати и обсъждане 
Наблюдава се нормализиране на про-

инфламаторните показатели и задържане-
то им във времето в референтни стойнос-
ти – на 0 – 3 и 6-ти месеци, съответно за: 

месеци 0 м. 3 м. 6 м. 
Hb – g/l 102 g/l 109 g/l 120 g/l 
СУЕ – 2h mm  60 mm 46 mm 18 mm 
CRP – g/ml 30 g/ml 28 g/ml 6 g/ml 
IL 6 – pg/ml 13,7 pg/ml 9,8 pg/ml 1,27 pg/ml 
CIMT mm 2,3 mm 1,4 mm 0,91 mm 
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 CIMT – хипоехогенен периваскула-
рен вал 3-ти месец – 0,96 mm, на 6-ти – 
0,92 mm. 

Ангиография – проходими клонове 
със стеноза на лявата а. субклавия, не-
равности на абдоминалния сегмент, 
нормална характеристика на кръвотока 
на мезентериалните съдове, ренални ар-
терии без стенози. 

В генерален аспект – блокадата на IL6 
като терапевтична цел би била логична в 
предвид на това, че интерлевкин – 6 /IL6/ 
е цитокин с множество ефекти, учавст-
вуващ в клетъчните и имуннни реакции, 
опорсредстващи проинфламаторните 
процеси в локалната и обща протекция, 
продуцира се в отговор на множество 
стимули, включително – инфекция, IL-1, 
интерферон-γ и тумор-некрозис фактор 
алфа. IL-6 е основен медиатор на остро-
фазовия отговор и е основен стимул за 
синтеза на С-реактивния протеин от чер-
ния дроб. Засега данните за участието му 
в атеросклерозата са оскъдни, но са пра-
вени експерименти, които са доказали, 
че в условията на ендотелна дисфунк-
ция, проинфламаторните клетки в ате-
росклеротично и аневризмално проме-
нените съдове синтезират IL6, както и 
амплифицират експресията на IL6 R с 
генна траскрибция в атероматорзните 
плаки. Проведени са няколко изследва-
ния с установени високи нива на hsCRP 
и IL6, които са свързани с наличието на 
острофазови протеини при мозъчно-
съдови и остри коронарни синдроми, 
както и, че нивата им се повишават осо-
бено много при пушачи и са пряко свър-
зани с високо рисковите пациенти, както 
и при пациентите с активен Aртериит на 
Takaйясу. 

Изводи 
Блокирането на IL6 и повлияването на 

сигналната му трансдукция е мощен те-
рапевтичен подход при много автоимун-
ни заболявания, които са трудно контро-
лирани. Анти IL6 – терапията при нашия 
клиничен случай показва повлияването 
на съдовите прояви в активната фаза на 
Артериита на Такайясу, редуцира общо-
то и локално съдово възпаление с пости-
гане на реферетни стойности на проинф-
ламаторните фактори, протектира съдо-
вия ендотел и се задържа във времето, 
което лечение е алтернатива на другите 
токсични терапии и би намалило във 
времето страничните ефекти от тяхното 
приложение. Серумните нива на IL6 ко-
релират с активността на болестта. 
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Въведение 
Сред Грам положителните патогени 

Streptococcus pneumoniae представлява 
здравна заплаха в глобален мащаб. Спо-
ред Световната здравна организация 
приблизително 1,6 млн. души, от които 1 
млн. деца под 5 години, загиват ежегод-
но от инвазивни пневмококови инфек-
ции (1). Въпреки наличието на ефектив-
на конюгатна ваксина, пневмококите са 
сред водещите причинители на смърт при 
ваксино-предотвратимите инфекции (2). 

S. pneumoniae e основен причинител 
на придобити в обществото бактериални 
респираторни инфекции – синуит, сре-
ден отит, пневмония, както и на инва-
зивните – менингит, бактериемия. Затова 
адекватната антибактериална терапия е 
от огромно значение за изхода на тези 
заболявания (3). S. pneumoniae е отгово-
рен за 20 – 75% от случаите на придоби-
та в обществото пневмония; 15 – 30% от 
усложненията при хроничен бронхит и 
20 – 40% на остър синуит (4). Капсулни-
ят полизахарид е един от основните па-
тогенни фактори на пневмококите, но 
също така е и мишена за продуцираните 
от имунната система, след ваксинация, 

протективни антитела. Известните серо-
типове са над 90 (5). Пневмококовото 
назо-фарингеално носителство е особено 
разпространено (≥ 50%) при деца, които 
посещават детски заведения (6, 7) и мо-
же да продължи през юношеството до 
зряла възраст (8). Повечето серотипове 
колонизират назофаринкса за месец до 
година и след това се заменят от други. 
Колонизиращите деца са различни от 
тези при възрастни (9). Най-честите се-
ротипове, които се откриват при деца 
под три годишна възраст и причиняват 
тежки и инвазивни инфекции (1, 4, 5, 6В, 
7F, 9V, 14, 18C, 19F, 23F), са включени в 
10-валентната конюгатна пневмококова 
ваксина (10). От 2010 година тя е в за-
дължителния имунизационен календар 
на Република България. Трансмисията на 
пневмококите от болен на здрав или от 
безсимптомен носител на друг човек 
става по въздушно-капков път. Предраз-
полагащи фактори са струпвания от хо-
ра, каквито се наблюдават в детски заве-
дения, казарми, университети. Основни-
те рискови групи са деца под 5 години и 
възрастни над 65 години. Предразполо-
жени към пневмококови инфекции са 
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имунокомпрометирани, хронично бол-
ни, пациенти с аспления или спленек-
томия (11). 

Цел 
Целта на настоящото проучване е да 

се анализира антибиотичната резистент-
ност и серотиповото разпределение на 
клинично значимите щамове S. 
pneumoniae от УМБАЛ „Св. Георги“ за 
периода 2009 – 2015 г. 

Материал и методи 
Бактериални щамове 
В проучването бяха включени общо 

44 клинично значими щама S. 
pneumoniae, които са изолирани от паци-
енти на клиники в УМБАЛ „Св. Геор-
ги“ – Пловдив. Клиничните материали 
бяха култивирани на 5% кръвен агар, 
шоколадов агар, аеробно и на 5% СО2 
при 35 ± 2°C. След 24 – 48 ч бе извърше-
на рутинна идентификация на база коло-
ниална морфология, наличие на α-
хемолиза, оцветяване по Грам, оптохи-
нов тест (Oxoid, Hampshire, UK) (11). 
Както и идентификация чрез автомати-
зирана система Vitek 2 Compact 
(bioMérieux, Marcy l'Etoile, France) (12). 

До изпращане за серотипиране изола-
тите бяхa съхранявани на -80° С в 5% 
овнешка дефибринирана кръв. 

Изследване на антибиотичната чувст-
вителност 

Антибиотичната чувствителност на 
щамовете бе изследвана, съгласно указа-
нията на Института за клинични и лабо-
раторни стандарти – CLSI, чрез дисково 
дифузионен метод (ДДМ) на Бауер Кър-
би и Е-тест за определяне на минимални 
инхибиращи концентрации (МИК) (13).  

Заложени бяха следните антибиоти-
ци – пеницилин (P) – (диск натоварен с 

оксацилин) цефотаксим (CTX), цефтри-
аксон (CRO), тетрациклин (T), еритро-
мицин (E), клиндамицин (C), хлорамфе-
никол (CH), левофлоксацин (LEV), три-
метоприм-сулфаметоксазол (TMP/SMX), 
рифампин (RIF). Съгласно указанията на 
CLSI, пневмококови изолати, с размер на 
зоната на оксацилин ≥ 20 mm се опреде-
лят като чувствителни на пеницилин. 
При изолати с размер на зоната на зад-
ръжка ≤ 19 mm се определя минималната 
инхибираща концентранция към пени-
цилин, чрез Е-тест. Бяха използвани 
следните референтни стойности за опре-
деляне на МИК към пеницилин при лик-
вори, съответно за чувствителни, интер-
медиерни, резистентни изолати:  

≤ 0,06, –, ≥ 0,12 mg/l. При всички ос-
танали изолати, без ликвори, съответно 
≤ 2, 4 и ≥ 8 (13). За контрола бе използ-
ван S. pneumoniae ATCC 49619. 

Американската администрация по 
храните и лекарствата (Food and Drug 
Administration – FDA) дефинира като 
мултирезистентни щамове, които са не-
чувствителни едновременно към три или 
повече от петте групи антибактериални 
лекарствени средства (14). 

Серотипиране 
Серотипирането на 30 щама S. 

pneumoniae бe извършено чрез латекс 
аглутинация с Пневмотест латекс кит 
(Statens Serum Institute, Copenhagen, 
Denmark) в Катедрата по микробиология 
на Медицински факултет, Медицински 
университет – София. Щамовете бяха 
идентифицирани до серогрупа, след кое-
то бе приложен метода на Нойфелд за 
набъбване на капсулата (15). 
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Резултати и обсъждане 
За периода 2009 – 2015 г. бяха изоли-

рани общо 44 клинично значими щама 
пневмококи.  

Пациентите от мъжки пол бяха 26 
(59,09%), а от женски пол – 18 (40,91%) 
(фиг. 1). Установено е, че съотношение-
то при заболеваемостта от пневмококови 
инфекции е приблизително 1,5 – 2:1, съ-
ответно за представители от мъжки и 
женски пол (16). Смята се, че по-
голямото предразположение при мъжете 
може да се дължи на по-честата употре-
ба на алкохол и цигари, което повишава 
възприемчивостта към инфекции (17). 

 
Фиг. 1. Разпределение на заболевае-
мостта по пол 

S. pneumoniae бяха изолирани от па-
циенти във всички възрастови групи, ка-
то най-голям бе броят на пациентите в 
детска възраст. Тези на възраст до 5 го-
дини бяха 17 (39%). При болни във въз-
растовата група от 6 до 14 години бяха 
изолирани 2 щама (4,6%), и съответно по 
12 щама (27,9%) във възрастовите групи 
15 – 55 години и 56 – 90 години. Това 
разпределение е обяснимо поради нис-
ките нива на протективни антитела сре-
щу пневмококовите капсулни полизаха-
риди в ранна детска възраст (18) и при 
пациенти над 65 години (19). 

 
Фиг. 2. Разпределение на пациентите по 
възраст 

По отношение на клиничните матери-
али преобладаващи бяха изолатите от 
ликвор – 14 броя (31,82%), следвани от 
ушни секрети – 11 (25%) и хемокулту-
ри – 7 (15,91%) (фиг. 1). По-малък е бро-
ят на изолатите от трахеални аспирати – 
4 (9,09%), плеврални пунктати – 3 
(6,82%), раневи секрети и пунктати от 
синуси – по 2 (4,55%), очен секрет – 1 
(2,27%) (фиг. 3). 

Преобладаващи бяха инвазивните 
пневмококови инфекции (менингит, бак-
териемия, сепсис, пневмония, емпием, 
остеомиелит) – 63%, а сред неинвазив-
ните водещ е средният отит. Според раз-
пределението по диагнози менингитът се 
среща най-често сред инвазивните пнев-
мококови заболявания. 

От 25% до 40% oт случаите на менин-
гит в САЩ и Европа са причинени от S. 
pneumoniae (20), а пневмококовия остър 
среден отит е една от най-
разпространените инфекции в детска 
възраст (21). 

Чувствителността към антимикробни 
лекарствени средства на 44-те изолата 
беше определена чрез дисково-
дифузионния метод на Бауер-Кърби, а 

59,09% 

40,91% 

мъжe жени 

39% 

4,60% 

27,90% 27,90% 

0%
5%

10%
15%
20%
25%
30%
35%
40%
45%

0- 5г 6-14г 15-55г 56-90г 

264 



 

тази към пеницилин, на изолати от лик-
вор, беше потвърдена чрез метод на ми-
нималната инхибираща концентрация – 
Е-тест. 27% от изолатите бяха нечувст-
вителни на пеницилин, 38% – резистент-
ни на еритромицин и 34% – на клинда-
мицин (фиг. 4). 

От 12-те изолата, нечувствителни на 
пеницилин, преобладаващи бяха тези от 

ушен секрет – 63%. При изолатите от 
ликвор честотата на пеницилиновата не-
чувствителност бе значително по-
ниска – 14%. Аналогична тенденция бе 
установена и при резистентността към 
еритромицин и клиндамицин, като нива-
та й бяха значително по-високи при изо-
латите от ушен секрет, съответно – 82% 
(9 бр.) и 73% (8 бр.).  

 
Фиг. 3. Разпределение на щамовете S. pneumoniae според вида на клиничния материал 

 
Фиг. 4. Антибиотична чувствителност на изолатите 
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Според годишния доклад на European 
Antimicrobial Resistance Surveillance 
Network – (EARS-net) за антибиотичната 
резистентност в страните от Европейския 
съюз през 2014 г., пеницилиновата резис-
тентност при пневмококите варира от 0% 
за Кипър до 46,7% за Румъния (22). Спо-
ред този доклад в България тя е 25%, кое-
то бе потвърдено и от настоящото проуч-
ване – пеницилиновата резистентност 
сред изолираните в УМБАЛ „Св. 
Георги“ – Пловдив, пневмококи е 27%. 

Антибиотичната резистентност на 
пневмококите към макролиди отново е 
най-висока в Румъния – 48%. В България 
тя е 26,7% (22). Въпреки неголемия брой 
на изолатите в УМБАЛ „Св. Георги“, 
макролидната резистентност (38%) е 
доста висока, особено при отити (табл. 
1). По отношение на трета генерация це-
фалоспорини, данните ни (13,6%) се ока-
заха близки до докладваните за страна-
та – 10,6% (23). Резистентността към 
тетрациклин бе 30%, а към триметоп-
рим-сулфаметоксазол – 34%. 

Единадесет (25%) от изолираните 
пневмококи в нашето проучване бяха 

мултирезистентни (нечувствителни 
спрямо три или повече групи антимик-
робни лекарствени средства). Осем от 
тях бяха изолирани от ушен секрет на 
пациенти на възраст до 2 години. Тези 
изолати бяха доказани като резистентни 
на пеницилин, трета генерация цефалос-
порини, тетрациклин, еритромицин и 
триметоприм-сулфаметоксазол. До 40% 
от пневмококовите инфекции са причи-
нени от щамове, резистентни на поне 
един антибиотик, а 15% – на мултире-
зистентни (24). Преобладаващите мул-
тирезистентни серотипове от нашето 
проучване бяха 19A – 4 броя и по един 
брой от 9V, 19F и 14. 

Преобладаващите серотипове за пе-
риода 2011 – 2015 г. след въвеждане на 
10-валентната конюгатна пневмококова 
ваксина в задължителния имунизацио-
нен календар през 2010 година са 19F 
(16% от изолатите), 19A (16%), 3 (16%) и 
7 (12%) (фиг. 5). Като високите нива на 
резистентост към пеницилин и еритро-
мицин се асоциират с серотипове 19А и 
19F, каквато е и тенденцията в световен 
мащаб (25). 

Табл. 1. Антибиотична чувствителност и серотипова характеристика на пневмококи, 
изолирани от клинични материали на пациенти в УМБАЛ „Св. Георги“ – Пловдив 
(2009 – 2015 г.) 

Клиничен  
материал 

Брой 
изолати 

Нечувствителни 
пеницилин пнев-
мококи бр. (%) 

Резистентни на 
еритромицин 

пневмококи бр. (%) 

Резистентни на 
клиндамицин пнев-

мококи бр. (%) 

Основни сероти-
пове 

пневмококи 
Ликвор 14 2 (14%) 2 (14%) 2 (14%) 3 (3бр.),  

[25,38,43-46,48], 
[23A/B,13,28], 

19F,6A 
Ушен секрет 11 6 (63%) 9 (82%) 8 (73%) 19A(2бр.), 14 
Кръв (хемокул-
тура) 

7 2 (28%) 3 (43%) 2 (28%) 19A(2 бр.), 
7,19F,8,18A/B 

Пунктати 
(плеврален, 
синусен) 

5 0 (0%) 1 (20%) 1 (20%) 7 

БАЛ, транстра-
хеален, гръден 
секрет 

4 2 (40%) 2 (40%) 2 (40%) 7,9V 

Ранев, очен 
секрет 

3 0 (0%) 0 (0)% 0, (0%) 19F(2 бр.), 
[24,31,40] 
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Фиг. 5. Серотипово разпределение на изолирани клинично-значими пневмококи за пе-
риода 2011 – 2015 г. в УМБАЛ „Св. Георги“ 

• Ваксинални – серотипове, включе-
ни в 10 валентната пневмококова коню-
гатна ваксина (14,18С, 9V, 19F, 7). 

• Неваксинални – невключени в 10 
валентната пневмококова конюгатна 
ваксина (19A, 3). 

• HB – други неваксинални щамове 
(6A,[24,31,40],[25,38,43-46,48],18A/B, 
[23A/B], 8). 

При децата до 5 години най-често 
срещаните серотипове бяха: 19А (5 бр), 
6А (2 бр.), 14, 7 (1 бр.), докато преобла-
даващи серотипове за възрастни бяха: 
19F (4 бр), 3 (3 бр.), 7 (бр.) и 4, 9V, 8 
18A/B, (25,31,40) – по 1 брой.  

Изводи 
До момента в УМБАЛ „Св. Георги“ – 

Пловдив не е извършвано проучване 
върху разпространението на пневмоко-
ковите заболявания.  

То установи умерено високи нива на 
антибиотична резистентност на пневмо-
коковите изолати, касаеща предимно 
ваксиналните серотипове.  

Серотип 19А (включен в 13 валентна-
та конюгатна ваксина) и 19F се асоции-
рат с полирезистентните пневмококови 
щамове.  

Проследяването на динамиката в раз-
пределението на серотиповете и антиби-
отична резистентност при пневмококо-
вите заболявания има важно значение за 
осигуряване на по-ефективно лечение 
при тези тежки инфекции и осъществя-
ването на надзора върху тях. 

Проучването е извършено по Вътреу-
ниверситетски проект СДП-07/2015, фи-
нансиран от МУ – Пловдив.  
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Въведение 
Ембрионалният рабдомиосарком 

(саркома botryoides) е изключително ря-
дък в шийката на матката. Той може да 
се разположи на определени места в 
женския генитален тракт – влагалище и 
маточно тяло, както и в назофаринкса, 
назалната кухина, жлъчния канал, анал-
ната област, клепачите, пикочният ме-
хур. Представлява злокачествен тумор, 
който произлиза от примитивни дисон-
тогенетични мезенхимни клетки със ске-
летно-мускулна диференциация. За пър-
ви път е описан от Weber през 1867 г., а 
терминът ботроиден е употребен първо-
начално от Pfannestiel през 1892 г. При 
деца и млади жени съставлява 4 – 6% от 
саркомите в тази възраст и се характери-
зира с по-добра прогноза от саркома 
botryoides на влагалището и матката. 
Ботроидният рабдомиосарком е изклю-
чителна рядкост в женската полова сис-
тема при перименопаузални жени, осо-
бено тези около 40-годишна възраст.  

Случай 
Представяме случай на ботроиден 

рабдомиосарком на маточната шийка, 
който е открит у 39-годишна жена по 
повод интерменструално кървене.  

Макроскопски 
Биопсичният кюретаж показа мно-

жество полиповидни маси на краче в об-
ластта на ендоцервикалния канал. Поли-
пите са с жълтеникав, желатинозен вид, 
като гроздове, с размери 1 – 1,5 см. Ня-
кои от полипите са хеморагични. 

Микроскопси 
Полипоидните тумори се характери-

зират с миксоиден вид и запазен мукозен 
епител, като само огнищно се попада на 
ерозии в повърхностния епител. Бледо 
оцветената хипоцелуларна строма с вид 
на гранулационна тъкан характеризира 
централната част на полипите. Налице са 
един или повече хрущялни нодули в 
стромата. Тези нодули не притежават 
микроскопски саркоматоиден вид. Наб-
людава се камбиален субепителен и око-
лосъдов слой от малки примитивни или 
незрели рабдомиобластни клетки с ос-
къдна цитоплазма. Огнищно се наблю-
дават по-добре диференцирани източени 
рабдомиобласти с розова, напречно-
набраздена цитоплазма с формиране на 
миотубули, което позволи и първона-
чалната микроскопска диагноза. Някои 
клетки имат плазмоцитоиден вид. Иму-
нохистохимично туморните клетки са 
позитивни за Vimentin, Desmin, Myosin и 
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са негативни за Smooth Muscle Actin, 
CEA, AFP.  

Диференциално диагностично ботро-
идният рабдомиосарком трябва да се от-
граничи от: 

• Аденосарком – имат фиброзна 
строма и звездовидно разположени жле-
зисти структури и може да има наличие 
на хетероложни елементи 

• Едематозен цервикален мезодерма-
лен полип (pseudosarcoma botryoides) 

• Рабдомиом 
• Смесен малигнен Мюлеров тумор – 

има едновременно както малигнени епи-
телни (жлезисти) структури, така и ма-
лигнени мезенхимни структури 

Наблюдават се редица генетични отк-
лонения и клинични асоциации при па-
циентите с ботроиден рабдомиосарком 
като пациенти с Li-Fraumeni синдром и 
неврофиброматоза тип 1. Често са нали-
це активация на K-ras или инактивация 
на р53. 

Възможна е точкова мутация в Tр53 
гена на екзон 6 на хромозома 17, делеция 
на късото рамо на 1 хромозома, тризо-
мия 13 и 18.  

Интересна е мутацията в DICER1 ге-
на, която отключва синдром на семейна 
наследствена предиспозиция към плев-

ропулмонален бластом и други тумори 
като кистичен нефром на бъбрека, наза-
лен хондромезенхимален хамартом, 
секс-корд стромални тумори на яйчника, 
нодуларна хиперплазия на щитовидната 
жлеза и други. 

Оперативната интервенция е тотална 
хистеректомия със салпинго-овариекто-
мия. Хистологичната ревизия на опера-
тивния материал показа ограничение на 
саркома в рамките на маточната шийка. 

Изводи 
Това е първо съобщение за страната. 

Счита се, че ботроидният рабдомиосар-
ком в зряла възраст с наличието на хете-
роложни хрущялни елементи има по-
добра прогноза от тези саркоми в млада 
и детска възраст. 
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Аномалии в развитието на Мюлеровия канал 
като случайна находка при постменопаузални 
жени 
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Аномалите в ембрионалното развитие 
на Мюлеровия канал могат да бъдат 
представени като Uterus didelphys, Uterus 
bicornis (двурога матка), Uterus septus. 
Все още не са изяснени причините, кои-
то водят до подобна аномалия, но се 
предполага увреда в процеса на сливане 
в горната част на Мюлеровия канал в 
ранно ембрионално развитие. Сформи-
рането на матката се случва от сливането 
на два парамезонефрични канала в едно 
маточно тяло, но при някои жени се наб-
людава частична или пълна липса на та-
кова, например: двурога матка, двойна 
матка – с две отделни маточни шийки. 
Честотата е 1/3 000 или 0,1 – 0,5% от 
жените. Подобни дефекти се съчетават с 
аномалии на отделителната и по-рядко 
костната система. Асоциирани са с ин-
фертелитет, интраутеринна ретардация 
на плода, постпартални кръвотечения. 
Аномалиите са свързани с повишен риск 
от спонтанни аборти,преждевременно 
раждане в 21%, неправилни предлежа-
ния в 43%. Симптомите вкючват диспа-
реуния, дисменорея.  

Представяме два случая от работата 
ни в Клиниката по акушерство и гинеко-
логия към МУ – Пловдив. Касае се за 

постменопаузални жени с нормално про-
текли бременности и раждания per vias 
naturalis, постъпващи по повод Prolapsus 
uteri partialis (Парциален пролапс на 
матката). При послдващата 
Hysterectomia vaginalis (Вагинална хис-
теректомия) се намериха: – Uterus 
bicornis (двурога матка) – Uterus 
didelphys (двойна матка), с Carcinoma 
endometrii на едното маточно тяло.  

Характерно и за двете пациентки е 
асимптомното протичане, нормално 
протекли бременности и раждания, лип-
са на спонтанни аборти. По този повод 
смятаме за уместно извършването на 
вагинална ехография при асимптомни 
пациентки с парциален/тотален пролапс 
на матката за: 

• подобрена предоперативна диаг-
ностика на интракавитарна патология 

• преоценка на вагиналния подход 
при хистеректомия 

• ранно откриване на Carcinoma 
endometrii/Carcinoma corporis uteri. 
 

Адрес за кореспонденция 
Гр. Пловдив 
Бул. „Никола Вапцаров“ 3А, вх. Б, ет. 6, ап. 33 
Тел. 0893484574 
e-mail: margi_popivanova@abv.bg 
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Placenta praevia accreta – подценявано 
усложнение след предходно елективно 
цезарово сечение – клинични случаи 
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Placenta praevia се характеризира с 
разположение на плацентата над или 
много близо до въртрешния цервикален 
канал. Placenta accreta възниква при аб-
нормална дълбока плацентация наруша-
ваща decidua basalis. Степените на 
абнормално прикрепяне на плацентата 
биват placenta accreta, increta и percreta. 
Рисков фактор за развитието им е пред-
хождащо цезарово сечение. Мястото на 
оперативния цикатрикс остава слаба зо-
на и предразполага към абнормална дъл-
бока плацентация, поради повишената 
неоангиогенеза. Други рискови фактори 
за placenta praevia са мултипариетет, 
многократни аборти, миомектомии, мно-
гоплодна бременност, възпалителни за-
болявания на гениталиите, тютюнопу-
шенеи др. Увеличаващата се честота на 
елективното цезарово сечение през пос-
ледните десетилетия води до покачване 
честотата на placenta praevia и анормал-
ната инвазия на плацентата. Техни ус-
ложнения са повишен риск от кървене 
през бременността, раждането и пост-
парталния период и са водеща причина 
за майчина и фетална заболяваемост и 
смъртност. Най-добрият метод за диаг-
ностициране на placenta praevia и абнор-
мална плацентация остава ултразвуково-
то изследване с Доплер по време на бре-
менност. Тези УЗ белези са липса на 

ехонегативност между плацентата и ми-
ометриума, петниста ехогенност на пла-
центата с обазуване на съдови лакуни с 
неправилни форми, кръвоносни съдове 
от плацентата навлизащи дълбоко в ми-
ометриума или засягащи пикочен мехур 
установени чрез доплерова велосимет-
рия и др. 

Представставения снимков материал е 
от три сходни случая на жени бременни 
за втори път с placenta praevia и различна 
степен на абнормална плацентация, ди-
агностицирани ехографски преди ражда-
не и доказани хистологично след това. И 
при трите жени раждането завърши с це-
зарова хистеректомия. 

 

Снимка 1. 
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Снимка 2. 

 

Снимка 3. 

 

Снимка 4. 

 

Снимка 5. 

 

Снимка 6. 
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Взаимовръзки между адипокини и желязна 
хомеостаза 
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Бялата мастна тъкан (БМТ) е активен 
секреторен и метаболитен орган, осво-
бождаващ над 50 разтворими медиатори, 
наречени адипокини. Адипокините 
включват класически провъзпалителни 
белтъци като тумор некрозис фактор-α 
(TNF-α) и интерлевкин (IL)-6, както и 
лептин, адипонектин, резистин, висфа-
тин и други [1]. Те участват в редица фи-
зиологични и патофизиологични проце-
си (инсулинова чувствителност, ангио-
генеза, репродуктивност, костно форми-
ране, енергийна хомеостаза, контрол 
върху ендокринните функции, имуните-
та и възпалението), но много от ефектите 
им все още не са достатъчно добре проу-
чени. Така БМТ участва в широк спектър 
от заболявания, включващ не само сър-
дечносъдови и метаболитни усложнения 
като затлъстяване, атеросклероза и заха-
рен диабет тип 2 (ЗДТ2), но също и въз-
палителни и имунни заболявания като 
ревматоиден артрит (РA) [2].  

От друга страна горепосочените забо-
лявания се съпътстват с нарушения в об-
мяната на желязото, което дава основание 
настоящият литературен обзор да потър-
си взаимовръзки между адипокини и же-
лязната хомеостаза в норма и патология. 

Често при хроничните заболявания се 
развива лека до умерена форма на ане-
мия, определяна като анемия на хронич-
ното заболяване (ACD) или анемия на 
възпалението. Различни в патогенезата 

си заболявания като РА, ЗДТ2 и затлъс-
тяване се характеризират със сходни на-
рушения на железния статус. Предполага 
се, че хипоферемията при тях се дължи 
на увеличена експресия на чернодробния 
хормон хепсидин [3]. 

Хепсидинът е основният регулатор на 
бионаличността на желязото за еритро-
поезата. Той инхибира чревната резорб-
ция на желязо и освобождаването на ре-
циклираното желязо от макрофагите на 
ретикуло-ендотелната система чрез ин-
дуциране интернализацията и разграж-
дането на железния преносител феро-
портин. Тези ефекти на хепсидина са 
опосредствани от активиране на 
JAK2/STAT3 сигнален път [4]. Brasse-
Lagnel et al. в свое проучване от 2011 го-
дина докладват, че хепсидинът намалява 
чревната резорбция на желязо и чрез 
протеазомно разграждане на друг транс-
портиращ желязото белтък – двувален-
тен метален транспортьор 1 (DMT1) [5]. 
Транскрипцията на хепаталния хепсидин 
се индуцира от провъзпалителни цито-
кини, костни морфогенетични протеини 
и желязно претоварване, а се репресира 
от железен дефицит, хипоксия и неефек-
тивна еритропоеза. Хемоювелинът е 
идентифициран като ключов участник в 
механизмите, чрез които желязото регу-
лира експресията на хепсидин [6]. 

Хепсидинът може да се експресира 
също и в БМТ основно под действието 
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на провъзпалителни стимули. При здра-
ви индивиди чернодробната хепсидино-
ва експресия е по-висока от адипоцитна-
та, но при затлъстяване масата на БМТ 
надхвърля тази на черния дроб. Експре-
сията на хепсидиновата иРНК в БМТ на 
затлъстели индивиди е значително по-
висока и корелира с нивата на показате-
ли на възпалението като IL-6 и 
C-реактивен протеин (CRP), както и с 
пропорционално увеличената адипоцит-
на експресия на HJV [7].  

БМТ е активен ендокринен орган, чи-
ето значение нараства драматично при 
затлъстяване. Тя повлиява железния ста-
тус и еритропоезата не само пряко чрез 
образуването на хепсидин и HJV, но и 
чрез освобождаването на провъзпали-
телни цитокини и адипокини, чиито 
концентрации се увеличават значително 
в отговор на хипоксията при затлъстява-
не [8]. Доказано е, че продуцираните от 
БМТ, TNF-α и интерферон-γ (IFN-γ), ин-
хибират еритропоезата. По-високите ни-
ва на TNF-α при пациенти, страдащи от 
АСD, предполагат участието му в пато-
генезата на този тип анемия [3]. TNF-α 
индуцира продукцията на острофазовия 
белтък феритин от макрофаги, хепатоци-
ти и адипоцити. Серумната концентра-
ция на феритина, биомаркер за тъканни-
те железни запаси, но и за възпаление, се 
увеличава при затлъстяване и корелира 
отрицателно с трансфериновото (Tf) на-
сищане. TNF-α индуцира и експресията 
на IL-6. Секретирани, както от адипоци-
тите, така и от инфилтриращите БМТ 
макрофаги, TNF-α и IL-6 лежат в осно-
вата на така нареченото „ниско степенно 
възпаление“ при затлъстяване. Te пови-
шават експресията на чернодробни въз-
палителни медиатори като СRP и хепси-
дин [9]. Nemeth et al. в свое проучване 

върху клетъчни линии от човешки хепа-
тоцити, експериментални мишки и доб-
роволци правят заключението, че IL-6 е 
достатъчен стимул за индуциране на 
хепсидиновата продукция по STAT3-
зависим механизъм и че остта IL-6 – 
хепсидин е отговорна за хипоферемията 
при възпаление [10]. 

Лептинът също допринася за влоше-
ния железен статус при пациенти с над-
нормено тегло или затлъстяване. Опис-
ван основно като сигнал за ситост и ре-
гулатор на енергийния баланс, лептинът 
вероятно участва в желязната хомеостаза 
поради следните причини: 1) принадле-
жи към семейството на дълговерижните 
спирални цитокини; 2) серумните му ни-
ва са пропорционални на масата на мас-
тната тъкан; 3) мембранните му рецеп-
тори показват структурно сходство с 
клас I цитокинови рецептори, към който 
принадлежи и gp130 субединица на IL-6 
рецепторната фамилия [11]. Хипотезата, 
че лептинът и IL-6 могат да имат сходен 
механизъм на действие, е потвърдена от 
Chung et al. Те доказват, че човешки 
HuH7 хепатомни клетки, изложени на 
лептин, реагират с дозо- и времезависи-
мо увеличаване на хепсидиновата експ-
ресия по Jak2/STAT3 път. Наблюдавани-
ят ефект се понижава силно при предва-
рително инкубиране с Jak-2 инхибитор, а 
лептинът увеличава и активността на 
хепсидиновия промотор [11]. При деца 
със затлъстяване Del Giudice et al. наб-
людават статистически значима положи-
телна корелация между лептиновите и 
хепсидиновите нива [12], а Аmаtо et al. 
докладват за понижение в нивата им с 
намаляването на индекса на телесната 
маса (ВМI) [13]. 

Взаимовръзката между лептина и же-
лязото не е еднопосочна. Gao et al. в свое 
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проучване от 2015 година върху клетъч-
ни линии, миши модели и хора демонст-
рират, че желязото повлиява директно 
транскрипцията на лептин по CREB 
(cAMP-responsive element binding protein) 
зависим механизъм. Установена е обрат-
нопропорционална зависимост между 
серумните концентрации на феритин, 
основният желязодепониращ белтък, и 
лептин, независимо от възпалението и 
ВМI [14]. Въпреки, че цитираното изс-
ледване доказва тази причинно-
следствена взаимовръзка само при физи-
ологични стойности на феритина, тя се 
запазва и при патологични нива на се-
румното желязо и е определяща за апе-
тита и контрола на хранителния прием. 
В подкрепа на това, приемът на желязо-
съдържащи препарати при деца с желе-
зен дефицит води до увеличаване на апе-
тита и ускорен растеж [15]. По-ниски 
лептинови нива, обратнопропорционал-
ни на концентрацията на разтворимия 
рецептор за трансферин (sTfR) – клини-
чен маркер за тоталните железни запаси, 
се наблюдават при желязно претоварва-
не вследствие на хемотрансфузия при 
таласемия. При тези пациенти е наруше-
на нормалната линейна зависимост меж-
ду ВМI и лептин, като лептиновите нива 
се запазват ниски дори и при пациенти с 
висок ВМI [16]. 

Друг потенциален регулатор на же-
лязната хомеостаза, секретиран от БМТ, 
е колагеноподобният адипокин адипо-
нектин. Множество епидемиологични 
проучвания откриват, че нивата на ади-
понектин са по-ниски при затлъстяване, 
метаболитен синдром, атеросклероза и 
ЗДТ2, което подчертава инсулин-
сенсибилизиращия му ефект [17]. От 
друга страна увеличени нива на феритин 
се асоциират с повишен риск зa развитие 

на ЗДТ2 при здрави. Възможното учас-
тие на адипонектина в тази взаимовръзка 
е потвърденo отрицателната корелация 
между феритин и адипонектин, както в 
здрава популация, така и при пациенти 
със ЗДТ2 [18]. Pihan-Le Bars et al. през 
2015 година докладват за понижена екс-
пресия на адипонектин в БМТ при паци-
енти с тежко затлъстяване, сравнени с 
контроли, която корелира положително с 
експресията на TfR, а отрицателно с екс-
пресията на хепсидин в адипоцитите. 
Отрицателна взаимозависимост е уста-
новена и между експресията на TfR във 
висцерална мастна тъкан и редица мета-
болитни параметри като глюкозна кон-
центрация на гладно и LDL холестерол 
[19]. Причинно-следствена връзка между 
адипоцитното желязо и адипонектина е 
намерена от Gabrielsen et al. Третирането 
на клетъчни линии адипоцити с железен 
сулфат и диета с високо съдържание на 
желязо при C57BL6/J мишки и на мишки 
с липсващ ген за феропортин в БМТ, во-
ди до дозозависимо намаление на експ-
ресията на адипонектин, пропорционал-
но на понижението на иРНК на TfR [20]. 
Тези открития предполагат, че повише-
ното съдържание на желязо в БМТ може 
да доведе до развитие на инсулинова ре-
зистентност и метаболитни усложнения 
при затлъстяване.  

Съвременни данни за ефектите на 
лептина и адипонектина върху имунната 
система ги поставят във фокуса на про-
учвания не само върху затлъстяването и 
неговите усложнения, но и върху автои-
мунното и възпалителното заболяване 
РА. При РА пациенти са установени по-
високи серумни нива на лептин и адипо-
нектин, които корелират с болестната 
активност (DAS28) [1, 2, 21], а при ади-
понектина се открива и положителна 
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взаимовръзка с нивата на IL-6 [2]. По-
вишени са концентрациите на тези ади-
покини и в синовиалния флуид на РА 
популация, който се характеризира с по-
високо съдържание на свободно желязо, 
лактоферин и други желязосвързващи 
белтъци [2, 22]. Вероятно лептинът и 
адипонектинът участват в промените на 
желязната хомеостаза, тъй като проявя-
ват имуномодулиращи свойства върху 
ключови за желязната обмяна цитокини. 

Двата адипокина са въвлечени, както 
във вродения, така и в придибития иму-
нитет [1]. Ефектите на лептин са пре-
димно провъзпалителни, като наподобя-
ва действието на острофазовите белтъци 
[23], докато адипонектинът се проявява 
като анти- и провъзпалителен фактор. 
Противоположни ефекти на адипонекти-
на вероятно се дължат на различните му 
изоформи – глобуларен, с ниско, средно 
и високо молекулно тегло (LMW, MMW 
и HMW съответно) [24]. Лептинът по-
вишава образуването на редица възпали-
телни цитокини, сред които TNF-α, IL-1β 
и IL-12. На свой ред IL-1, TNF-α и IL-6, 
идентифицирани като главни участници 
във възпалението при РА, увеличават 
лептиновата експресия в адипоцити. 
Лептинът стимулира моноцити, макро-
фаги, неутрофили, дендритни и NK-
клетки и увеличава продукцията на се-
рия от ейкозаноиди, цитокини и свобод-
ни радикали. Той води до Т-клетъчна 
активация и изместване на баланса в ци-
токиновата продукция към Th1 фенотип, 
увеличавайки продукцията IFN-γ, TNF-α 
и IL-2, а потискайки образуването на IL-
4. Лептинът синергизира действието на 
IL-1 и IFN-γ чрез индуциране на азотен 
оксид синтаза 2 и увеличава експресията 
на IL-8 в човешки и миши хондроицити. 
Той индуцира продукцията на замесени-

те в увреждането на хрущяла матриксни 
металопротеинази (ММР) като ММР9 и 
ММP13 [23]. В допълнение лептинът 
инхибира продукцията на регулаторните 
Т-клетки (Treg), които са критични ме-
диатори на периферната имунна толе-
рантност, и модулира преживяемостта на 
автореактивните CD4+ T-лимфоцити. 
БМТ е предпочитано място за акумули-
ране на Treg, а при затлъстели индивиди 
техният брой в циркулацията е намален 
и корелира с BMI и с други показатели 
на затлъстяването и възпалението [25]. 

Противовъзпалителните действия на 
адипонектина се изразяват в потискане 
на фагоцитната активност на макрофаги-
те и продукцията нa TNF-α и IL-6. Об-
ратно, високите нива на тези провъзпа-
лителни цитокини са способни да потис-
нат експресията и секрецията на адипо-
нектин. Той намалява и В-клетъчната 
лимфопоеза, Т-клетъчния отговор и ин-
дуцира продукцията на противовъзпали-
телни фактори като IL-10 и IL-1 рецеп-
торен антагонист (IL-1RA) [26]. В конт-
раст с протективната му роля при зат-
лъстяване и съдови нарушения, изглеж-
да, че по отношение на ставните увреж-
дания адипонектинът се проявява като 
провъзпалителен агент. В човешки сино-
виални фибробласти той индуцира по 
p38 MAPK път два от основните медиа-
тори на РА – IL-6 и MMP1 [22], a HMW 
адипонектин увеличава експресията и на 
IL-8 и моноцитен хемоатрактант протеин 
1 (MCP-1) [24]. 

Представените в обзора данни са в 
полза на мнението, че секретираните от 
БМТ адипокини може да са важни учас-
тници в остта, която свързва възпали-
телните промени при затлъстяване и 
ревматоиден артрит с нарушения желе-
зен статус. 
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играе важна роля, както за възпалението, 
така и за унищожаването на ставите. Ти-
оредоксинът (Trx) е повсеместен редокс-
активен протеин, който се индуцира в 
клетките срещу окислителен стрес и се 
секретира извънклетъчно. Човешкият 
Trx е малък (12 kDa) протеин, който съ-
ществува в редуцирана или окислена 
форма и участва в окислително-
редукционни реакции чрез обратимо ти-
ол окисляване на неговия активен цен-
тър (Holmgren, 1985). Установено е, че 
Trx се експресира в повечето клетки на 
тялото (Sahaf et al., 1997). Той се инду-
цира от различни видове клетъчен стрес 
като вирусна инфекция, ултравиолетово 
облъчване, окислителен стрес и постис-
хемична реперфузия (Sachi et al., 1995). 
Trx, за който липсва каквото и да е из-
вестно насочване или сигнална последо-
вателност, е локализиран предимно в ци-
тозола (Wollman et al., 1988). При възпа-
ление или окислителен стрес експресия-
та на Trx се увеличава и протеинът бързо 
се секретира в извънклетъчната среда по 
неизвестен път (Nakamura, 2004). Кле-
тъчна активация може да индуцира и 
преместване на Trx в ядрото, където 
улеснява взаимодействията ДНК-
протеин (Hirota et al., 1997). Секретира-
ният Trx има цитокин-подобни функции, 
които са от значение за имунологичния 

отговор. Trx проявява стимулиращи рас-
тежа и антиапоптотични свойства и е ко-
стимулатор на експресията на проинф-
ламаторни цитокини от макрофагите 
(Schenk et al., 1996). 

Няколко проучвания докладват, че 
нивата на Trx са повишени в синовиална 
течност и серум на пациенти с РА. Тио-
редоксиновата индукция е свързана, как-
то с активността на заболяването, така и 
с нивата на маркерите за окислителен 
стрес (Maurice et al., 1999; Jikimoto et al., 
2002; Lemarechal et al., 2006). 

Представени са доказателства, че ло-
калната среда в ревматичната става доп-
ринася за увеличеното производство на 
Trx. Въз основа на неговите растежни и 
цитокин-подобни свойства се предпола-
га, че повишената експресия на Trx доп-
ринася за активността на заболяването 
РA (Maurice et al., 1999). Изследвания 
показват, че високи нива на TNF-α и 
H2O2 засилват локалното производство 
на Trx от синовиоцити при пациенти с 
РА (Maurice et al., 1999). 

Плазмените нива на Trx корелират с 
активността на заболяването РА и със 
съдържанието на серумния C-реактивен 
протеин. Серумните Trx нива са в поло-
жителна корелация с Trx в синовиалната 
течност на пациенти с РА (Jikimoto et al., 
2002). Jikimoto и съавтори правят извода, 
че плазменото ниво на Trx е нов биомар-
кер за активността на заболяването РA и 
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може да е отражение на по-високите ни-
ва на окислителен стрес в пациентите 
(Jikimoto et al., 2002). 

Trx може да играе вторична роля в 
ревматоидното възпаление. Той се инду-
цира от окислителен стрес и участва в 
редокс регулацията на транскрипционни 
фактори като NF-κB. Yoshida и др. уста-
новяват, че серумната концентрация на 
Trx се повишава при пациенти с РА в 
сравнение със здрави индивиди и паци-
енти с остеоартрит (Yoshida et al., 1999). 
Те изследват ефекта на Trx върху TNF-α-
индуцираната продукция на IL-6 и IL-8 в 
ревматоидни синовиални фибробластни 
култури. Степента на продукция на IL-6 
и IL-8 в отговор на TNF-α значително се 
увеличава от Trx в сравнение със самос-
тоятелното прилагане на TNF-α. Yoshida 
и др. установяват, че Trx ускорява ядре-
ната транслокация на NF-κB, основен 
транскрипционен регулатор за производ-
ството на IL-6 и IL-8, при стимулиране с 
TNF-α (Yoshida et al., 1999). Тези откри-
тия показват, че повишената концентра-
ция на Trx в синовиална течност на па-
циенти с РА може би участва в задълбо-
чаване на възпалението като активира 
NF-κB (Yoshida et al., 1999).  

Докладвани са посттранслационни 
модификации на Trx, особено превръ-
щането му в 10 kDA С-терминална скъ-
сена форма (наречена Trx80), съдържаща 
първите 80 или 84 N-крайни аминокисе-
лини от първоначалния протеин. Trx80 е 
мощен митогенен цитокин, който участ-
ва в Тh1 отговора (Lemarechal et al., 
2007). Lemarechal и др. подчертават 
ефекта на възпалителния процес върху 
освобождаването на Trx и Trx80 от си-
новиоцитите и предполагат, че цитокин-
индуцираното увеличено клетъчно осво-
бождаване на Trx80 може да представля-

ва връзка между възпалението и имунна-
та система при РA (Lemarechal et al., 
2007). 

Trx е основен протеин дисулфид ди-
тиол-оксидоредуктаза, който може да 
функционира в голямо разнообразие от 
вътреклетъчни процеси като дитиол-
редуциращ агент, самостоятелно или за-
едно с NADPH и тиоредоксин редуктаза 
(TrxR). Тиоредоксиновите системи, като 
редокс активни протеини, поддържат 
няколко процесa от решаващо значение 
за клетъчната функция, пролиферация, 
антиоксидантна защита и редокс-
регулирани сигнални каскади.  

Човешката цитозолна тиоредоксин 
редуктаза е хомодимерен флавопротеин, 
съдържащ селеноцистеин и FAD за су-
бединица от 55 kDa. Селеноцистеинови-
те остатъци са необходими за редукция-
та и нормалното функциониране на тио-
редоксина. TrxR катализира NADPH-
зависима редукция на тиоредоксин ди-
сулфид и на множество други окислени 
клетъчни компоненти. Като общ редуци-
ращ ензим с малка субстратна специ-
фичност, той допринася за редокс хоме-
остазата и участва в превенцията и отст-
раняването на повреди, причинени от 
H2O2-базиран окислителен стрес (Becker 
et al., 2000). 

Тиоредоксин редуктазите на бозайни-
ци показват изненадващо многообразни 
свойства и функции освен редукция на 
тиоредоксина. Експресирана от три от-
делни гена (наименувани при човека 
TXNRD1, TXNRD2 и TXNRD3), тиоре-
доксин редуктазата може да редуцира 
редица видове субстрати в различни кле-
тъчни компартменти (Arnér, 2009). 

Един от най-силно индуцираните про-
теини в синовиални клетки при РA е ти-
оредоксин редуктаза 1 (TrxR1), която 
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играе важна роля в антиоксидантната 
защита. TrxR1 обезврежда водородния 
пероксид и инхибира апоптозата на си-
новиални клетки при РА. Kabuyama и др. 
показват нова патофизиологична функ-
ция на синовиалните клетки при РА като 
генератор на оксислителен стрес, както и 
механизъм за самозащита срещу самоге-
нерирания окислителен стрес (Kabuyama 
et al., 2008). 

Наши резултати показват положител-
на корелационна връзка на Trx с фибри-
ноген при пациенти с РА, която се проя-
вява само при отсъствие на възпалителен 
процес (CRP ≤ 8) и вероятно свързва Trx 
с механизмите на коагулация (фиг. 1). 

 
Фиг. 1. Корелация между Trx и фибри-
ноген при пациенти с РА и CRP ≤ 8 
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Въведение 
Туберозната склероза (TС) е форма на 

факоматоза. Тя е автозомно-доминантна 
малформация с висока променливост на 
манифестните симптоми, които я правят 
трудна за пренатално откриване. Иден-
тифицирани са два основни локуса, еди-
ният в 9q34 (TSC1), а другият в 16p13 
(TSC2) гени. Те представляват тумор 
супресорни гени и са отговорни за унас-
ледяването на заболяването по автозом-
но-доминантен път. [1]. 

ТС е описана за пръв път от 
Bourneville през 1880 год. Честотата и 
варира от 1 на 6 000 до 1 на 14 500. Ха-
рактеризира с триадата от клинични 
симптоми: епилепсия (80% от случаите), 
умствено изоставане (60% от случаите) и 
аденома себацеум (75% от случаите). 
Бъбреците могат да не бъдат засегнати, 
или да са налице кисти и ангиомиолипо-
ми. Последните се срещат обикновенно 
след десет годишна възраст и са налице 
при 40 до 80% от пациентите. Бъбречни-
те кисти се развиват най-често преди 3 
годишна възраст и се срещат при около 
20% от засегнатите индивиди. Терапев-
тичното поведение при тях налага вни-

мателно проследяване на големината на 
бъбречните ангиомиолипоми и профи-
лактична емболизация, или хирургична 
ексцизия при тези с размери по-големи 
от 4 см. 

Рискът от развитието на бъбречно-
клетъчен карцином при пациенти с ТС е 
не по-голям от 2%. 

Описание на случая 
Касае се за мъртвороден фетус в 28 

гестационна седмица от втора бременост 
на 33 годишна майка. Няма данни за 
кръвосмешение и близкородствен брак. 

Ултразвуковото изследване реализи-
рано през 26-та гестационна седмица от-
крива сърдечен тумор, диагностициран 
като рабдомиома. 

Фетопатологично изследване: Мак-
роскопското изследаване установява 
женски ембрион с тегло 1092 г., с био-
метрични параметри съответстващи на 
29 – 30 гестационна седмица, на който 
не се откриха аномалии на плацентата, 
кухините и органите на фетуса, включи-
телно и мозъчните структури. 

Дисекцията на сърцето откри единс-
твено нодуларна туморна формация в 
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дясна камера между платната на атрио-
вентрикуларната клапа. Туморният възел 
бе с големина 1 см, белезникав на цвят и 
с относително твърда консистенция (Фи-
гура 1). 

 
Фиг. 1. Блок сърце – бял дроб. Туморен 
възел между платната на атрио-
вентрикуларната клапа 

Микроскопско изследване: Хистоло-
гичният анализ на формацията откри 
рабдомиобластни клетки с обилна ци-
топлаза, представляващи клетъчни еле-
менти на сърдечна рабдомиома (Фигу-
ра 2).  

 
Фиг. 2. Преходна зона на миокарда – 
нормален и рабдомиома. (H&E) x 200 

Имунохистохимичното изследване 
(ИХХ) установи липса на маркировка за 
дезмин, актин и HMB-45. 

Микроскопското изследване на мозъ-
ка установи туморна лезия, в стената на 

левия латерален вентрикул, съдържаща 
големи клетки без злокачествени приз-
наци – гигантоклетъчен астроцитом. 
(Фигура 3).  

 
Фиг. 3. Кортекс церебри, преходна зо-
на – нормална и гигантоклетъчен астро-
цитом x400 

Имунохистохимичното изследване с 
туморен маркер GFAP доказва присъс 
твието на туморни клетки (Фигура 4). 

 
Фиг. 4. Имунохистохимия – туморен 
маркер GFAP x400 

Фетопатологичната диагноза Тубе-
розна склероза на Бурнивил бе потвър-
дена с генетично изследване. Направе-
ният молекуларен анализ показва, че фе-
тусът е носител на мутация L219P 
(c.656T > C) в екзон 7 на гена, отговорен 
за TSC2 ТС в хетерозиготно състояние и 
потвърждава диагнозата за Туберозна 
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склероза на Бурневил. Молекуларният 
анализ на родителите на фетуса не е отк-
рива подобна фамилна мутация, което 
показва, че откритата мутация у фетуса е 
от тип „де ново“. 

Обсъждане 
Сърдечните тумори представляват 

около 1% от феталните сърдечни анома-
лии, диагностицирани интраутернно. 
Появата на сърдечна недостатъчност, 
аритмия или нарушение в проводимост-
та на сърцето, както и появата на фета-
лен хидропс може да доведе до смърт на 
плода. В нашия случай, не бяха открити 
сиптоми на аназарка, но смъртта на пло-
да в утробата на майката, вероятно се 
дължи на аритмия или сърдечна недос-
татъчност на детето. 

В настоящия случай антенаталната 
ехография не открива никакви мозъчни 
аномалии, макроскопски туберкули или 
нодули, които бяха установени от фето-
патологичното изследване. Това недвус-
мислено показва, че в подобни случаи 
само ултразвуково изследване, не е дос-
татъчно. Диагностицирането на мозъчни 
увреди от типа на субепендимални ле-
зии, каквато е гигантоклетъчната астро-
цитома, характерни за ТС на Бурневил е 
възможно главно чрез магнитно резо-
нансна томография (МРТ) [2], което при 
нашия казус не бе осъществено. 

Засягането на бъбреците на плода е 
по-рядко в сравнение със сърдечните и 
мозъчни увреждания. То може да се про-
яви симулирайки появата на еволюира-
ща автозомно-доминантна поликистоза 
(PKDA). Генетичното изследване на та-
кива фетуси показа в повечето случаи 
големи делеции, засягащи целите или 
част от съседни гени TSC2 и PKD1 [3]. 
При пациенти с мутации в ген TSC1 не 

се установяват значителни кистични ле-
зии. Въпреки, че изследвания фетус има 
мутация в ген TSC2, не се установиха 
увреждания на бъбреците. 

Туберозната склероза на Бурневил е 
рядко заболяване, което в 60% е по-
често спорадично [4]. Това се потвърж-
дава и от изследвания случай, при който 
мутацията е идентифицирана у фетуса, 
но не и в родителите, което показва, че е 
мутация „де ново“. 

При фамилните форми на ТС, унасле-
дяването е автозомно доминантно с ви-
сока пенетрантност. Хамартинът и тубе-
ринът играят ключова роля в развитието 
на хамартомните прояви на заболяване-
то. Хамартинът (експресиран в ген 
TSC1) и туберинът (експресиран в ген 
TSC2) се кумулират в бронхиалния епи-
тел, сърдечния мускул, събирателните 
каналчета на бъбрека и нервната тъкан; 
но не в рабдомитомите на сърцето. Ком-
плексът „Hamartine-tuberin“ оказва ин-
хибиторен контрол върху сигналния път 
mTOR (mammalian Target Of Rapamycin), 
който интегрира сигналите на митоген-
ните фактори [5]. Инхибирането на ха-
мартина в клетките, които притежават 
фокални клетъчни адхезии е причина за 
загубата на сцепление. Пътят на Rho-
протеин сигнализацията, която регулира 
клетъчната адхезия може да бъде важен 
етап за скоростта на образуване на тумо-
ри, а прекъсването на клетъчната адхе-
зия може да доведе до развитието на ха-
мартоми при Туберозната склероза на 
Бурневил [6]. Генетичният анализ, обаче 
се усложнява от факта, че у някои се-
мейства съществуват индивиди, носите-
ли на гена, които не е задължително да 
проявяват заболяването. 

Единствено откриването на двата ти-
па свързани лезии – сърдечни и мозъчни, 
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чрез МРТ, може да бъде с голяма доза 
достоверност, достатъчно за поставяне 
на диагнозата Туберозна склероза на 
Бурневил, която следва задължително да 
се потвърди и от фамилно генетично из-
следване, след което би могъл да бъде 
препоръчан аборт по медицински пока-
зания. 

При откриване на изолиран сърдечен 
тумор и особено на многобройни сър-
дечни лезии диагнозата Туберозна скле-
роза на Бурневил е твърде вероятна. В 
тези случаи е наложително обстойно 
ехографско наблюдение и проследяване 
на сърдечните изменения, като особено 
ценно е МРТ изследване на мозъка на 
плода, с цел установяване на церебрални 
хамартоми.  

В случаите на интраутеринна или не-
онатална смърт, когато пренаталнато из-
следване не е поставило диагнозата, по-
ради липсата на визуализация на сърде-
чен тумор, мозъчни или бъбречни ано-
малии е задължително осъществяването 
на фетопатологичната аутопсия на пло-
да, която единствено е в състояние да 
отхвърли или постави диагнозата на Ту-
берозна склероза на Бурневил. Необхо-
димо е да бъдат открити два големи кри-
терия за заболяването или един голям и 
два малки [7].  

Изводи 
Сърдечните рабдомиоми, диагности-

цирани пренатално могат да бъдат на-
сочващи към генетично заболяване, как-
вото е Туберозната склероза на Бурне-
вил. В тези случаи МРТ може да бъде 
показателна за наличие на хамартоми. 
Генетичното потвърждение на диагноза-
та, чрез интраутеринно изследване е на-
ложително. Пред вид факта, че Тубероз-

ната склероза на Бурневил не е несъв-
местима с живота трябва да се подхожда 
много внимателно към индикациите за 
прекъсване на бременността по меди-
цински показания. Наложително е под-
ходът за диагностиката и лечението на 
заболяването да бъде мултидисциплина-
рен: включващ гинеколози, неонатолози, 
радиолози, фетопатолози и генетици. 
Прилагането на имунохистохимичен 
анализ (ИХХ) с анти-туберин, анти-
хамартин антитела е от голямо значение, 
поради спецификата и надежността на 
методиката за хистологичната диагнос-
тика на Туберозната склероза на Бурне-
вил. Прецизната пренаталната диагнос-
тика е от изключително значение за 
прогнозиране изхода на болестта.  
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разпространение при светлоклетъчен карцином 
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Въведение 
Метастазирането е най-характерния 

белег за злокачествените тумори и нали-
чието на метастатични огнища към мо-
мента на поставяне на диагнозата винаги 
е свързано с по-лоша прогноза за паци-
ента (1). Бъбречно-клетъчният карцином 
(БКК) е най-честият урологичен злока-
чествен тумор и представлява около 90% 
от всички ренални неоплазми. В послед-
ните години все по-рядко се наблюдава 
класическата клинична триада (хемату-
рия, болка, палпируема маса) и благода-
рение на обогатяването на образните ме-
тоди все по-чести са диагностицираните 
безсимптомни тумори. Oколо 20 – 30% 
от пациентите към момента на диагнос-
тицирането си са вече с далечни метас-
тази (2). Метастатичният БКК (мБКК) е 
труден за лечение, с изразена лъче- и 
химиорезистентност и прогнозата за тези 
пациенти е лоша (3). Най-честите лока-
лизации за далечни метастази на първи-
чен БКК са: бял дроб (45%), кости (29%), 
лимфни възли (21%), черен дроб (20%), 
надбъбречна жлеза (9%), мозък (8%) и 
др. (18%) (4). БКК има непредвидимо 

биологично поведение и необичен начин 
на метастазиране, предвид характерната 
вариабилност на лимфния му дренаж (5). 

Цел 
Целта на настоящата работа е да се 

анализира метастатичния процес при 
светлоклетъчен БКК (сБКК) по отноше-
ние на големината на първичния тумор, 
ангажиране на бъбречната вена, локали-
зация и множественост на метастазите и 
да се представят случаи от практиката с 
редки локализации на метастазиране. 

Материали и методи 
В изследването са включени 22 паци-

ента с верифицирани лимфни и органни 
(далечни) метастази от светлоклетъчен 
карцином на бъбрека, диагностицирани 
и оперирани в МБАЛ „Св. Марина“ – 
Варна. Използвани са парафинови блок-
чета и хистологични препарати, оцвете-
ни с Хематоксилин&Еозин (ХЕ) и иму-
но-хистохимично (ИХХ). Представени 
са два клинични случая с редки локали-
зации на метастази от сБКК, като пър-
вична проява на заболяването. 
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Табл. 1. Основни показатели на пациентите 

№ Пол Въз
раст 

Големина на 
тумора (см) 

Fuhrman 
grade 

Локализация на метастазите Ангажиране на 
хилусни съдове 

1 М 51 8 3 ЛВ, черен дроб V (x) 
2 M 62 7 2 ЛВ V (-) 
3 М 72 5 2 ЛВ V (+) 
4 M 63 6 1-2 ЛВ, бял дроб, черен дроб V (+) 
5 М 62 10 2 Мозък V (-) 
6 М 82 7 3 ЛВ V (+) 
7 Ж 68 10 2 ЛВ V (-) 
8 Ж 66 7 3 ЛВ V (-) 
9 М 65 6 2 Мозък V (x) 

10 М 47 14 3 ЛВ, бял дроб, мускул, гингива, мозък V (+) 
11 М 58 10 3 ЛВ V (+) 
12 М 48 5,5 2 Гръбначен канал V (-) 
13 М 79 8 2 Мозък V (x) 
14 М 68 11 2 Надбъбречна жлеза V (-) 
15 М 63 10 3 Оментум V (+) 
16 М 71 4,5 2 Кости, глутеусни мускули V (-) 
17 М 66 12 2 ЛВ V (-) 
18 Ж 59 7 2 Гръбначен канал V (x) 
19 Ж 82 4 3 Гръбначен канал, бял дроб V (-) 
20 М 71 12 3 ЛВ, надбъбречна жлеза V (+) 
21 Ж 68 7 3 ЛВ, скелетна мускулатура V (+) 
22 М 68 6 3 ЛВ V (-) 

 

Резултати и обсъждане 
При анализираните 22-ма пациенти 

доминира мъжкият пол (77,3%) спрямо 
женския (22,7%). Основните локализа-
ции на метастазите са класически описа-
ните със следното процентно разпреде-
ление: лимфни възли (59%), кости (18%), 
бял дроб (13%), мозък (13%), скелетна 
мускулатура (13%), черен дроб (9%), 
надбъбречна жлеза (9%). С единични 
метастази са 68% от пациентите, а с 
множествени са 32%. Бъбречната вена е 
ангажирана в 36% от случаите. Прави 
впечатление, че дори при ангажирането 
на венозен хилусен съд може да не се 
наблюдават органни метастази. От друга 
страна наличието на далечни метастази 

не винаги се асоциира с туморни веноз-
ни тромбози. Големината на първичния 
тумор варира от 5 до 14 см (средно 8 см). 
Дори малки по размери тумори (4 – 7 
см), класифицирани като Т1 се предста-
вят с ангажиране на венозен съд и, не 
само с лимфни, но и с далечни метаста-
зи. Ядреният белег за стадиране по 
Fuhrman е най-често 2 – 3. Степен 4 не се 
среща. От всичко показано на таблица 1, 
прави впечатление, че дори при сБКК с 
малки размери, нисък ядрен грейд и лип-
сващо ангажиране на хилусен венозен 
съд метастатичният потенциал не винаги 
е предсказуем. Това доказва, че класи-
ческите прогностични фактори не са 
достатъчни за определяне на биологич-
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ното поведение на БКК. Освен това БКК 
е характерен с метастазиране в доста не-
обичайни места. В литературата са опи-
сани клинични случаи на метастаза от 
сБКК в дуоденум (6), жлъчен мехур (7), 
панкреас (8), щитовидна жлеза (9) и др. 
При двама от включените в настоящия 
анализ пациенти правят впечатление 
редките локализации на далечни метас-
тази. 

Случай 1. Касае се за пациент на 71 
год. с оплаквания от болки в корема 
придружени с нередовен пасаж и метео-
ризъм, ирадииращи към гърба, кръста и 
левия глутеус. Мускулните болки силно 
затрудняват походката на болния. Про-
ведено е нативно и контрастно КТ изс-
ледване, при което се визуализира хете-
роденсна туморна формация в левите 
глутелните мускули с кранио-каудален 
размер 110 мм. Лезията обхваща и дест-
руктира крилото на лявата илиачна кост. 
В паренхима на левия бъбрек се открива 
формация с максимален размер 4,5 см 
(ДД хипернефром). Извършена е кор-
биопсия на формацията от левите глу-
телни мускули със следното морфоло-
гично описание: меки тъкани с инфилт-
рация от атипични полигонални клетки 
със светла, оптически празна, цитоплаз-
ма, с полиморфни ядра, някои с видими 
нуклеоли. ИХХ изследване показа пози-
тивна експресия на АЕ1/АЕ3, Vimentin и 
CD10 (Фиг. 1). Патоанатомичното зак-
лючение насочва за метастаза от свет-
локлетъчен карцином на бъбрека. След 
извършената нефректомия е верифици-
ран първичният бъбречен карцином. 

Намирането на метастаза от сБКК в 
мускул е относително рядко. Според 
Sountoulides et al. (10) до 2011 описаните 
случай са 35 като в повечето от тях са 

засегнати псоасните мускули и скелетна-
та мускулатура на крайниците. Единич-
ни са съобщенията за метастази в голе-
мите глутеални мускули, до 2013 са съ-
общени едва три случая (11). Малко се 
знае за механизма, по който туморните 
клетки инвазират мускулната тъкан. В 
литературата са описани три основни 
патофизиологични механизма за възник-
ване на мускулни метастази (ММ). На 
първо място метастази могат да възник-
нат чрез артериалните съдове (12); освен 
това малигнените тумори могат да инва-
зират паравертебралните венозни плек-
суси, и чрез тях да достигат до долната 
куха и до мезентериалната вена. Вероят-
но по този механизъм метастазират ту-
морите от коремната кухина и малкия 
таз (13). ММ могат да водят началото си 
и от интрамускулен аберантен лимфен 
възел (12). Въпреки че скелетната мус-
кулатура е богато кръвоснабдена, метас-
тазите в нея са редки. Според Goger YE 
et al. tова би могло да се обясни с 1) про-
дукцията на млечна киселина 2) антиту-
морна активност на лимфоцити и Nk-
клетки 3) инхибиране на метастазите от 
образуваните от мускулите различни 
пептидни фактори 4) наличие на проте-
азни инхибитори в екстрацелуларния 
матрикс на мускулната тъкан (11). Ме-
тастазите в скелетната мускулатура мо-
гат да бъдат както първична проява на 
БКК, така и да възникнат месеци или 
много години след радикална нефректо-
мия (14). Основната диференциална ди-
агноза, която трябва да влиза в съобра-
жение са първичните саркоми. Според 
Tuoheti Y. et al. обикновено метастазите 
се проявяват по-често като болезнени 
маси, докато първичните тумори са по-
често безболкови (15). 
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Фиг. 1. Метастаза от сБКК в мускул: а) оцв. ХЕ (увел. 200х); б) ИХХ с CD10 (увел. 
200х); в) ИХХ с Vimentin (увел. 200х) 

Случай 2. Касае се за пациент на 47 
год. възраст, постъпващ в клиниката по 
лицево-челюстна хирургия по повод на 
образувание на венеца. Лезията е бързо 
нарастваща и с давност от 3 месеца. 
Поставена е работна диагноза Epulis 
maxillae и при извършената сегментна 
остеотомия на горната челюст е премах-
ната и изпратена за хистологично изс-
ледване. При оцветяване с ХE се наблю-
дава следната микроскопска хистоло-
гична находка: обширни участъци с нек-
роза, разязвяване и гранулационна тъ-
кан; акантоза и псевдоепителиоматоза на 
тапициращия многослоен плосък епител; 
туморна формация със солиден, на места 
папиларен строеж, с клетки с обилна 
светла цитоплазма и фокуси с изразен 
ядрен полиморфизъм, участъци с некро-
за на туморната тъкан. Проведените 
ИХХ-изследвания показват: дифузна 
имуноекспресия на CD10 и Vimentin 
(Фиг. 2). Патоанатомичното заключение 
е светлоклетъчен карцином и насочва 
към доказване или изключване на метас-
таза от БКК. След проведения КТ на ко-
рем се откриват данни за мекотъканна 
формация в десния бъбрек, тромбоза на 
дясна ренална вена, лимфаденопатия, 
белодробни метастази и метастази в де-
сен м. илиопсоас. Извършена е нефрек-
томия и при хистологичното изследване 
на туморната лезия е потвърдена диагно-
зата светлоклетъчен карцином на бъбре-

ка. Два месеца след това са доказани и 
мозъчни метастази. 

Устната кухина е друга рядка локали-
зация на метастазиране на БКК, като по-
често са засегнати костите. Меките тъ-
кани (гингива, език, тонзили) се засягат в 
33% (16). Диагностицирането на метас-
татичен тумор е сериозно предизвика-
телство, от една страна заради рядкото 
срещане, а от друга – заради това, че той 
може да имитира различни инфламатор-
ни или реактивни лезии. Обикновено на-
личието на метастази в устната кухина е 
проява на напреднала дисеминиция на 
туморния процес, (10) както е и при па-
циента от случай 2. Гингивата е рядко 
срещано място за метастазиране – обик-
новено там се откриват метастази от бе-
лодробен аденокарцином и карцинома 
на гърдата. БКК е третият по честота ту-
мор даващ метастази в гингивата (17). 
Смята се, че за възникването на метаста-
зи там от значение са хроничните възпа-
лителни промени и съответно богатата 
съдова мрежа, която се образува (18). 
Макар, че устната кухина не е сред често 
срещаните места за метастазиране на 
сБКК, то все пак трябва да се има пред-
вид, тъй като в тази област могат да се 
развиват и първични тумори със сходна 
светлоклетъчна морфология, главно 
одонтогенни тумори или карциноми на 
слюнчените жлези. 
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Фиг. 2. Метастаза от сБКК в гингива а) оцв. с ХЕ (увел. 40х); б) оцв с ХЕ (увел. 200х); 
в) ИХХ с CD10 (увел. 200х); г) ИХХ с Vimentin (увел. 200х) 

Изводи 
Представеният анализ подкрепя ста-

новището, че действително сБКК е неп-
редсказуем по отношение своето биоло-
гично поведение. Стандартни прогнос-
тични фактори като размер на тумора 
(Т), ядрен грейд (по Fuhrman) и ангажи-
ране на хилусни венозни съдове (V+/-) 
имат своето място, но е необходимо до-
бавяне и на нови показатели. В допълне-
ние е важно да се познават редките ло-
кализации за метастазиране на сБКК и да 
влизат в диференциалната диагноза на 
тумори със светло-клетъчна морфология. 
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Skin Involvement in Hodgkin’s Lymphoma –  
a Case Report and Review of the Literature 

Nadezhda Stefanova, Snezhana Spasova, Doroteya Malinova 
Department of General and Clinical Pathology 
St. Marina University Hospital 
Medical University of Varna, Bulgaria 

Introduction 
Hodgkin lymphoma used to be called 

Hodgkin's disease or Hodgkin's lymphoma 
(HL) represents around 10% of all lym-
phomas. According to WHO classification 
(2008) there are two main groups of HL – 
classical types and nodular lymphocyte 
predominate type. There are 4 types of clas-
sical Hodgkin lymphoma: nodular sclerosis, 
which is the most common type (60%), 
mixed cellularity (15%), lymphocyte rich 
(20%) and lymphocyte depleted (less than 1 
%). All classical types of HL contain Reed-
Sternberg cells while in nodular lympho-
cyte predominate type these cells are very 
few. 

HL usually starts with painless lymphad-
enopathy in the cervical, supraclavicular or 
in the mediastinal region. Skin involvement 
in Hodgkin lymphoma (HL) is relatively 
rare and occurs in 0.5 – 3.4 percent of the 
patients. The most common clinical fea-
tures are single or multiple dermal or sub-
cutaneous nodules. 

Case 
We report a case of a 56-year-old male 

patient previously diagnosed of HL, nodu-
lar-sclerotic type and treated with 
BEACOPP – seven cycles, ICE – four cy-
cles with growth factor support. After com-
pletion of these cycles he achieved partial 
response (according to the postcycle PET 
scan). Five months later this patient pre-

sented to our hospital with a dermal ingui-
nal nodule and itching. A cutaneous biopsy 
was performed and the histological exami-
nation revealed dermal infiltrate – small 
groups of cells with abundant eosinophilic 
cytoplasm and oval nuclei with big red nu-
cleoli, and multinucleated giant cells, re-
sembling Reed-Sternberg cells. These cells 
were present in the background of areas of 
necrosis, myxomatous changes, neutrophil 
infiltration and granulation tissue. Immuno-
histochemical analysis was performed. Gi-
ant cells and mononucleated cells with eo-
sinophilic nucleoli were both CD30 and 
CD15 positive, focal positive reaction for 
CD20 was observed, as well as diffuse ex-
pression of CD3. We concluded that this is 
a case of skin involvement in HL with add-
ed suppurative inflammatory reaction and 
features of chronic inflammation.  

 
Fig. 1. Histology from the skin lesion, 
showing dermal infiltrate (H&E stain, 
magnification 40x) 
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Fig. 2. Reed-Sternberg cells in a 
inflamatory background (H&E stain, 
magnification 400x)  

 
Fig. 3. Immunohistochemical staining for 
CD30 highlighted the Reed – Sternberg 
cells (200x) 

 
Fig. 4. Immunohistochemical staining for 
CD3, showing the background of T-
Lymphocytes (200x)  

Discussion 
The first report of skin involvement in 

HL was made by Grosz in 1906 [1]. The 
incidence of this condition can vary from 
0,5% to 7, 5% [2, 3, 4]. According to 
Bluefarb [5] the specific cutaneous lesions 
in HL can be classified as follows: papules, 
infiltrations and plaques, nodules or tumors, 
ulcerative lesions, various combinations of 
these lesions, erytroderma. The most com-
mon presentation is papular and/or nodular 
dermal or subcutaneous lesion that become 
ulcerative and can involve the skin area as it 
was in our case. The mechanism or mecha-
nisms for the skin involvement in HL are 
still not known but several possible ways of 
spreading to the skin are postulated: 1) the 
cutaneous lesions can arise by direct exten-
sion from underlying nodal focus 2) retro-
grade lymphatic spread from tumor-
involved lymph nodes 3) hematogenous 
dissemination of the disease [6]. Some of 
the authors tried to classify skin lesions and 
lymph nodes according to the histologic 
type [3, 4]. In their review [4] White and 
Patterson concluded that in every case with 
skin involvement in HL, the skin lesion 
showed either the same or a prognostically 
worse histologic pattern when compared to 
the lymph node findings, but there is no 
correlation between histologic type in skin 
and prognosis. 

The diagnosis of HL with skin 
involvement requires careful pathological 
examination and identification of the 
pathognomic Reed-Sternberg cells or 
Hodgkin cells within the tissue specimen. 
These cells are derived from the germinal 
B-cells and are usually situated in a 
background of reactive cells [7, 8]. 
Commonly, these cells expressed CD30 and 
CD15, but do not CD20 [7, 8]. There are 
cells resembling Reed-Sternberg cells that 
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can be seen in other T- and B-cell 
lymphomas, carcinomas, sarcomas and 
melanomas [8, 7]. HL with skin 
involvement must be distinguished from 
other conditions that can present with 
cutaneous lesions, for example infection, 
graft-versus-host disease, mycosis 
fungoides, granulomatous slack skin 
disease, lymphatoid papulosis and 
anaplastic large cell lymphoma. The latter 
two lesions can express CD30, but cannot 
CD15, which is the main difference with 
HL.  

Patients with HL diagnosis have good 
prognosis and greater than an 80 percent 
five-year survival [8, 7]. However, skin 
involvement is usually associated with 
diffuse lymphadenopathy and poor 
prognosis [9, 10, 11]. Several authors 
described cases with skin involvement in 
HL which have previously been showing 
slow progression to transform in 
generalized lymphadenopathy [11, 12]. 
Hence, it is very important to identify the 
right diagnosis and start the proper 
treatment. There is still no standardized 
treatment regimen for patients with skin 
involvement in HL. Typically, the treatment 
includes chemotherapy with or without 
radiation. Other options can be surgical 
excision, local cutaneous radiation. In our 
case the patient was treated with IGEV 
regimen. 

Our case shows a refractory HL with 
focal nodular skin lesion. Although rare, 
these lesions should be considered in the 

differential diagnosis of non-Hodgkin 
lymphomas that more often affect the skin. 
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Rare Arteries as Vestiges of the Lateral Branches of 
the Dorsal Aorta 

Stefan Ivanov, Ritaben Patel  
Medical University of Plovdiv 

Introduction 
The most common cardiovascular 

abnormities are observed in the renal 
arteries. Clear classification is not definitive 
however these vessels vary in number, 
source and length. Typically, the kidney is 
supplied by a single renal artery from which 
an inferior suprarenal artery branches. 
Furthermore, it subdivides on both sides of 
the renal pelvis into two frontal branches 
and one posterior branch. The incidence1 of 
the variations is estimated to be 25% 
unilaterally and 10% bilaterally, according 
to some authors. Other authors suggest the 
incidence of the variations are, 18 – 30% 
and 15% respectively. A common variation 
of the kidneys is the formation of a 
common trunk between the testicular and 
suprarenal artery, found in 1 of 26 kidneys. 
The variations of the gonad arteries are 
more frequent in men and are usually on the 
left-hand side. These abnormities are of 
vital importance for surgical procedures2 
such as nephrectomy and kidney 
transplantation. 

Aim 
Our project aims to investigate two 

different variations found on the kidneys 
during routine dissections. The first 
variation in a cadaver displayed a triple 
renal artery. The second variation found 
was a common trunk of the testicular and 
suprarenal artery on the right kidney and a 
double renal artery on the left kidney. The 

practical application and the causes of these 
phenomena will be discussed further. 

Embryological background 
During prenatal development, the blood 

supply to the retroperitoneal region 
undergoes dynamic changes. After the 
fusion of the dorsal aorta3 we can 
distinguish ventral, dorsal and lateral 
branches. The latter of these branches 
supply structures from the nephrotome 
region (pronephros, mesoneophros, 
metanephros, sex and suprarenal glands). 
Furthermore, during the postnatal period 
the only remaining vessels include the 
inferior phrenic artery, suprarenal artery, 
renal artery and ovarian or testicular artery 
(dependent of sex). The embryogenesis of 
the kidney involves ascendance of the 
metanephros (the future definitive kidney) 
into the upper abdominal cavity. This 
process is associated with revascularisation4 
whereby new vessels arise on the level of 
the metanephros, supplying the organ. In 
contrast, the older vessels below its level 
normally disappear. Failure of degeneration 
of some vessels is a major factor in causing 
the variations presented. 

Description of the cases 
During routine dissections (Fig. 1), we 

found three arteries branching out from the 
abdominal aorta and entering right kidney. 
The right superior renal artery, which is 90 
mm in length and 30 mm in diameter, 
appears at the level of L1 and 130 mm 
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above the bifurcation. It divides into the 
frontal and posterior trunk giving two 
arteries to the hilum and one polar artery. 
The right medial renal artery is 60 mm 
long, 4 mm wide and supplies the kidney in 
the hilum in the polar region. It arises at the 
level between L4 and L3. The right inferior 
renal artery was found approximately at the 
level of L4 and also enters the hilum and 
the polar area. The upper and medial 
vessels were found on the anterior aspect of 
the aorta and the lower branch on the 
posterior aspect. 

The secretory apparatus of both kidneys 
denote pathological implications. The size 
and shape of the right ureter is deformed as 
addition to the left pelvis and ureter. The 
right kidney is considerably enlarged and 
measures: 18.5 cm length, 7 cm width 
(upper part), 5 cm width (middle part) and 3 
cm width (lower part). Abnormal 
differences of the parenchyma were not 
observed. 

The cadaver of a 72-year-old male 
indicated an abnormality during a routine 
dissection (Fig. 2). The findings indicate a 
13 mm common trunk of the suprarenal and 
testicular artery found 9mm below the renal 
artery in the retroperitoneum. After the 
division, the right testicular artery (225 mm 
long and 2 mm in diameter after the 
division) and the right medial renal artery 
(62 mm long and 2 mm in diameter) 
demonstrate normal anatomical position in 
the peritoneum. On the left side of the 
dorsal aorta a double renal artery was found 
and the branches were classified as upper-
frontal and lower-posterior. Both branches 
subdivided into arteries of the hilum.  

 

Fig. 1. 

 
Fig. 2. 

Practical application 
Variations of the dorsal aorta are of criti-

cal importance for kidney transplantations, 
nephrectomy, hypertension cases and hy-
dronephrosis. 
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The allografts with multiple renal arter-
ies are a surgical challenge and are consid-
ered to obtain a higher risk of postoperative 
rejection1. We found statistical data indicat-
ing relatively high rates of graft survival 
with single, double and triple renal arter-
ies – respectively 95%, 95% and 71%. The 
technique for transplantation with multiple 
renal arteries requires visual diagnostics 
and well planned methods for joining the 
vessels. An example of one is the anasto-
mosis between the epigastric and polar ar-
tery5 leading to complication in merely 
2.6% of the patients. The risk of thrombosis 
in the following months is nevertheless 
higher than a regular kidney transplantation. 

A survey shows that 1 to 3% of the diag-
nosed cases of hypertension are associated 
with renovascular etiology. Controversial 
data from other publications show an insig-
nificant increase of renal arterial sclerosis in 
patients with multiple renal arteries. 
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Нервнопсихични отклонения при болни със 
системен лупус еритематодес, установени чрез 
тест на Гийсен 

Евгени Нанев, Станислава Попова 
Медицински факулет, Медицински университет – Пловдив 

Системният лупус еритематозус е 
хронично автоимунно възпалително за-
боляване с широк спектър от клинични 
прояви, генетично обусловени несъвър-
шенства на регулаторните процеси во-
дещи до неконтролирана продукция на 
автоантитела и задействане на каскада от 
възпалителни реакции, които увреждат 
клетките и органите, с които се свързват 
антитела. Засягането на централната 
нервна система е една от важните лока-
лизации на лупусната болест. Наред с 
епилептиформените гърчове и психо-
тичните прояви, които са и критерии за 
диагноза, се наблюдава значително раз-
нообразие от симптоми: главоболие, 
психоза, парализи, парези, сетивни на-
рушения, корова атрофия, нарушение в 
поведението и др. 

Целта на съобщението е да се проу-
чат нервнопсихични промени при болни 
с системен лупус еритематодес, устано-
вени чрез тест на Гийсен. 

Пациенти и методи 
В проучването са включени общо 30 

пациента, покриващи диагностични кри-
терии за системен лупус еритематодес, 
от тях 25 жени и 5 мъже, намиращи на 
лечение в ревматологични отделения 
УМБАЛ „Свети Георги“, МБАЛ „Три-

монциум“ и в ревматологични практики. 
На всички пациенти са анализирани де-
мографски данни, данни от анамнеза и 
физикален преглед при хоспитализация-
та им в съответните отделения или при 
посещение на ревматологичен кабинет. 
На всички болни е оценен SLEDAI-
индеск за оценка на активността на забо-
ляването.  

Проучването включва две групи бол-
ни – група А, с 15 пациента със системен 
лупус еритематодес с давност на заболя-
ването до 3 години и група В, която съ-
що включва 15 пациента, с давност на 
заболяването повече от 3 години. Сред-
ната възраст на пациентите е в група А е 
31,9 ± 3,1 години, а в група В 42,2 ± 4,1 
години. 

Тестът на Гийсен е въпросник с 40 
твърдения, засягащи различни качества 
на личността, Всяко качество е дадено с 
две противоположности и пациентът сам 
и отговорно попълва теста. Нормите на 
отговорите са от 4,45 до 5,93 като циф-
рово изражение с малка вариация между 
възрастовите групи. 

След щателно разяснение същността 
на теста и след получаване на съгласие 
от страна на пациентите за готовност за 
съдействие, той беше попълнен от тях 
(Табл. 1). 
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Табл. 1. Тест на Гийсен – методика 

Право твърдение Оценка Обратно твърдение 
Имам впечатление, че в сравнение с другите съм 
по-търпелив, отколкото нетърпелив 

3 2 1 0 1 2 3 Търпелив съм 

Мисля, че повече търся общуване с другите хора 3 2 1 0 1 2 3 Не търся общуване 
Склонен съм повече да ръководя другите 3 2 1 0 1 2 3 Не съм склонен 
Промяна на външните условия на живота ми 
силно би повлияла на психичното ми състояние 

3 2 1 0 1 2 3 Не би ми повлияла 

Имам впечатление, че рядко се занимавам с мои 
вътрешни проблеми 

3 2 1 0 1 2 3 Често мисля само за себе си 

Склонен съм да сдържам гнева в себе си 3 2 1 0 1 2 3 Не съм склонен 
За мен е от значение да превъзхождам другите 3 2 1 0 1 2 3 Не е от значение 
….. 3 2 1 0 1 2 3 ….. 
 

На базата на идеята на двуполюсен 
модел на отговор се установят различни 
типове личности по отношение на соци-
ален резонанс, доминантност, интрап-
сихичен контрол, биотонус, способ-
ност за контакт и общуване, социална 
потентност. Предвид трудното анализи-
ране на целия тест за целта на разработ-
ката са анализиране само основното нас-
троение и биотонус на пациентите и спо-
собността им на контакт и общуване. 

Получените резултатите са обработе-
ни чрез статистическа програма SPSS 19, 
при достоверност р < 0,05. 

Резултати и обсъждане 

Табл. 2. Резултати – Демографски пока-
затели на проучените болни 

Групи Група А, 
15 пациента 

Група В 
15 пациента 

Давност на 
заболяването 

до 3 години Над 3 години 

Лечение с КС и 
ЦТ пулс-терапия 

12 пациента 3 пациента 

SLEDAI-индеск 23,1 9,6 

Според теста на Гийсен основно наст-
роение (биотонус) определя пациентите 
като депресивен тип и хипоманиен тип, 
базирайки се на въпроси № 4, 5, 6, 8, 14, 

29, 32 от него. За депресивния тип пове-
дение на болните са присъщи: потисна-
тост, повишена склонност към интрос-
пекция, страхливост, самокритичност, 
скруполнозност, сдържаност и трудно 
адаптиране при промяна на средата. Хи-
поманийният тип се характеризира с 
противоположни на описаните особе-
ности и независимост от външните про-
мени. Според получените резултати в 
група А преобладава хипоманиен тип на 
поведение, докато при група В депреси-
вен тип на поведение със склонност към 
суицидъм (р < 0,05). 

Според получените резултати в група А преобладава 
хипоманиен тип на поведение, докато при група В депресивен 

тип на поведеление със склонност към суицидъм.
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Хипомаинен 
тип Депресивен 

тип

Група А

Група В

Фиг. 1. Резултати на основно настроение 
(биотонус) на пациенти със системен лу-
пус еритематодес според тест на Гийсен, 
(група А n = 15, група В n = 15). 
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Според теста на Гийсен способността 
за контакт и общуване определя пациен-
тите като отворен тип и затворен тип, 
базирайки се на въпроси № 10, 11, 12, 15, 
19, 25, 34. Отвореният тип е открит, не-
дистанциран, отзивчив, доверчив и жер-
твоготовен, открито даващ израз на обич-
та си, изживяващ по-непосредствено и 
по-силно любовните си чувства. Затво-
реният тип проявява противоположни на 
тези тенденции. В основата на описаната 
поляризация стои нагласата „доверие – 
недоверие“. Според получените резулта-
ти в група А преобладава отвореният тип 
на поведение, докато при група В – зат-
ворен тип (р < 0,05). 

Според получените резултати в група А преобладава 
отвореният тип на поведение, 

докато при група В – затворен тип.
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Фиг. 2. Резултати на способността за 
контакт и общуване на пациенти със 
системен лупус еритематодес според 
тест на Гийсен, (група А n = 15, група В 
n = 15). 

Обсъждане 
Системният лупус еритематодес е 

тежко, хронично, инвалидизиращо със-
тояние. Заболяването обичайно започва 
в млада, активна възраст и ангажира 
преимуществено жени. В първите годи-
ни от боледуването и съответно прием 
на високи дози кортистероидни препара-
ти, при пациентите преобладават хипо-
маниен и отворен тип на поведение, спо-
ред резултатите, получени от теста на 

Гийсен. Тези болни са открити, недис-
танцирани, доверчиви към околните и 
лекарския екип.  

Три години от началото на заболява-
нето, поведението на болните се проме-
ня, те стават депресивни, затворени и със 
склонност към суицидни мисли. При тях 
преобладава недоверието към медицинс-
кия екип и околните, те стават затворени 
и трудно се адаптират към другите. 

Получените резултати на анализиране 
на теста на Гийсен доказват статисти-
ческа достоверност, но пред вид малкия 
брой наблюдавани болни е необходимо 
проучването да продължи с включване 
на нови единици за наблюдение.  

Изводи 
1. Тестът на Гийсен открива разлики 

в поведенческото поведени на болни със 
системен лупус еритематодес и различна 
давност на заболяването. 

2. Тестът на Гийсен е лесен, достъпен 
и бърз начин за доказване на личностни 
промени при пациентите със системен 
лупус еритематодес, който може да се 
използва регулярно през 6 месеца за да 
се открият рискови болни със суицидни 
намерения. 
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Mиеломенингоцеле тораколумбалис феталис 

А. Тенев1, Д. Милков1, Г. Амалиев2, Е. Учикова2, Т. Китова3 
1Медицински университет – Пловдив 
2Клиника по акушерство и гинекология, УМБАЛ „Св. Георги“ 
3Катедра „Анатомия, хистология и ембриология“, Медицински факултет, Медицински 
университет – Пловдив 

Въведение 
Осъществяването на пренаталната 

ехография през първия триместър на 
бременноста има за цел потвърждаване 
на бремеността, определяне вероятния 
термин на раждане, диагностициране на 
многоплодна бременост, откриване на 
белези за генетични и хромозомни абе-
рации (Тризомии и Триплоидии), както и 
различни структурни аномалии (дефекти 
на нервната тръба). Отворените ДНТ 
имат честота 1 – 2 на 1000 новородени 
деца. Миеломенингоцелето представлява 
около 98,8% от открития спинален дис-
рафизъм, като тораколумбалната локали-
зация е най-честа. Когато аномалията не 
е диагностицирана вътреутробно откри-
ването ѝ при спонтанен аборт е възмож-
но само след аутопсия на плода. 

Причините за появата му са неясни, 
но възникването му е свързано с ембри-
оналното развитие. Формирането на 
гръбначния мозък преминава през ета-
пите на гаструлация (2 – 3 седмица), 
първична (3 – 4 седмица) и вторична 
неврулация (5 – 6 седмица). Гаструлаци-
ята е периодът, през който се формира 
нотохордата, от която се образува нев-
ралната плочка. По време на първичната 
неврулация се формира нервната тръба, 
чрез огъване и срастване по срединната 
линия на невралната плочка. По-късно 
нервната тръба се покрива от повърхнос-
тната ектодерма, намираща се встрани от 

нервната плоча. Неврулацията е важен 
етап от ембриогенезата, през който от 
нервната тръба се развиват главният и 
гръбначен мозък. Дефектите на нервната 
тръба, към които се отнася и миеломе-
нингоцелето са резултат от нарушение 
на ембриогенезата, довеждащо до не-
пълно затваряне по срединната линия на 
мезенхималните, костни и нервни струк-
тури. [16] Този процес води до възник-
ване на открити и закрити форми на 
малформациите в зависимост от етапа на 
ембриологичното им развитие и клинич-
ната им манифестация.  

Материал и метод 
Касае се за фетус получен от спонта-

нен аборт от първа бременост на 19-год. 
майка със средно образование, без вред-
ни навици и предишни заболявания. 
Съпругът на жената е 24-годишен пу-
шач, без заболявания. Бременността е 
зачената и износена в село Поибрене, 
Пазарджишка област. Направена е про-
филактика с фолиева киселина 0.4 мг 
дневно за няколко месеца. При извърше-
ните ехографии при амбулаторното 
проследяване на бременната жена не са 
установени фетални малформации. Вед-
нага след експулсията на плода, без кон-
сервация е направена е класическа ау-
топсия на абортния фетус. 
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Резултати и обсъждане 
Макроскопското изследване на плода 

установява женски пол на фетуса с тегло 
610 г, с биометрични покозатели, отго-
варящи на 24 гестационна седмица на 
развитие. Установена е лицева дисмор-
фия с микроретрогнатия, подчертани 
субпалпебрални гънки, неправилно за-
ловени ушни миди, хипотелуризъм. На-
лице са макроцефалия, къса шия и фрак-
тура на лява ребрена дъга.  

Изследването на гърба диагностицира 
дефект на кожата и костните структури 
на гръбначния стълб в долната част на 
торакалната и лумбална област с дължи-
на 4 см и ширина 3,5 см. Гръбначният 
мозък беше открит и се визуализираше 
през костнния отвор. Находката беше 
диагностицирана като дефект на нервна-
та тръба – тораколумбално миеломенин-
гоцеле. (фиг. 1.) 

    
Фиг. 1. Миеломенингоцеле тораколумбалис 

Вроденото ММС е сравнително рядък 
дефект на нервната тръба, най-често ло-
кализиран е в лумбална или торако-
лумбална област, както е в настоящето 
проучване. Патогенетичните механизми 
за възникване на МMC не се напълно 
ясни. Според мултицентричния модел на 
затваряне на нервната тръба на Van Allen 
и съавт. то се осъществява от пет центъ-
ра.1 Първият център на затваряне на нер-
вната тръба (ЦЗНТ) започва от средна 
шийна област, протича в двете посоки, 
като покрива почти целия гръбначен мо-
зък до нивото на L2. Втория ЦЗНТ се 
намира на границата между 
prosencephalon/mesencephalon и също 

протича в две посоки – надолу завършва 
в горната част на rhombencephalon, а на-
горе се съединява с 3-я ЦЗНТ. Послед-
ният се развива нагоре от stomatodeum и 
се среща с краниалната част на 2-ри цен-
тър. Четвъртият ЦЗНТ започва от долния 
край на rhombencephalon и върви нагоре 
за да се съедини с долния край на 2-я 
ЦЗНТ. Последен се развива 5-я център, 
който започва от долния край на НТ вър-
ви нагоре за да затвори каудалния ѝ край 
Т– от бъдещото S2 ниво до L2. Различ-
ните ДНТ, каквото е миеломенингоцеле-
то възникват от неуспех на процеса на 
затваряне на нервната тръба на различ-
ните нива. Тези дефекти съдържат раз-
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нообразни малформативни форми, които 
засягат, както нервната тръба и свърза-
ните с нея менингеални обвивки, така и 
структурите на скелета и са резултат от 
непълното слепване и затваряне на НТ в 
5-я център или рострално и каудално от 
първия.2 Нарушения по време на невру-
лацията водят до възникване на изоли-
рани или асоцирани малформации, което 
дава основание на D. Pang и съавт. да се 
подозират общата им ебриогенеза.3 Из-
вестно е, че някои малформативни фор-
ми възникват и по време на гаструлация-
та и първичната неврулация.4 

Въпреки, че възрастта на майката ня-
ма голямо значение като рисков фактор 
за възникване на дефекти на нервната 
тръба (ДНТ), се приема, че те се срещат 
по-често при жени над 35 и под 20 годи-
ни.5 Майката в настоящето изследване е 
първескиня на 19 години. За разлика от 
възрастта, наднорменото тегло, ниският 
образователен ценз и социоикономичес-
ки статус на родителите, прекарани за-
болявания по време на бремеността, не-
рационалното хранене, високото кръвно 
налягане и дефицита на фолиева кисели-
на са доказани рискови фактори за въз-
никване на ДНТ7. Никога, обаче не могат 
да бъдат изключени екзогенни рискови 
фактори. 

В нашето проучване, въпреки пери-
концептуалната суплементация с фолие-
ва киселина от 0.4 мг дневно е налице 
миеломенингоцеле. Официално 
eкотоксикологична информация за за-
мърсяването в с. Поибрене съществува 
от 1996 г. Тогава е правено обширно из-
следване на селищата по поречието на р. 
Тополница. На много места са установе-
ни високи нива на арсен, много водоиз-
точници, подобни на този в Поибрене, са 
затворени. През 1996 г. позволеното съ-

държание на арсен във водите е 50 мик-
рограма на литър. Тогава експертите ус-
тановяват 80 микрограма. През 2001 г. 
обаче наредбата е уеднаквена с евро-
пейските изисквания и допустимите 
норми стават 10 микрограма на литър 
вода6.  

През 2005 г. река Тополница излиза от 
коритото си и залива най-плодородните 
земи на селото. След наводнението са 
взети проби, а резултатите от Централ-
ната лаборатория по обща екология на 
БАН сочат, че съдържанието на олово в 
картофите е 11 пъти над нормата. В поч-
вата пък има повишено съдържание на 
мед – между 1.4 до 7 пъти над допусти-
мите норми. Следващата проба е около 6 
пъти над нормата. Съдържанието на 
кадмий в почвите отново надвишава до-
пустимото – 6.5 пъти. Пробата за арсен 
пък показва между 1.1 и 3.8 превишение. 
Едва от миналата година е забранено во-
дата да се пие. 

Повишените нива на тежки метали в 
плацентата са рисков фактор за ДНТ. 
Според Jin L, Zhang L, Li Z, Liu JM, Ye 
R, Ren A.7 арсенът преминава през пла-
центата и може да предизвика последст-
вия, както у майката, така и у детето не 
само във вътреутробния му живот, но и в 
по-късни периоди. 

В репродуктивната токсикология 
действието на арсен и тежки метали у 
човека и животински модели са известни 
като тератогенни агенти, с таргетно 
действие в много органи и особено реп-
родуктивната система. Арсенът предиз-
виква клетъчна смърт, повлиява проце-
сът на метилацията, а превенцията чрез 
фолиева киселина се изразява чрез де-
токсикацията от арсен чрез метилация-
та8.  
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Големите експулсии на мед имат нев-
ротоксичното въздействие, намаляват 
феталната жизненост и могат да бъдат 
причина за малформации – крано-
фациални на първо място, последвани от 
ДНС. По-високите дози и акумулация 
предизвикват спонтанни аборти,9 
Brodsky et al 1985. Средни дози увреждат 
бъбреците. Важно значение има просле-
дяването на медтта в урината.10 

Известен е ефектът на Кадмият върху 
теглото на плода. Акумулирането на 
кадмий в плацентата довежда до образу-
ване на калцификати, като по-този начин 
се редуцира транфера на кадмий у плода, 
а това от своя страна е причината за нис-
кото теглото на фетуса при раждане11. 

Изледвания на деца в Ямайка за теж-
ки метали доказва, че оловото въздейст-
ва като отклонение в теглото, дължината 
на фетуса и обиколката на главата12. 

Изводи 
Профилактиката с фолиева киселина 

трябва да бъде задължителна даже за 
бременни в най-млада възраст, дори при 
първа бременност. Морфологичното из-
следване на плода през ранната бремен-
ност чрез ехография трябва да бъде ста-
рателно извършвано, защото ранното 
диагностициране на дефектите на нерв-
ната тръба, както и пренаталната оцен-
ката на тяхната тежест, дава възможност 
за определяние на оптимално терапев-
тично поведение. Опазването на околна-
та среда е жизнено важно, но в райони с 
повишен екологичен риск прогнозата на 

бременността трябва да бъде резултат от 
многократно проследяване. 
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Introduction 
Papillary thyroid carcinoma makes up 

about 80% of all cases of thyroid cancer. 
Unlike other cancers of the thyroid gland, 
papillary carcinoma has a very good 
prognosis but the reasons for this are not 
yet clear. It is known that tumor growth is a 
result from increased cell proliferation 
or/and decreased apoptosis (1). The role of 
apoptosis in papillary carcinoma has not 
been clarified completely. Apoptosis is the 
process of programmed cell death and is 
characterized by distinct biochemical 
mechanisms. Proteins like Bcl-2 and Bax, 
encoded by bcl-2 family genes, are 
important regulators of programmed cell 
death. Altered expression of these genes 
may be associated with tumor progression 
as well as the tumor response to 
chemotherapy and radiotherapy (2).  

Aim 
Using antibodies specific for the Bcl-2 

and Bax proteins in combination with 
immunohistochemical methods, we 
examined the expression of these bcl-2 
family genes in 10 cases of papillary 
thyroid carcinoma in both tumor and non-
tumor tissue. 

Materials and methods 
Papillary carcinoma speciments 
Paraffin-embedded tissue blocks of 10 

women diagnosed as papillary thyroid 

carcinoma patients were collected for the 
study. The age varied from 25 to 79 years 
(mean 48.9 years). (Table 1). All patients 
have undergone surgical resection in 
St.Marina University Hospital, Varna. The 
sections were cut at 5 μm from 
representative blocks, which included both 
tumor tissue and adjacent non-tumor tissue 
of each case and stained by hematoxylin 
and eosin. A histopathological diagnosis of 
papillary carcinoma was made according to 
WHO.  

Immunohistochemical staining for Bcl-2 
and Bax 

Paraffin sections (5μm thick) were pro-
cessed by peroxidase-antiperoxidase tech-
nique. The used antibodies were monoclo-
nal mouse anti-human BCL2 clone: 124 
(Dako) and polyclonal rabbit anti-human 
Bax (Dako). Imunohistochemical expres-
sion of Bax and Bcl-2 was evaluated by 
light microscope of Leika DM1000 LED 
with X4, X10, X20, X40 achromatic lenses. 
Neoplastic and non-neoplastic cells with 
stained cytoplasm were accepted as immun-
reactive. The intensity of cytoplasmic stain-
ing reactions was graded into four qualita-
tive score groups: 1 = weak; 2 = moderate; 
3 = strong; and 4 = very strong. The im-
munohistochemical intensity was assessed 
by two pathologists (Table 1). Neoplastic 
cells with unstained cytoplasm were ac-
cepted as negative on microscopic examina-
tion.  
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Table 1. Bcl-2 and bax expression in tumor 
cells of papillary carcinomas 

stage age gender bcl-2 ex-
pression 
intensity 

bax ex-
pression 
intensity 

T3N1Mx, G1 79 f 2 2 
T2NxMx, G1 59 f 2 2 
T1аNxMx, G1 66 f 2 2 
T3NxMx, G1 46 f 1 2 
T1аNxMx, G1 57 f 2 2 
T1аNxMx, G1 26 f 2 2 
T1аNxMx, G1 40 f 2 2 
T1аNxMx, G1 35 f 1 2 
T3mNxMx,G1 25 f 2 1 
T1NxMx, G1 56 f 2 2 

Results and Discussion 
Histology 
All tumors showed classical features of 

papillary carcinoma, all were graded G1 
well differentiated. Papillary structures 
were present. A set of distinctive nuclear 
features, in particular: optically clear 
appearance, overlapping, pseudoinclusions 
and nuclear grooves, were found. Most of 
the cases showed a desmoplastic reaction. 
In eight out of ten cases morphological 
features of Hashimoto thyroiditis were 
found.  

Immunohistochemistry 
Expression of Bcl-2 protein was found in 

tumor tissue of all cases. The intensity was 
moderate in 8 cases and the protein was 
localized in the cell cytoplasm (Figure 1). 
In two cases intensity was weak. In non-
tumour tissue expression of Bcl-2 was 
found in all cases and the intensity was 
moderate. In 9 of the cases Bax was 
diffusely expressed in the tumor with 
moderate cytoplasmic intensity (Figure 2), 
and in one case – only focal weak staining 
occured. Bax protein was negative in non-
tumor thyroid tissue (Figure 3), except in 
one case. On H&E staining in this case we 

observed Hashimoto thyroiditis (HT) with 
diffuse oncocytic metaplasia. Oncocytic 
cells showed moderate cytoplasmic 
intensity (Figure 4). Follicular cells with 
degenerative changes near the lymph 
follicles also expressed moderately Bax 
protein. 

 
Fig. 1. Papillary carcinoma – Bcl-2 in 
tumor cells, X20. 

 
Fig. 2. Papillary carcinoma – Bax protein in 
tumor cells, X20 

 
Fig. 3. Non-tumor tissue – absence of Bax 
protein in thyroid follicles, X20 
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Fig. 4. Non-tumor tissue – Bax protein in 
oncocytic cells in Hashimoto thyroiditis, 
X20 

In the present study we found expression 
of Bax protein in tumor tissue of all 
papillary thyroid carcinomas while non-
tumor tissue was negative except one case. 
Bax protein is the main pro-apoptotic 
protein that regulates programmed cell 
death (3, 4). Our results are in agreement 
with the data of other authors (7), who 
reported Bax positive phenotype for 1 to 
20% of tumor cells in papillary carcinomas. 
We established that Bax protein was 
localized in the cell cytoplasm and the 
staining intensity, except in one case, was 
moderate. It is known that Bax protein is a 
cytoplasmic protein, which migrates to 
mitochondria, when irreversible changes 
occur in DNA. Unlike other cancers in 
which Bax expression is lost in the tumor 
cells and this is associated with a poor 
response to chemotherapy and shorter 
survival (4-6), we found a pro-apoptotic 
phenotype in tumоr cells of the papillary 
thyroid carcinoma. The expression of Bax 
protein is under control of the p53 gene (3, 
4). H. Sandra et al. established that 
cytoplasmic overexpression of wild-type 
p53 leads to an increased expression of pro-
apoptotic Bax protein in thyroid carcinoma 

(10, 11). In our opinion the increased 
expression of Bax protein in tumor tissue 
may be associated with the good prognosis 
of papillary carcinoma.  

We observed diffuse expression of Bax 
protein in adjacent non-tumor tissue in only 
one case. Bax negativity in normal thyroid 
epithelial cells was observed by other 
authors (7-9). The appearance of Bax 
protein in non-tumor tissue in our study is 
associated with oncocytic metaplasia in 
Hashimoto's thyroiditis. The association of 
Hashimoto's thyroiditis with papillary 
carcinoma is known (12). The appearance 
of Bax protein in some cases of 
Hashimoto's thyroiditis likely depends on 
the duration of the disease and it’s 
appearance may be an early event in 
cancerogenesis of papillary carcinoma.  

We found that in eight cases the 
expression of the anti-apoptotic Bcl-2 
protein in tumor tissue was diffuse and with 
moderate cytoplasmic intensity and it was 
the same as in non-tumor thyroid epithelial 
cells. In two cases Bcl2 expression was 
reduced in tumor tissue. It is known that the 
anti-apoptotic Bcl-2 protein is located in the 
mitochondria, nuclear envelope and 
endoplasmic reticulum. It blocks cell 
apoptosis and it increases cells survival 
(13,14). Using Western blot analysis V 
Manetto et al. have investigated the tissue 
expression of Bcl-2 protein in thyroid 
tumors and they have established a high 
level of the protein in well differentiated 
thyroid carcinomas, while in poorly 
differentiated and anaplastic tumors Bcl-2 
was low or undetectable. Furthermore, V. 
Manetto and others authors have found a 
correlation between the expression of Bcl-2 
and degree of differentiation. Our results 
show that Bcl-2 protein expression was 
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reduced even in some highly differentiated 
papillary carcinomas. 

Conclusion 
In conclusion, our results suggest that 

the good prognosis of papillary carcinoma 
may be associated with increased 
expression of pro-apoptotic Bax protein in 
tumor cells with which they acquire an 
apoptotic phenotype. 
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Максимално време до изтощение на мъжки и 
женски плъхове, подложени на високолипидна 
високовъглехидратна диета 

Петър Хрисчев, Катерина Георгиева, Пенка Ангелова 
Kатедра „Физиология“, Медицински факултет, Медицински университет – Пловдив 

Увод 
Редица данни показват, че високоли-

пидна и високовъглехидратна диети в 
съчетание с намалена физическа актив-
ност, които са широко разпространени в 
съвременното общество, водят до разви-
тие на затлъстяване и метаболитен синд-
ром (Lee JS et al., 2001; Ангелова П, 
2015). Въздействието на тези диети вър-
ху показателите на физическия работен 
капацитет е слабо проучено, предимно 
при хора и опитни животни от мъжки 
пол (Helge JW et al., 1996, 1998; 
Salmenniemi U et al., 2004). Съобщава се, 
че продължителното приложение на ви-
соколипидна диета повишава издръжли-
востта на мъжки плъхове (Helge J.W., 
2002), докато други изследвания устано-
вяват 35% понижение на субмаксимал-
ната издръжливост след кратковременно 
деветдневно приложение на високоли-
пидна диета (Murray et al., 2009) или 
липса на ефект върху издръжливостта на 
мъжки плъхове (Helge J.W. et al., 1998). 
Съдържанието на мастни киселини и 
въглехидрати в храната на мъжки плъхо-
ве не води до промяна в издръжливостта 
на животните (Helge J.W. et al., 1998). 
Физическата издръжливост на плъхове 
се повишава само чрез продължително 
приложение на високолипидна диета, но 
с този метод не може да препоръча по-
добрение на показателите при хора 
(Helge J.W., 2002). В наши предишни 

проучвания на ефектите на 16-
седмичното приложение на комбинирана 
високовъглехидратна високолипидна ди-
етична програма с и без добавен холес-
терол при мъжки плъхове, ние устано-
вихме сигнификантно намаление на мак-
сималната издръжливост (максималното 
време до изтощение) от осма седмица до 
края на експерименталния период (Ан-
гелова П и съавт., 2013).  

Очевидно данните относно влиянието 
на хранителния режим върху някои по-
казатели на физическата работоспособ-
ност са непълни и противоречиви и са 
проведени предимно върху мъжки жи-
вотни, докато ефектите им при женски 
такива са оскъдни. С оглед следване 
препоръките на National Institute of 
Health (NIH) за провеждане на проучва-
ния паралелно при двата пола, в настоя-
щия експеримент бяха използвани мъж-
ки и женски опитни животни.  

Целта на нашето проучване беше да 
се проследи ефекта на комбинираната 
високолипидна високовъглехидратна ди-
ета върху максималното време до изто-
щение на мъжки и женски пъхове. 

Материал и методи 
Използвани бяха мъжки (n = 16) и 

женски (n = 16) плъхове, порода Wistar, с 
начална телесна маса 160 – 180 g. Те бя-
ха отглеждани в самостоятелни метабо-
литни клетки, при температура 20 ± 2ºC, 
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контролирана влажност и 12:12 h све-
тъл – тъмен период. Eкспериментът бе-
ше одобрен от Комисията по етично от-
ношение към животните, към Българска-
та агенция по безопасност на храните 
(разрешително №119 от 18.06.2015 г.). В 
подготвителния период всички плъхове 
приемаха стандартна виварна храна за 
две седмици, докато се адаптират към 
условията в метаболитните клетки. След 
това половината (n = 8) от мъжките (МD) 
и женските (FD) плъхове бяха подложе-
ни на комбинирана високолипидна висо-
ковъглехидратна диета за 16 седмици, а 
другата половина приемаха стандартна 
виварна храна (контроли MC и FC). 
Храната на MC и FC беше с енергийно 
съдържание 2908 kcal/kg, а на група МD 
и FD – 4298 kcal/kg. Приеманата храна 
от контролните групи беше със следния 
състав: белтъци – 13.45 g/100 g, масти – 
3.40 g/100 g, въглехидрати – 51.6 g/100 g. 
При комбинирата високолипидна висо-
ковъглехидратна диета съставът на хра-
ната беше: белтъци – 13.45 g/100 g, мас-
ти – 14.4 g/100 g, въглехидрати – 
61.6 g/100 g. Телесната маса на всяко 
животно беше измервана веднъж сед-
мично и се извършваше сутрин с цифер-
блатна везна (ЗАВ, България). Един час 
преди това храната беше временно отме-
нена и след определянето на телесната 
маса се връщаше в метаболитните клет-
ки. В началото и на 4та, 8ма, 12та и 16та 
седмица всички групи бяха подложени 
на тест за максимално време до изтоще-
ние. Тъй като бягането на тредмил е 
умение, което трябва да се усвои от 
опитните животни, преди началото на 
експериментите, плъховете бяха поста-
вяни на тредмил за малки опитни животни 

(Columbus Instruments, Columbus, Ohio, 
USA) по 5 min дневно, 3 дни седмично за 
2 седмици. Тази продължителност на на-
товарването не води до адаптационни 
промени (Lambert and Noakes, 1989; 
Lawler et al., 1993), но от една страна 
позволява животните да се обучат, а от-
друга – да се изберат тези, които бягат 
на тредмил спонтанно. Пиковото нато-
варване се постигна със стъпаловидно 
покачване на скоростта на движение и 
наклона на лентата на тредмила по про-
токол – І: 15 m/min, 5º; II: 19 m/min, 10º; 
III: 27 m/min, 10º; IV: 27 m/min, 15º; V: 
30 m/min, 15º; VI: 35 m/min, 15º; VII: 40 
m/min, 15º. Всяко стъпало беше с про-
дължителност три минути (Georgieva, 
Boyadjiev, 2004). Когато не можеха по-
вече да задържат позицията си на лента-
та на тредмила тестът беше прекратяван. 
Времето за достигане на това състояние 
се прие за максимално време до изтоще-
ние (МВИ). Получените резултати бяха 
анализирани чрез two way Anova for 
repeated measures. 

Резултати 
Преди началото на експеримента ня-

маше статистически значими разлики в 
теглата на опитните животни (MC-
182.13 ± 9.64g, MD-184.75 ± 13.66 g, FC-
172.00 ± 16.49 g, FD-176.25 ± 14.39 g, Р > 
0.05). В хода на експеримента мъжките 
животни бяха с по-висока телесна маса 
от женските, т.е. полът имаше сигнифи-
кантен основен ефект при всяко измер-
ване. (Фиг. 1) 

Диетичният режим нямаше сигнифи-
кантен основен ефект върху телесната 
маса на опитните животни до десета 
седмица (Табл. 1). На 11-та седмица ус-
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тановихме тенденция за повишаване на 
теглото на опитните животни от диетич-
ните групи спрямо контролните (323.33 
± 11.06 g с/у 294.33 ± 11.06 g, Р = 0.078). 
От началото на 4-ти месец до края на ек-
сперимента приложената диета имаше 
сигнификантен основен ефект върху те-
лесната маса, като диетично манипули-
раните животни имаха по-високо тегло 
от контролните (Р < 0.05). В края на екс-
перимента (16-та седмица) диетично ма-
нипулираните животни бяха с по-високо 
тегло спрямо контролните (357.33 ± 
12.24 g с/у 320.42 ± 12.24 g, Р < 0.05), т.е. 
беше постигнато затлъстяване (Фиг. 2). 
При анализиране данните за промени в 
телесната маса по време на експеримен-
та не установихме статистически значи-
мо междуфакторно взаимодействие.  

Преди началото на експеримента ня-
маше различие в максималното време до 
изтощение между групите (Р > 0.05). В 
края на 1-ви месец само полът имаше 
сигнификантен основен ефект върху 
МВИ, като мъжките плъхове имаха по-
високи резултати в сравнение с женските 
плъхове (14.63 ± 0.38 мин. с/у 13.42 ± 
0.38 мин, Р < 0.05). В края на втори ме-
сец не установихме сигнификантни раз-
личия между групите. Установихме тен-
денция за понижаване на максималното 
време до изтощение на диетично мани-
пулираните животни в сравнение с конт-
ролните животни в края на 3-ти месец 
(Р = 0.09). Това различие достигна ста-
тистическа значимост в края на 4-ти ме-
сец (12.75 ± 0.42 мин. с/у 10.19 ± 0.42 
мин, Р < 0.001) (Фиг. 3). Не беше уста-
новен сигнификантен основен ефект на 
пола и междуфакторно взаимодействие. 

Обсъждане и заключение 
Получените данни показват, че 16-

седмичното приложение на комбинирана 
високолипидна високовъглехидратна ди-
ета води до статистически значимо по-
вишаване на телесната маса плъхове от 
двата пола. В резултат на диетичната 
програма както при мъжките, така и при 
женските животни беше постигнато зат-
лъстяване, което от своя страна намали 
максималната им издръжливост. Тези 
резултати потвърждават данни от наши 
предишни проучвания върху мъжки 
плъхове, при които 16-седмичното при-
ложение на комбинирана високовъгле-
хидратна високолипидна диетична прог-
рама с и без добавен холестерол води до 
сигнификантно намаление на максимал-
ната издръжливост (максималното време 
до изтощение) от осма седмица до края 
на експерименталния период (Ангелова 
П и съавт., 2013). За разлика от нас други 
автори показват, че съдържанието на 
мастни киселини и въглехидрати в хра-
ната на мъжки плъхове не води до про-
мяна в издръжливостта на животните 
(Helge J.W. et al., 1998). Физическата из-
дръжливост на мъжки плъхове се пови-
шава само чрез продължително прило-
жение на високолипидна диета, но с този 
метод не може да препоръча подобрение 
на показателите при хора (Helge J.W., 
2002). Нашата работа е първа по рода си, 
изследваща влиянието на комбинирана 
високолипидна високовъглехидратна ди-
ета при мъжки и женски плъхове. Ние за 
пръв път доказваме липса на полови раз-
личия в ефекта на приложения четири-
месечен диетичен режим върху макси-
малното време до изтощение. 
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Табл. 1. Телесна маса 0 – 10та седмица 

 

 
Фиг. 1. Телесна маса на мъжки и женски плъхове (g) в хода на опита (Р > 0.05) 

 
Фиг. 2. Тегло на опитните групи (g) от 11 седм. до края на експеримента. *P < 0.05 ди-
етични с/у контроли 

0wk 1wk 2wk 3wk 4wk 5wk 6wk 7wk 8wk 9wk 10wk
MC 182.13±9.64 202.75±10.37 225±20 242±24.66 255.12±26.03 285.25±31.78 296.75±34.23 314.5±38.16 324.13±41.57 327.75±41.84 341.75±42.76
MD 184.75±13.65 206.75±17.95 229.75±22.01 243±22.14 260.87±20.57 277.62±26.04 287.25±34.80 305.12±39.67 314.5±41.07 326.38±43.55 330±42.73
FC 172±16.49 182.13±21.10 201.88±21.05 209.38±22.38 207.88±21.65 224.25±25.38 230.75±29.31 243.13±29.88 247.38±29.45 254.5±36.47 262.13±35.33
FD 176.25±14.4 192±10.36 217.38±9.60 221.88±13.08 231.75±16.59 241.88±28.54 251.13±25.73 266.5±28.95 271.88±28.35 274.5±36.80 264.75±27.54

P>0.05 P>0.05 P>0.05 P>0.05 P>0.05 P>0.05 P>0.05 P>0.05 P>0.05 P>0.05 P>0.05
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Фиг. 3. Максимално време до изтощение (min) в хода на експеримента *P < 0.05 дие-
тични с/у контроли 
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Decussatio Pyramidum, Chiasma opticum –  
Qua de causa? 

Красимир Аврамов 
Медицински университет – Пловдив 

Въведение 
Много от моторните и сетивните сис-

теми на гръбначните „декусират“ – пре-
сичат срединната равнина и се насочват 
към противоположната част на тялото. 
Успешното кръстосване на милиони ак-
сони по време на развитието изисква 
комплекс от тясно контролирани регула-
торни процеси. Тъй като тези процеси са 
възникнали в много различни системи и 
организми би следвало да се заключи, че 
те имат значимо функционално предим-
ство. 

В човека повече от половината двига-
телни и сетивни пътища декусират: со-
матосензорните, кортикоспиналния и 
кортикорубралния тракт, еtc. Предимно 
декусация се появява в пътища, които 
провеждат пространствено организирана 
информация, докато несоматотопичните 
и филогенетично по старите пътища не 
декусират: обонятелния тракт, вестибу-
лоспиналната и ретикулоспиналната 
системи. 

DECUSSATIO PYRAMIDUM 
На Фиг. 1 бива развит мисловен екс-

перимент, доказващ нуждата от възник-
ването на контралатерално пресичане на 
невронни пътища. Идеализирано е изоб-
разен двуизмерен „мозък“, свързан от 
точка до точка със съответното си дву-
измерно „тяло“, без нуждата от кръсто-
сани връзки. От друга страна обаче тяло-
то и мозъка са присъщи за триизмерното 
пространство, а така се наблюдава зна-

чително изменение: като се има предвид 
най-елементарната промяна водеща към 
триизмерност – прегъването на плосък 
лист извън равнина. Мисловният експе-
римент сам по себе си доказва, че когато 
пътищата преминават през централна 
колона, достатъчна причина за появява-
нето на кръстоване е навлизането в три-
измерно пространство (Фиг. 1b).  

Нуждата от кръстосването в Фиг. 1 е 
факт веднъж щом точка А бъде свързана 
със съответствието си А’, а точка В не 
може да се свърже симетрично със съот-
ветствието си B’, без да бъде пресечена 
връзката A-A’. Кръстованията са важни 
за невроналната функция по три причи-
ни. Първо, всяко кръстосване заема до-
пълнително място и добавя дължина към 
връзките, което е в противоречие с 
принципите на Кахал за невронална ор-
ганизация. Второ, за да се насочи един 
аксон правилно по време на развитието, 
трябва да бъде строго регулиран. Трето, 
за точното контролирано насочване на 
кръстосванията има нужда от голямо ко-
личество информация.  

На Фиг. 2 е показана алтернатива при 
която повърхностите на тялото и мозъка 
са прегънати в противоположни посоки. 
Кръстосванията са елиминирани, но вер-
тикалната координата на тялото и него-
вото възприемане са обърнати. 

Ако точка от тялото се проецира без 
кръстосване върху мозъка и се приеме, 
че нейните координати са (X, Y, Z)тяло, 
то тя ще бъде свързана с точка в мозъка 
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с координати (X, Y, - Z). Отрицателният 
знак на вертикалната координата и лип-
сата на такъв на хоризонталната, прави 
възпрятието трудно обработваемо от мо-
зъка. За да бъде проследена мравка, ла-
зеща по кожата, мозъка трябва да обърне 
своята соматотопична карта докато тя се 
движи по гърдите (вертикално и затова 
огледално) и след това по рамото (хори-
зонтално и затова право). Като това само 
по себе си представлява абсурдно състо-
яние за контрол на сетивна или двига-
телна система. 

За да се задълбочи проблема на фиг. 3 
става явно, че когато възглавничката на 
пръста докосне гравираната @, проекци-
ята ще бъде правилна. В сравнение обаче 
с докосването със страничната част на 
пръстта на @, стереогностичната лока-
ция ще бъде отразена. 

Освен върху възприемането на сетив-
ни сигнали, автори спекулират, че кръс-
тосването влияе и върху координацията 
на бимануални движения и хемисферна-
та доминантност. Като се взимат под 
внимание in-phase и anti-phase движени-
ята и концепции като мултистабилност и 
метастабилност в мозъка. 

Описаните дотук кръстосвания се 
случват на ниво влакна в самия тракт, 
декусацията обаче съществува като пре-

сичане между цели пътища. Математи-
чески анализи и компютърни симулации 
показват еволюционните предимства, 
които такъв тип прекръстосване прите-
жава, доказвайки значимоста му. 

Фиг. 4 е резултат от изчисления, по-
казващи броя на грешките, които биха 
могли да настъпят при развитието на 
кръстосванията описани във Фиг. 1 (up-
right) фиг. 2 (rotated) и декусация. Ясно 
се вижда, че над определен брой елемен-
ти броя на грешките стремглаво нараст-
ва, водещо до заключението, че за да се 
избегнат се изисква огромно количество 
информация, която да бъде закодирана в 
гени. Чрез компютърна симулация, ими-
тираща принципите, на които се основа-
ва естествения отбор, бива доказано че 
всяка система състоящата се от повече 
от 500 неврона е нестабилна, ако е 
свързана ипсилатерално. По същия 
начин се наблюдава еволюционно 
развитие в 100 000 поколения и се 
потвърждава, че всяка система с висок 
брой неврони се развива към декусация. 
В допълнение – нужната генетично 
кодирана информация за развитието на 
декусация е между 104 и 1012 пъти по-
малка отколкото на всеки друг тип 
прекръстосване.  

 

 
Фиг. 1. 
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Фиг. 2. 

 

 
Фиг. 3. 

 

Теоретично се приема, че липсата на 
кръстосване би довело до компроменти-
рана моторна и сетивна функция, заради 
нуждата да се обработва съвместно съ-
ществуваща, но противоречива прост-
ранствена информация, която се променя 
спрямо ориентацията на тялото. 

През 2014 е описан клиничен случай, 
при който след образна диагностика се 
забелязва липса на декусация на нивото 
на Decussatio pyramidum. Пациентът е 
мъж на 32 години със синкенетични дис-

тални движения на дисталните крайници 
от ранно детство продължаващи до този 
момент. Закъсняло развитие се наблюда-
ва единствено в способността му да ти-
ча, като родителите отбелязват склон-
носта му да скача вместо да тича в ранно 
детство. Огледалните контралатерални 
синкетични движение пречат на извърш-
ването на всекидневни дейности както и 
на качеството на труда, който върши, 
доказвайки клиничната значимост на 
Decussatio pyramidum. 
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Фиг. 4. 

 

 
Фиг. 5. Синкинетични контралатерални движения с дисталния горен крайник: А и В 
волеви свивания на пръстите на дясната ръка, C-F волеви алтерниращи потупвания по 
пръстите с палец от 2 до 5 пръст 
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Фиг. 6. MRI DTI трактография: (A) липсваща декусация на пирамидите със стриктно 
унилатерално преминаващи кортикоспинални пътища (В) контролен субект (норма) 

CHIASMA OPTICUM 
Зрителната система на приматите има 

уникално висока пропорция на ипсила-
тералните ретинални проекции от 45% – 
ретинални ганглийни клетки, които не 
пресичат средната линия на Chiasma 
opticum. Общоприетото обяснение е, че 
това се е развило в следствие на селек-
тивното предимство на точното дълбо-
чинно възприятие чрез стереоопсис.  

През 1942 г. Уолс формулира закона 
на Нютон-Мюлер-Гуден, според който 
броя на влакната, които не преминават 
контралатерално е пропорционален на 
големината на биокулярното зрително 
поле. Нови теории предполагат, че ево-
люционните процеси довели до увеличе-
ни ипсилатерално преминаващи влакна 
(ИПВ) имат адаптивна стойност за видо-
ве, които обикновено използват предни-
те си крайници във фронтална позиция, 
докато еволюционна промяна към нама-
лени ИПВ е от значимост за видове, кои-

то използват предните си крайници в ла-
терална позиция. Факта, че ИПВ на 
гръбначните дава началото си в най-
голяма степен от темпоралната част на 
ретината подкрепя теорията, тъй като 
ИПВ от назалната ретина биха увеличи-
ли дължината на невралните пътища, 
участващи в координацията на предния 
крайник. 

Оптичните пътища при гръбначни със 
латерализирани визуални полета и лате-
рално разположени предни крайници са 
характерни с това, че практически хе-
мисферите получават цялата визуална 
информация единствено от контралате-
ралното зрително поле. Доминиращите 
контралатерални ретинални проекции 
намалят нуждата за междухемисферни 
връзки, тъй като визуалната, двигателна-
та, тактилната и проприорецептивната 
информация, засягащи предния крайник 
се обработват в контралатералната хе-
мисфера.  
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Фиг. 7. 

 
Фиг. 8. 

На фиг. 8 е изобразена хипотетична 
визуална система, която демонстрира 
как зрителната система при примати би 
функционирала без ИПВ. Този тип зри-
телна система се наблюдава при хора с 
редкия Ахиазматичен синдром – състоя-
нието клинично се предствя с нистагъм и 
липса на стереозрение. Измененото се-

тивно възприятие и променената архи-
тектоника на връзките се компенсират от 
голям брой интерхемисферни комуника-
ции. В този случай лявата хемисфера по-
лучава смесица от визуална информация 
от лявото и дясното визуално поле. Био-
кулярна информация за позицията на ръ-
ката в пространството би липсвала в на-
сочващата (лява) химисфера или забаве-
на заради нуждата от междухемисферен 
информационен трансфер. Тази архитек-
тоника обаче би била свързана с основни 
проблеми в зрителната координацията на 
ръката. При действия като катерене ар-
хитектониката ще доставя на лявата хе-
мисфера едновременно за дясната и за 
лявата ръка. Последната няма да бъде 
полезна, тъй като не може да бъде ин-
тегрирана с тактилна информация, проп-
риорецепция и двигателно програмира-
не. За да я използва, мозъка би имал 
нужда от повече междухемисферни 
връзки, което ще увеличи обема и те-
жестта му. Този тип архитектоника би 
имала последствия и върху окуломотор-
ната функция, а нарушена такава би била 
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фатална в действия, при които горните 
крайници се използват пред тялото (като 
катерене). В процеса на еволюцията този 
тип архитектоника е подложена на нега-
тивна селекция от естествения отбор. 
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Детска и юношеска смъртност – статистическо 
изследване на проблема 

Теодора Кирякова, Мартина Вълчева, Ивелина Димитрова, Димитър Николов 
Клиника по съдебна медицина и деонтология, катедра „Съдебна медицина и деонтология“, 
Медицински факултет, Мединицнски университет – София 

Въведение  
Смъртта е неизбежният естествен за-

вършек на всеки жив организъм [1], едно 
пълно и необратимо прекратяване на 
жизнените му процеси. От социална и 
правна гледна точка, смъртта може да 
бъде разделена в две категории [1, 2]: 
ненасилствена – преждевременна (в ре-
зултат от заболявания) или физиологич-
на (недоносеност, тежки малформации 
на плода), и насилствена, в резултат на 
въздействия от различни външни факто-
ри (механични, термични, химични и 
други). Последната се разделя на три ро-
да – убийство (противоправно лишаване 
на човек от живот, умишлено или по 
непредпазливост), самоубийство (умиш-
лено лишаване на себе си от живот) и 
нещастен случай (смърт, която е настъ-
пила случайно, при неблагоприятно 
стекли за обстоятелства, т.е. липсва уми-
съл или непредпазлива вина [1, 3, 4, 5]). 
Смъртта на едно дете е загуба за общес-
твото, но и голяма трагедия за семейст-
вото и роднините. Причините за смъртта 
са свързани с болести и различни трав-
матични увреждания, настъпили умиш-
лено или по непредпазливост [3, 6]. 
Международни и наши проучвания по-
казват, че сред различните възрастови 
групи има различни водещи причини за 
смърт [3, 4, 7, 8]. 

Цел и задачи 
Настоящето проучване цели да предс-

тави причините за смърт в различните 
възрастови групи при деца от тяхното 
раждане до навършване на пълнолетие. 

Материали и методи  
Извършен е цялостен съдебномеди-

цински анализ на случайте на починали 
лица във възрастовия период от 0 г. до 
18 г., станали обект на изследване в Ка-
тедрата по съдебна медицина и деонто-
логия на Медицински факултет, Меди-
цински унивеситет – София, включващ: 
извършване на съдебномедицински ау-
топсии, анализ на съобщения за смърт и 
резултати от хистологични изследвания 
на тъканни проби, химически анализ на 
кръв, урина и вътрешните органни части, 
с последващо задълбочено статистичес-
ки изследване на цялата събраната ин-
формация. При проучването, случаите на 
починали деца са разделени на пет въз-
растови интервала, за получаване на по-
точна информация за водещите причини 
за смърт при всяка една от тях: първи 
период – от раждането до края на 12-ти 
месец, втори период – от 1 до 4 години, 
трети период – от 5 до 9 години, четвър-
ти период – от 10 до 14 години и пети 
перид – от 15 до 18 години. 

Резултати  
В периода между 2006 г. и 2015 г. в 

Клиниката по съдебна медицина и деон-
тология, Медицински факултет на Ме-
дицински университет – София, са из-
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вършени 10 443 аутопсии. От тях, 293 са 
случаите на починали деца, като в около 
две-трети – смъртта е насилствена 
(убийства, самоубийства, злополуки) и в 
почти една трета – резултат на заболява-
ния (вродени или придобити). Наблюда-
вали сме и немалък процент на мъртво-
родени деца, обект на съдебномедицинс-
ко изследване (фигура 1).  

 
Фиг. 1. Процентно разпределение на 
случаите на починали във възрастовия 
период 0 – 18 г., изследвани в Клиниката 
по съдебна медицина и деонтология, 
МФ, МУ – София 

Различни възрастови групи имат раз-
лична водеща причина за смърт (фигура 
2). В детска възраст особено в периода 
на новороденото и кърмаческия период, 
най-често скоропостижната смърт нас-
тъпва в резултат от заболявания на диха-
телната система – хиалинномембранна 
болест, бронхопневмонии, катарално-
гнойни бронхити и бронхиолити и други. 
В една част от случаите преди настъпва-
не на смъртта не се наблюдават значи-
телни клинични прояви, освен лека хре-
ма, кашлица или слабо повишаване на 
телесната температура, двигателно без-
покойство, чести изплаквания и отказ от 
храна, което налага извършване на съ-

дебномедицински аутопсии на тези слу-
чаи за изясняване на причината за 
смъртта и изключване на насилствена 
причина за смърт, както и неправилно, 
немарливо отношение на лекуващите 
тези деца лекари. Поради слабо изразе-
ните болестни прояви диагноза в тези 
случаи е хистологична. 

От всички случаи на живородени де-
ца, станали обект на изследване в Кли-
никата по Съдебна медицина и деонто-
логия – София, 65% са лица от мъжки 
пол, а 35% – от женски пол (фигура 2). 

При починалите деца до една годиш-
на възраст водеща причина за смърт са 
заболяванията на дихателната система в 
88% от случаите, следвани от вродените 
малфолмации – 7% от изследваните. В 
следващия възрастов период се запазва 
тази тенденция, като процента на деца 
починали в резултат на вроден малфор-
мации се увеличава на 21%. При децата 
от 5 – 9 години значително превалират 
случаите на починали в резултат на вро-
дени малформации – 80%, за сметка на 
заболяванията на дихателната система. В 
останалите два възрастови периода се 
наблюдава почти равномерно разпреде-
ление на случаите на смърт свързани с 
дихателната, сърдечно-съдовата, нервна-
та и други системи (фигура 3). На фигу-
рата се вижда, че болестната причина за 
смърт засяга най-уязвимата група на де-
ца под една година, заради по-голямата 
им чувствителност към факторите на 
външната среда, недобре развитата им 
имунна система и възможности за регу-
лация на променящите се условия на 
средата. 

От насилствената причина за смърт 
сме наблюдавали случаи на убийства, 
самоубийства и нещастни случай (фигу-
ра 4). При децата до една година се наб-
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людава равномерно разпределение на 
случаите на убийства и нещастни слу-
чаи – по 50%, в останалите групи значи-
телно превалират нещастните случаи. 
Умишлени самоубийства не се наблюда-
ват в първите три възрастови периода, 
което се обяснява с психическото състо-
яние на децата в тези периоди, както и 
по-голямо наблюдение от страна на ро-
дители, роднини и детегледачи. В след-
ващите два периода те често са за сметка 
на проблеми в училище, в семейството 
или от несподелена любов. 

От насилствените причини за смърт 
при лицата до 1 година водеща е аспира-
цията на стомашно съдържимо, която 
настъпва след нахранване на детето и 
бързо поставяне след това в легнало по 
гръб положение, при което то регурги-

тира или повръща, с последващо вдиш-
ване на повърнатите материи. При лица 
межди 1 – 4 години водещи за интокси-
кациите с въглероден окис при възник-
нали по невнимание пожари, предимно 
през зимния период, следвани от инци-
денти при пътнотранспортни произшес-
твие и падания на децата от различна ви-
сочина, когато са оставени без надзор. С 
увеличаване на възрастта и самоятелсве-
ността на децата особено през летния 
период от годината се увеличават случа-
ите на смърт вследствие на удавяния, 
при плуване в необезопасени водоеми. 
Във възрастовия период между 15 – 18 г. 
водещ причина за насилствена смърт са 
ПТП в 48% от случаите. Подробно разп-
ределение на наствените причини за 
смърт е представено на фигура 5. 

 
Фиг. 2. Разпределение на причините за смърт по възрастови периоди. Полово разпре-
деление по възрастови периоди 
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Фиг. 3. Болестни причини за смърт по възрастови периоди 

 
Фиг. 4. Насилствени причини за смърт 
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Фиг. 5. Причини за насилствена смърт разпределени по възрастови периоди 

Изводи  
Детският живот и заболяванията при 

децата се влияят от различни фактори 
(правителството и гражданското общес-
тво, здравните системи и организации). 
В ранна детска възраст превалират слу-
чаите на ненасилствена причина за 
смърт в резултат основно на заболявания 
на дихателната система. С увеличаване 
на възрастта броят на случаите с насилс-
твената причина за смърт започва да се 
увеличава, основно в резултат на нещас-
тни случаи като пътници в леки автомо-
били или пешеходци, както и вследствие 
на удавяния, при нерегламентирано плу-

ване в неохраняеми водоеми. Не малък е 
броят на убийствата и самоубийствата 
при деца. Основната цел на всяко общес-
тво е разбирането защо децата умират, и 
предприемането на действия за предотв-
ратяване на смъртните случаи. 
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GELUR: the New Biomaterial 

Rayito Rivera-Hernández1,2 
1Medical University оf Plovdiv, Bulgaria 
2University of Salamanca, Spain 

Introduction 
GELUR is formed from Urea. (1) 
Urea is an organic compound with the 

chemical formula CO(NH2)2. (1) 
The molecule has two NH2 groups joined 

by a carbonyl (C=O) functional group. (1)  

 
Fig. 1. Urea formule 

GELUR is soluble in water, in 500 g/L 
of glycerol, or 50 g/L of ethanol. (1)  

His molar mass is 60.06 g·mol/1. His 
pKBH+ is 0.18. The appearance is yellow 
solid. (1) 

The density is 1.32 g/cm3, the melting 
point is 133 to 135°C (271 to 275°F; 406 to 
408 K). (1) 

Method 

a.  b.  

c.  d.  
Fig. 2. Method.  
a) Urea at 50%, b) Gel 1:2, c) Mix on 
vortex, and d) Store at room temperature. 

The reaction between water and urea is 
endothermic. The heat of solution in water 
is about 57.8 calories/gram/It. (2, 6) 

NH2-CO-NH2 + H2O ----> 2 NH3 + CO2 

Physical Properties 
GELUR form a pair of electric charges 

with the same magnitude but with the 
opposite type of charge (positive and 
negative), separated by a small distance 
from each other. Has a Dipole moment of 
4.56. (2,6) 

 
Fig. 3. Image of dipole moment of GELUR 

This dipole moment, is a vector quantity 
in which magnitude and direction occurring 
in the electric charges, from the negative 
towards the positive charge. From the north 
to the south pole. (2, 6) 

 
Fig. 4. Movement of the electromagnetic 
loads in GELUR 
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So, the magnitude of GELUR is equal to 
the strength of each charge multiplied by 
the distance separating between the charges. 
(2, 6) 

 

 

Fig. 5. Estimate of the magnitude of 
GELUR 

Advantages of Gelur 
1. Is practically non-toxic solid (LD50 is 

15 g/kg). 
2. Permit a closed circulation of electric 

current flowing through it. 
3. Is cheap and easy to prepare. 
4. Can be used with medical purposes. 
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The Gap in Orthodontic Treatment 
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Introduction 
The evaluation of the awareness is nec-

essary to prevent the differences in expecta-
tions for orthodontics outcome. One of the 
most common words in today's on-line 
world is “social media”. Social media has a 
huge role in communication and the patient 
can not only be informed. The practicing 
orthodontists provide information on what 
is going on in vivo but there are continuous 
attacks by the media. Upon opening the 
page in Facebook, a large number of win-
dows and advertising calls follow “Like us 
on Facebook”, “follow us on Twitter”, “vis-
it our website”, “Watch us on YouTube”. 

According to one of the motivation theo-
ries, the protection of patient’s own health 
is based on the following four factors: 

• understanding of the gravity of 
threatening event; 

• understanding the probability of oc-
currence of threatening event; 

• usefulness of the recommended pre-
ventive behavior; 

• the benefits of personal health. 
The motivation for defense is an assess-

ment of the probable threat and how to cope 
with it. Its main function is to encourage the 
patient to instigate a direct protective be-
havior. 

The parents have the most important role 
in motivating and obtaining consent from 
the child for the upcoming treatments ac-
cording to Jokovic [1]. For the other re-
searchers certain negative mood could be 
predicted and thus can thwart the risk fac-

tors for orthodontic treatment. The relation-
ships with the orthodontist could be im-
proved, too [2]. 

Another concept for the gap of orthodon-
tic treatment is informed consent. It defines 
as “the degree to which the patient's behav-
ior (in terms of taking drugs, the diet or the 
necessary qualitative changes in lifestyle) 
coincides with medical or health advice” 
[3]. Many researchers argue that the term 
“agreement” builds the image of the patient 
as a passive and submissive personality, 
unable to make a choice and therefore pre-
fer alternative conditions (as well as adher-
ence to certain rules already), coordination 
or cooperation [2, 6] and especially consent, 
based on awareness. These terms are plac-
ing greater emphasis on the role of patient 
choice and suggest more active cooperation 
to achieve therapeutic success [5]. 

Aim 
The aim of the study is to define the gap 

of children and parents awareness and mo-
tivation for orthodontic treatment. 

Materials and Methods 
The inquiry contains questions designed 

to provide socio-demographic characteris-
tics, the role of orthodontist and both im-
portance of social media for the awareness 
in orthodontics. The required number of 
observational units is calculated by using 
the two-phase method of Stein. The formula 
for calculation the number of units of ob-
servation is applied in variation variables 
with P(u) = 0.95, Sx = 3.45, and the maxi-
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mum error Δ = 0,5. The estimated number 
of units required for children, to obtain a 
95% confidence of the results was 183. Fi-
nally, we have randomly selected parents 
(n = 214) and their children (n = 258) from 
Plovdiv who want to be informed about or-
thodontic treatment [3]. Data have been 
processed with nonparametric, alternative 
and graphical analyses using software 
(SPSS v.13). 

Results 
The family health habits have an influ-

ence on the length and number of visits to 
the dental office in the term of one year. 
Perceived negative attitude has outlined 
long time trend, since still there exists a 
high enough percentage of children who do 
not like to visit the dentist (43.30 ± 3.07%). 
The children motivation for seeking ortho-
dontic treatment should be defined before 

the incoming procedures in the mean of 
mutual satisfaction results in both dentist 
and child [2]. The opinion about awareness 
and their expectations for the outcomes of 
orthodontic treatment was studied among 
children from 7 to 18 years old. The ques-
tions are subordinated on the impact of im-
proved oral health through the everyday life 
of the patient [5]. Alignment of time series 
shows a decreasing trend with children of 
mild deformity (yt = -0.247x+9.27, r2 = 
0.03) and with children of moderate defor-
mation (yt = -0.373x+9.46, r2 = 0.087). 
Communications will be at the required 
level if each side understands the expecta-
tions of the other. Therefore, the results of 
interest are posed to the child’s question: 
“Are you worried to ask your dentist?”. The 
distribution of relative shares and how they 
responded to children’s attitudes are pre-
sented at Table 1: 

Table 1. Distribution of the children’s relative shares for the question “Are you worried to ask 
the dentist about your oral health?” 

Gender 
Willingly visit dentist Unwillingly visit dentist Unable to decide Total 

n % Sp n % Sp n % Sp n % Sp 
Boys 65 25.19 2.70 41 15.89 2.28 15 5.81 1.46 121 46.90 3.11 
Girls 51 19.77 2.48 70 27.13 2.77 16 6.20 1.46 137 53.10 3.11 
Total 116 44.96 - 111 43.02 - 31 12.02 - 258 100.0 - 

 
It is better that a large number of 

children (87.98 ± 2.02%) do not bother to 
ask questions to the doctors about their 
health and everything that excites them in 
the dental office [1, 7]. The patients, who 
embarrassed to ask, are only 5.04 ± 1.36% 
but 6.98 ± 1.59% “can’t decide how to 
answer to this question”. Clinical and 
educational matters determine the behavior 
of the physician. Who is responsible for the 
children’s oral health is the question asked 
for all of them participated in the survey? 
The answers are presented visually at 
Figure 1. 

 
Fig. 1. The distribution of answers to the 
question: “Who is responsible of my oral 
health?” 
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The awareness of parents and their re-
sponsibility in initiating and providing 
treatment has been also analyzed. Accord-
ing to the parents, informed consent is done 
only by 22.07 ± 2.84% of them. This form 
has not been offered to the other respond-
ents (77.93 ± 2.84%) which give grounds to 
conclude that dentists and patients do not 
know their rights and/or do not want to be 
informed. The gender distribution of re-
spondent’s relative shares to a completed 
form of informed consent is presented 
graphically on Figure 2. 

 
Fig. 2. The informed consent importance 
for parents 

As can be seen in Figure 2, a large pro-
portion of parents did not filled out a form 
of informed consent. For fathers, the rela-
tive parts are 64.44 ± 7.14%, similar are 
these data for mothers – 81.55 ± 2.99%. 
Evaluating compliance with orthodontic 
treatment, gender difference was found sig-
nificant for respondents signed informed 
consent. According to recent data, mothers 
more often than fathers give their conduct 
(P = 0.014; χ2 = 6.04, df = 1). The result 
also takes into account a negative attitude 
of the dental practitioners to neglect the 
declaration of informed consent. Usually, 
this information can be submitted orally to 

the patient. It has been compared to the use-
ful information that patient founded in dif-
ferent social networks or Internet (P = 0.65; 
χ2 = 4.23, df = 6). 

Conclusions 
1. Gender is not a factor for the parents 

awareness on the qualifications and skills of 
orthodontists (P > 0.05; χ2 = 4.71, df = 3). 

2. The cooperation is the only significant 
factor that orthodontists comply. Even pain, 
discomfort and fear can be managed and 
depend on treatment skills of orthodontists. 

3. The benefits of orthodontic treatment 
are complex and diverse, according to the 
perceptions of parents (P < 0.05; χ2 = 29.60, 
df = 1). 

4. Mothers have a greater awareness than 
fathers (P = 0.027; χ2 = 14.23, df = 6), but 
fathers take significant involvement in the 
payment of orthodontic services. 
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Lymphathic Tissue Involve in Light Transmision 

Rayito Rivera-Hernández, Drozdstoj Stoyanov 
Department of Psychiatry and Medical Psychology, Faculty of Medicine, Medical University 
of Plovdiv 

“Light is the physical agent that accompanies man since his presence on earth 
began, and is responsible for life as we know it today”. (4) 

Physical Properties of the Light 
Bohr in 1913, explains the spectrum of 

electromagnetic radiation emitted by certain 
atoms simple structure. (4) 

The atom tends, according to the general 
rule of nature to remain in the ground state 
of minimum energy and is a stable system. 
(4) 

When there is an external supply of en-
ergy, some of its electrons can absorb it and 
reach another higher orbit, in this state it is 
known as a state of arousal. By this the at-
om acquires a higher energy level. (4) 

Excite an atom is to cause a shift in their 
orbits or electrons to higher energy levels, 
will supply the necessary to make the leap, 
either in the form of thermal or electromag-
netic energy, kinetic. (4) 

By raising the temperature of a body in a 
big way, this is heated to incandescence, 
state in which photons of very wide range, 
some of which belong to the visible range 
of the electromagnetic spectrum emitted. 
(4) 

Phenomenons of luminic interactions 
The fraction of a light beam striking a 

tissue will achieve a certain effect (Grottus-
Draper Law). (4) 

This effect depends on physical phe-
nomena that will clearly mark the differ-
ences in absorption from one tissue to an-
other. (4) 

The main physical phenomena that me-
diate the absorption of the electromagnetic 
spectrum are:  

A) Reflection: When interacting with bi-
ological tissue, part of the photons can be 
reflected on all interfaces. (4) 

This ability to reflect this in dependence 
on the capacity of penetration of the beam 
incident on the tissue. (4) 

The lower reflection is achieved when 
the angle of incidence of the beam on the 
surface is 90 °, a situation that should be 
sought to avoid energy loss. (4) 

Because of the characteristics of biologi-
cal tissues, the reflection occurring type is 
diffused. (4) 

B) Refraction: Refraction occurs when-
ever a beam of light passes from one medi-
um to another with a different refractive 
index. (4) 

The immediate consequence is the devia-
tion from the path of the beam passing 
through the interface between two media. 
(4) 

C) Transmission: The proportion of radi-
ant flux through the middle. (4) 

It refers to the incident beam path within 
the tissue. (4) 

It depends mainly on the phenomenon of 
absorption and reflection, being inversely 
proportional to both. (4) 

It relates to the term of penetration 
depth. (4) 
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C) Dispersion: Refers to the ratio of ra-
diant flux which remains within the tissue. 
(4) 

It may be the sum of reflected energy, 
refracting, and even attenuates the transmis-
sion may be a prerequisite to the absorption 
step. (4) 

So that the light scattering in tissues has 
three important consequences: increased 
reflection, absorption and increased more 
isotropic distribution of light, the distal re-
gion to the surface. (4) 

D) Absorption means the amount of en-
ergy that is donated tissue. (4) 

Possibilities are multiple levels of ab-
sorption, for example, can be a macromole-
cule contained by the cell membrane, or a 
molecule in an organelle matrix, or into the 
genetic material of the cell nucleus, includ-
ing a free molecule or in the interstitium 
given atom. (4) 

It is the only portion of energy that will 
trigger a biological effect and hence a ther-
apeutic effect. (4) 

It depends primarily on the wavelength 
used, that is, a careful reflection against it. 
(4) 

E) Diffraction: The phenomenon of dif-
fraction and its theoretical foundations ap-
pear exposed in textbooks of the second 
year of high school. (11, 12, 13, 14)  

Textbooks of the first year of university 
courses (15) contain a more detailed discus-
sion. (16). 

Morphological criteria  
The degree of absorption of light by the 

Lymphatic tissue depends on certain mor-
phological criteria determined by the degree 
of penetration of wave length. (4) 

Below we propose a list of basic criteria: 

 

 Lymphatic tissue: 

Wavelength of the incident radiation. The longer the greater wave penetration. 

Embryology In fetuses of 11-13 weeks lymphatic sacs formed the lymphatic plex-
uses, while in fetuses of 14-36 weeks they formed lumbar lymph 
nodes and their interconnecting vessels. (5) 

The size, shape and constitution of 
particles making up the tissue. 

Lymphatic tissue have the capability of developing septate junctions. 
(1) 

Tissues are inhomogeneous structures 
composed of different media with 
different refractions. 

In the case of lymphoid tissue we can recognize two main parts to 
consider, the capsule and the lumen. 

The absorption of micro and macro-
molecules that accepts the outside 

lymphatic ganglia tissue filter molecules of different diameters. (3) 
Like: 
1) Proteins: Prox1 protein: G protein-coupled receptor: IL-17RC pro-
tein; B2M-globulin line: Substance P, Dopamine beta hidroxylase. 
1) Citokines: IL-17A and IL-17F cytokines. (6) 
2) Receptors: IL-17 receptors (IL-17RA and IL-17RC), 
3) LRRK1 and LRRK2 genes have partly complementary expression 
patterns in the brain, as well as in certain peripheral organs including 
lymphatic tissues. (6) 
4) Paraproteins and isoantibodies. (7) 
5) key enzymes of pentosephosphate pathway like glucose-6-
phosphate dehydrogenase (G6PD) and transketolasethe enzyme with 
optimum activity between pH 7.5-7.8. (7) 

Competitive absorption of other cel-
lular elements. 

The filtration ability of lymph-nodes is reinforced by connective tis-
sue growth around cells. (3) 
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Metabolic activity between them. a) Production of erythema immediately thus irradiation due to vasodi-
lation subcutaneous dilated arterioles, capillaries and veins surface 
directly caused by the temperature rise. The effect may persist be-
tween 10 and 6O minutes. 
b) Decreased blood pressure intra and extra luminal. 
c) Increased blood alkalinity. 
d) Increased level of oxygenation. 
e) Anti-inflammatory effect due to the increased supply of nutrients 
and defense cells, provided by hyperemia, stimulating cell and tissue 
tropism. 
f) Antispasmodic effect on smooth muscle. 
g) Increase the driving speed of the peripheral nerves. 
h) Reduction of volume and increased concentration of cellular prod-
uct. (4) 

The final metabolic product Lympha: Lymphatic fluid is a plasma filtrate that can be viewed as 
having biological activity through the passive accumulation of mole-
cules from the interstitial fluid. (6)  
The possibility that lymphatic fluid is part of an active self-contained 
signaling process that parallels the endocrine system, through the 
activation of G-protein coupled receptors (GPCR), has remained un-
explored. (6)  
The GPCR lysophosphatidic acid 5 (LPA5) is found in sensory nerve 
fibers expressing calcitonin gene-related peptide (CGRP) that inner-
vate the lumen of lymphatic lacteals and enteric nerves. (6)  
Dietary protein hydrolysate (peptone) can induce c-Fos expression in 
enterocytes and nerves that express LPA5. (6)  
Mesenteric lymphatic fluid (MLF) mobilizes intracellular calcium in 
cell models expressing LPA5 upon feeding in a time and dose de-
pendent manner. (6)  
Activation is independent of the known LPA5 agonists, lysophospha-
tidic acid and farnesyl pyrophosphate. (6)  
These data bring forth a pathway for the direct stimulation of sensory 
nerves by luminal contents and interstitial fluid. (6)  
Thus, by activating LPA5 on sensory nerves, MLF provides a means 
for known and yet to be identified constituents of the interstitial fluid 
to act as signals to comprise a "neurolymphocrine" system. (6) 

The route of the metabolic product The filtration since the ganglion give the possibility to get into the 
lymph stream by means of wide lymphatics even within the first se-
ries of regional lymphatic ganglia. (3) 
This is true also for passing the marginal lymphatic sinus and subse-
quent entering the vias efferens of the lymph-node. (3) 

The correct function of lymphatic 
nodes 

Lung deep lymphatic drainage (LDLD) plays an important role in the 
removal of foreign materials from lungs being alveolar macrophages 
the first line of phagocytic defence with high affinity for pathogenic 
microorganisms. (8)  

Inervation Several types of sensory nerve fibers innervating lymph nodes. (10) 
All three sacral and the first coccygeal ventral roots of spinal nerves 
have a modulatory effect on the local ganglia. (9) 
The large amount of the local intact synapses suggests that the mictu-
rition reflex is not a spinal but a local peripheral reflex. (9) 

Time to targeting specific organs or 
tissues may be an important tool for 
diagnostic or even for therapeutic 
purposes. (13) 

Hilar and interpulmonary communications were visualized in first 5 
minutes post-inhalation, infradiaphragmatic chains between 10 and 
20 minutes, the ganglia of the aortic chain at 20 minutes and those of 
the renal hilar region at 30 minutes. (8) 
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Medical applications 
For medical applications of radiation 

used in phototherapy of lymphoid tissue, a 
series of laws and properties that govern the 
behavior of electromagnetic waves must be 
taken into account, such as: 

1. Law of the inverse square of the 
distance. It states that the intensity of 
electromagnetic radiation incident on a 
given area is inversely related to the square 
of the distance between the emitting source 
and the surface. Thus far the emitter focus 
of the treatment surface separates it loses 
energy significantly. (4) 

2. Lambert's cosine law. It provides that 
the maximum intensity of irradiation on a 
surface is obtained when the beam 
impinges perpendicularly on it. If the issue 
is not perpendicular, by the phenomenon of 
reflection intensity decreases. (4) 

3. Bunsen-Roscoe law. States that the 
product of the intensity of radiation 
application time, raised to a power n 
(exponent Schwazchild), it is constant. It 
refers to the importance of minimum 
intensity for the purpose, and this intensity 
is in inverse relationship with the time of 
application to obtain the same energy 
density and therefore the same effects. (4) 

4. Grotthus Act-Draper. It indicates that, 
from the standpoint of biological effects, is 
only effective absorbed radiation. Thus in 
the treatment methodology, when a dose is 
calculated considering the energy to be 
absorbed, so that reflection is prevented at 
all costs, the dispersion in other tissues, 
taking into account the capacity of 
transmission or penetration, the wavelength 
used. All this to reach the required tissue 
we want to stimulate dose. (4) 

Conclusion 
Finally, we consider the radiation that 

surrounds us is the main source of radiation 
heating. (4) 

It constitutes 59% of the solar emission 
spectrum, and 40% of the radiation that 
reaches the earth's surface. (4) 

Given the characteristics of absorption, 
we may to know the possible effects on the 
body. (4) 

The amount and the wavelength of the 
emitted radiation changes the temperature 
and composition of the object under 
consideration. (4) 

For this reason is very important to 
continue studying the properties of light 
absorption of lymphatic tissues. 
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Дилатативна кардиомиопатия:  
клиничен случай 

Д. Генчева1 , Н. Атанасов1,2, Д. Василев1, К. Кръстев1, М. Токмакова1,2,  
Л. Владимирова-Китова1,2, Федя Николов1,2 
1Клиника по кардиология, УМБАЛ „Св. Георги“  

2Втора катедра по вътрешни болести, Секция по кардиология, Медицнски факултет, 
Медицински университет – Пловдив 

Сърдечната недостатъчност е послед-
ствие на множество сърдечни заболява-
ния. Дефинира се като невъзможност 
сърцето да достави необходимата за 
функцията на периферните органи окси-
генирана кръв. Тя представлява социал-
но и икономически значим проблем в 
развитите страни и е една от водещите 
причини за инвалидизация в световен 
мащаб. Към момента дилатативната кар-
диомиопатия (ДКМП) – една от четирите 
основни клинични класа кардиомиопа-
тия – е третата най-честа причина за 
сърдечна недостатъчност и най-честата 
причина за сърдечна трансплантация(1,2). 

С понятието кардиомиопатия се озна-
чава патология, при която сърдечният 
мускул е със структурни и функционал-
ни аномалии, без те да са обусловени от 
наличието на коронарна патология, ар-
териална хипертония, клапни пороци 
или вродени аномалии, в степен, която 
да обясни наличните миокардни проме-
ни. Съществуват четири основни кли-
нично-ориентирани класа кардиомиопа-
тии според структурните и функционал-
ните аномалии – Дилатативна (ДКМП), 
Хипертрофична (ХКМП), Рестриктивна 
(РКМП) и Аритмогенна дясна камера 
(АРДК). Независимо от етиологията, 
ДКМП се представя като прогресивно 
изтъняване на камерната стена и дилата-
ция, съпроводени от постепенно влоша-

ване на функцията ѝ. Най-често диагно-
зата се поставя ехографски при наличие-
то на следните критерии: 1. ТДО > 117% 
от нормата за възраст и телесна площ; 
2. Систолна дисфункция на ЛК и ЕФ < 
45%; 3. ФС < 25%(2). 

Фенотипът на ДКМП е най-често 
срещаният фенотип при сърдечна недос-
татъчност. Етиологията на ДКМП е хе-
терогенна. След изключването на исхе-
мични причини за появата на този фено-
тип, най-честите причини са генетични, 
възпалителни, токсични (алкохолизъм, 
химиотерапевтици), или в контекста на 
болести на натрупването, ендокринни, 
невромускулни и автоимунни заболява-
ния. В над 50% от случаите не може да 
бъде доказана конкретна причина и за-
боляването се класифицира като идиопа-
тична ДКМП(1). 

С оглед на представяния клиничен 
случай, се спираме по-подробно на ня-
кои от етиологичните фактори. Фамил-
ната ДКМП се описва като несиндро-
мална или изолирана, когато засяга само 
сърцето, но може да бъде и част от синд-
ром, засягащ други системи и органи. 
Обуславя се от мутации в над 30 гена, 
носещи информация за синтеза на сър-
дечни протеини. В 80 – 90% от случаите 
се касае за автозомно-доминантно унас-
ледяване, но с различна пенетрантност. 
Обикновено се характеризира с бавно 
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прогресиране на симптомите и преципи-
тация след среща с кардиотропен вирус, 
бременност, токсични фактори от окол-
ната среда, но е възможно първа изява да 
е внезапната сърдечна смърт (ВСС)(3). 

Хроничната употреба на алкохол е 
предполагаема етиологична причина за 
ДКМП при около 1/3 от случаите. Увре-
дата зависи от количеството приет алко-
хол и не толкова от вида му. Среща се 
рядко преди 40-годишна възраст, тъй ка-
то са необходими поне 10 години редов-
на употреба алкохол за изявата на кли-
нично значим ефект. Обвинява се дирек-
тният токсичен ефект на етанола върху 
миокардните клетки, като съществуват и 
теории, свързани с оксидативен стрес, 
апоптоза и др. В допълнение ексцесив-
ната употреба на алкохол води до пови-
шаване стойностите на артериалното на-
лягане, което е допълнителен рисков 
фактор за възникване на сърдечно-
съдови заболявания. Трайното спиране 
на консумацията е с тенденция за подоб-
рение на лявокамерната функция и об-
ратно развитие при последващо въздър-
жание(4). 

Постмиокардитната ДКМП най-често 
е резултат от действието на кардиотроп-
ни вируси. След първоначалната директ-
на увреда, се задействат автоимунни ме-
ханизми, които допълнително влошават 
миокардната функция и водят до кли-
нична изява на сърдечна недостатъчност. 
След прекратяване на действието на въз-
палителния и автоимунния процес, се 
оформя фенотип на ДКМП. Чрез живо-
тински модели е доказано, че редовните 
физически натоварвания след инфекция 
с кардиотропен вирус водят до увелича-
ване процента на сърдечна некроза и 
смъртност(5). 

Клиничен случай 
Касае се за мъж на 35 години постъп-

ващ в Клиника по кардиология, УМБАЛ 
„Свети Георги“, поради оплакване от си-
лен задух, придружен от кашлица и лес-
на уморяемост, настъпили 3 дни преди 
текущата хоспитализация. От известно 
време се появили отоци по долни край-
ници. Преди изявата на тази симптома-
тика пациентът бил способен да извърш-
ва включително тежък физически труд, 
свързан с работата му като строителен 
работник. До момента на хоспитализа-
цията не е провеждал системна терапия. 
Преди няколко месеца понесъл тежко 
протекла инфекция на горни дихателни 
пътища, за която не е търсил лекарска 
помощ. При подробно снемане на анам-
неза, пациентът съобщава за дългого-
дишна консумация на големи количества 
алкохол. В допълнение, близките док-
ладват за известна фамилност по отно-
шение на сърдечно-съдови заболява-
ния – баба починала на 35 г. в рамките 
на 1 месец след 4-то поред раждане „от 
сърце“, както и първа братовчедка (по 
същата родствена линия), починала вне-
запно на 27 г. в съня си, в последствие 
отново съобщено за наличие на „разши-
рено сърце“. Налице са и родственици с 
ИБС, с изява около 55 – 60-годишна въз-
раст.  

Пациентът постъпва в тежко общо 
състояние, тахидиспноичен, с периорал-
на цианоза, заемащ ортопноично поло-
жение в леглото; контактен, адекватен, 
афебрилен. Дясна гръдна половина ви-
димо изостава в дишането, налице е пре-
тъпен перкуторен тон и отслабено диша-
не в дясно субскапуларно, двустранно 
дребни влажни хрипове до скапулите; 
ритмична сърдечна дейност с фреквен-
ция ~ 130 у/мин, разширени на ляво сър-
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дечни граници, Т3 галопен ритъм, RR 
90/40 mmHg. Черен дроб – до пъпна хо-
ризонтала с палпаторна болезненост, ме-
коват; Сукусио реналис – отрицателно 
двустранно; масивни претибиални ото-
ци, цианоза на пръстите на долни край-
ници.  

От лабораторните изследвания паци-
ентът се представя с левкоцитоза (Левк. 
11,5 x 109/l), завишение стойности на 
CRP (54 ng/ml) при нормална СУЕ, дол-
ногранични нива на общ белтък и албу-
мин, директна хипербилирубинемия; хи-
пергликемия (сер. глюкоза 9,99 mmol/l), 
спонтанно ПТВ 42,8%; INR 1,4; АПТТ 
21,9 sec.; Фибр. 1,24 g/l; завишен D-dimer 
(8.11 mg/dl); без съществени отклонения 
в йонограма; урея и креатинин – в норма; 
силно завишени чернодробни ензими – 
АСАТ 867, достигащ до 7806 U/l; АЛАТ 
738, до 1909 U/l; Амилаза 131 U/l; 
Алк.фосфатаза 186 U/l; ЛДХ 1569, до 
11140 U/l; ГГТ 161 U/l; завишена КФК 
(387, до 2717 U/l), при нормални нива на 
МБ (21, 51 U/l) и Тропонин І (0,03; 0,07 
ng/ml); Наличие на влошен липиден ста-
тус (Хол. 1,7 mmol/l; ХДЛ хол. 0,31 
mmol/l; ТГЦ 1,4 mmol/l), аполипопроте-
ин А1 0,78 g/l (1,09 – 1,84), аполипопро-
теин В 0,8 g/l (0,63 – 1,88), отношение 
Апо В/Апо А1 > 1. От КГА – с първична 
метаболитна ацидоза и вторична респи-
раторна алколоза.  

ЕКГ при постъпване е с данни за си-
нусова тахикардия, фр ~ 130 у/мин, ляв 
позиционен тип, ширина на QRS комп-
лекса 98 мс. Ехографски пациентът е със 
силно дилатирани сърдечни кухини при 
нормална дебелина на лявокамерни сте-
ни, глобално нарушена лявокамерна сис-
толна функция (фракция на изтласкване 
~ 20%), релативни митрална и трикуспи-
дална инсуфициенции. Повишено наля-

гане в а. пулмоналис. Визуализира се 
също така и привърхова апикална тром-
боза в кухината на лява камера. (Ляво 
предсърдие – 5,22 см; асц. аорта – 3,55 
см; теледиастолен размер на лява каме-
ра – 7,14 см; телесистолен размер – 6,46 
см; фракция на изтласкване (ФИ) – 20% 
(Тайхолц); теледиастолен обем – 271 мл; 
телеситолен обем – 219 мл; ФИ – 19% 
(Симпсон); фракция на скъсяване – 
9,52%; септум и задна стена на лява ка-
мера – 1,08 см; дясна камера – 3,12 см; 
систолно налягане в а. пулмоналис 
(СНАП) – 35 mmHg). Индексиран към 
телесна площ теледиастолен обем на ля-
ва камера е 185 mL/m2. 

 
Фиг. 1. Рентгенографията на пациента 
показва масивен дясностранен инфилт-
рат (застоен, в ДД възпалителна генеза) 
и кардиомегалия 

 
Фиг. 2. Релативна митрална регургирта-
ция при силно дилатирани кухини. Ви-
дима привърхова тромбоза в ЛК 
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Фиг. 3. Вътрекамерният тромб в друга 
проекция 

На базата на описаните клинични и 
параклинични находки, и най-вече на 
типичните ехокардиографски промени, 
на пациента е поставена диагнозата ди-
латативна кардиомипатия (ДКМП) с 
проява на сърдечна недостатъчност IV 
фукнционален клас по NYHA. Уточня-
ването на причините, довели до това за-
боляване, е сравнително по-сложен про-
цес. При пациента е налице действието 
на няколко фактора, всеки от които по 
отделно бил могъл да доведе до развити-
ето на фенотип на ДКМП, а именно – 
сигурни данни за дългогодишна употре-
ба на големи количества алкохол, пред-
полагаема фамилна обремененост (анам-
нестични данни за перипартална КМП и 
ВСС в семейството), както и предпола-
гаем миокардит няколко месеца преди 
изявата. Въпреки младата възраст на па-
циента, предвид влошеният липиден 
профил, етилизма и фамилност за коро-
нарна болест, без извършването на 
СКАГ не може да се изключи исхемична 
етиология, но той и близките му някол-
кократно отказват процедурата. Изслед-
вани са TSH, fT3 и fT4 и е отхвърлена 
щитовидна патология. 

Допълнителни методи, които биха 
били от помощ за установяване на етио-

логията са ядреномагнитен резонанс, ен-
домиокардна биопсия (ЕМБ), антимио-
зинова сцинтиграфия (АМС), генетични 
изследвания, серологични тестове за ус-
тановяване на конкретен вирусен причи-
нител(6). Макар че през последните годи-
ни тези изследвания навлизат все по-
широко от изследователската към кли-
ничната дейност, за съжаление прило-
жението им на територията на България 
е все още ограничено, до известна сте-
пен и от финансова гледна точка. Иден-
тифицирането на процеса дава информа-
ция по отношение на прогнозата, но ве-
роятността за доказване на етиологично 
лечима причина е ниска, дори и при из-
вършването на биопсия – около 2,2%(7). 

Поведение и проследяване 
В острата фаза е започната катехола-

минова инфузия, поради ниските стой-
ности на артериално кръвно налягане. 
Приложени са диуретична терапия спо-
ред оточния синдром, антибиотична те-
рапия и хепатопротектори. С оглед на 
вътрекамерната тромбоза е започната 
инфузия с нефракциониран хепарин, при 
стартов болус от 5000 Е и проследяване 
стойности на аПТТ. На фона това лече-
ние е отчетен добър диуретичен отговор, 
стабилизиране на общото състояние, ре-
дукция на застойните промени, тенден-
ция за нормализиране на чернодробните 
ензими. Поради липса в световен мащаб 
на етиологична терапия, насочена към 
ДКМП, при пациента е започнато стан-
дартното лечение, повлияващо патофи-
зиологичните механизми на сърдечната 
недостатъчност – приложени са бета-
блокер (бизопролол 2х1,25 мг), АСЕ-
инхибитор (зофеноприл 7,5 мг) и алдос-
теронов антагонист (спиронолактон 25 
мг), при внимателно титриране поради 
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персистирането на хипотония при паци-
ента. Продължена е терапията с диуре-
тици, и в хода на пролежаването пациен-
тът е застъпен с аценокумарол с препо-
ръки за последващо проследяване на 
INR и ПТВ в амбулаторни условия. В 
хода на лечението е отчетен периферен 
тромбемболизъм в артериалната система 
на ходилата двустранно, с предполагаем 
първоизточник лявокамерната тромбоза. 
След няколкократни консултации със 
съдов хирург е взето решение за консер-
вативно поведение. Пациентът е дехос-
питализиран с препоръки за хранително-
двигателен режим, спазване на назначе-
ната терапия. Следват чести рехоспита-
лизации, поради изява на декомпенсира-
на сърдечна недостатъчност. 

При проследяване пациентът е без 
подобрение на лявокамерната функция, 
но е отчетено редукция на размерите на 
тромбозата. В хода на наблюдението па-
циентът е без отчетени аритмии, поради 
което не е включен амиодарон допълни-
телно към терапията, като се има пред-
вид и риска от проаритмогенно дейст-
вие.  

Изводи 
Поставянето на диагнозата ДКМП не 

е предизвикателство в клиничната прак-
тика при използването на съвременните 
методики на образна диагностика, но 
етиологичното ѝ уточняване е по-сложен 
процес. При конкретния пациент се ус-
тановява действието на няколко причин-
ни фактора – дългогодишен етилизъм, 
предполагаеми наследственост и мио-
кардит, вероятно съвместно довели до 
развитие на наблюдавания фенотип. Към 
момента не съществува етиологично ле-
чение за ДКМП, като международните 
препоръки са за следване на утвърдената 

терапия за сърдечната недостатъчност – 
повлияване на неврохуморалните меха-
низми и симптоматиката ѝ(8). Единствено 
терапията с интереферон-бета дава обе-
щаващи резултати при повлияването на 
постмиокардна ДКМП, но не е възприета 
като конвенционално лечение(9). Дългос-
рочната прогноза е неблагоприятна. До-
бър ефект по отношение на лявокамер-
ната функция би имало прекратяването 
на алкохолната консумация. Доказано 
подобрение на клиника и изход е ресин-
хронизиращата терапия, но тя не би има-
ла ползи при конкретния пациент, пора-
ди наличието на тесен QRS комплекс(10). 
С добро повлияване по отношение на 
клиничен клас сърдечна недостатъчност 
е провеждането на кардио-пулмонална 
рехабилитация. При индицирани паци-
енти е отчетено подобрение на качество-
то на живот и намаляване броя рехоспи-
тализации, без да е отчетен ефект върху 
смъртността(11). Пациентът е индициран 
за имплантацията на кардиовертер-
дефибрилатор предвид риска от ВСС (12). 
Дефинитивното лечение е сърдечна 
трансплантация(13). 
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Въведение 
Честотата на постпарталната тирео-

идна досфункция (ППТД) широко ва-
рира в отделните географски райони 
във връзка с генетичните особености и 
влиянието на факторите на околната 
среда (1, 2). Доказано е, че факторите 
на околната среда имат не само моду-
лиращо влияние, а и етиологично зна-
чение. Това оправдава проучване на 
проблема за всяка отделна популация с 
изучаване на характеристиките и рис-
ковите фактори за възникване на 
ППТД. 

Цел 
Целта на настоящия анализ е да се 

проучи влиянието на някои анамнестич-
ни и демографски фактори върху риска 
от развитие на постпартална тиреоидна 
дисфункция. 

Задачи 
1) Да се извърши еднофакторен ана-

лиз за определяне на рисковите фактори 
за развитие на ППТД; 2) да се извърши 
многофакторен регресионен анализ с цел 
дефиниране на прогностичен модел за 
оценка на вероятността за развитие на 
ППТД. 

Пациенти и методи 
Проучването обхваща 65 пациентки с 

ППТД и контролна група от 66 еутирео-

идни след раждане жени. От анализа са 
изключени жени с проведена тиреоидек-
томия или радиойодаблация на щито-
видната жлеза в миналото, както и паци-
ентки със съпътстващи заболявания или 
състояния, компрометиращи коректната 
оценка на функционалните показатели. 
Проучването е одобрено със Становище 
на Комисията по научна етика към Ме-
дицински университет – Пловдив. 
Анамнестичните данни се събирани по 
изготвен специално за проучването фиш 
за проследяване, който включва данни за 
възраст при настъпване на бременността, 
ръст, телесно тегло преди бременността, 
кръвна група и резус фактор, анамнеза за 
предшестващо автоимунно тиреоидно 
заболяване (АИТЗ), наследствена обре-
мененост за тиреоидна патология, по-
редност на настоящата бременност, 
анамнеза за инфертилитет, тютюнопу-
шене, наличие на придружаващи автои-
мунни заболявания (АИЗ). Индексът на 
телесна маса (ИТМ) преди настъпването 
на бременността е изчислен по формула-
та: ИТМ (кг/м2) = тегло(кг)/ръст(м2) (3). 
Статистическата обработка на данните е 
извършена с помощта на програмния 
продукт SPSS v.21. Приет е уровен на 
значимост на нулевата хипотеза p < 0.05.  

Характеристиките на изследваната 
група са представени в табл. 1. 
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Табл. 1. Характеристика на изследваните пациентки 

Показател  ППТД (n = 65) Еутиреоидни (n = 66) 
Възраст (години) 𝑥 ± 𝑆𝑥� 

размах 
30.25 ± 0.53 

18 – 38 
30.45 ± 0.60 

18 – 39 
ИТМ преди бременността (кг/м2) 

 
𝑥 ± 𝑆𝑥� 
размах 

23.03 ± 0.55 
16.4 – 37.1 

26.52 ± 0.90 
18.6 – 56.8 

Кръвна група 
 

0 
А 
В 

АВ 

13 
27 
17 
8 

19 
25 
10 
12 

Резус фактор 
 

+ 
- 

56 
7 

56 
10 

Фамилна обремененост за АИТЗ не 
да 

40 
25 

44 
22 

Тютюнопушене 
 

не 
да 

29 
36 

47 
19 

Придружаващи АИЗ не 
да 

56 
9 

55 
11 

Предшестващо АИТЗ не 
да 

38 
27 

53 
13 

Поредност на бременността първа 
следваща 

29 
36 

36 
30 

Анамнеза за инфертилитет не 
да 

44 
21 

35 
31 

 
Резултати 
61.5 % (n = 40) от пациентките с 

ППТД бяха с хормонални данни за тире-
отоксикоза, а в 38.5 % (n = 25) от случа-
ите тиреоидната дисфункция се прояви 
като хипотиреоидизъм. Еднофакторният 
анализ установи, че рискът от развитие 
на ППТД е сигнификантно по-висок при 
пациентките с фамилна обремененост за 
тиреоидна патология, с данни за пред-
шестващо бременността АИТЗ и жените 
пушачи. Освен това се отчете, че жените 
с тиреоидна дисфункция след раждане 
имат значимо по-нисък ИТМ преди бре-
менността в сравнение с еутиреоидните 
след раждане жени (табл. 2). 

Не се установи взаимовръзка между 
риска от развитие на тиреоидна дисфун-

кция след раждане и следните показате-
ли: възраст (р = 0.796), наличие на съ-
пътстващи АИЗ (р = 0.809), кръвна група 
(р = 0.283), резус фактор (р = 0.604), 
анамнеза на инфертилитет (р = 0.108), 
поредност на бременността (р = 0.384). 

Оценените като сигнификантни при 
еднофакторния анализ променливи бяха 
включени в многофакторен логистичен 
регресионен модел. Многофакторният 
анализ (Forward LR) селектира като най-
важни статистически независими риско-
ви фактори за развитие на ППТД нали-
чието на фамилност за тиреоидна пато-
логия, тютюнопушенето и ИТМ преди 
бременността (табл. 3). Чувствителност-
та и специфичността на модела са съот-
ветно 70.77 % и 71.21 %. 
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Табл. 2. Фактори, свързани с повишен риск от развитие на ППТД 

Показател  Еутиреоидни ППТД OR [95%CI] p 
Фамилна обремененост за 
АИТЗ  

не 
да 

44 (66.7 %) 
22 (33.3 %) 

25 (38.5 %) 
40 (61.5 %) 

3.200 
[1.565,6.543] 0.002 

Тютюнопушене не 
да 

47 (71.2 %) 
19 (28.8 %) 

29 (44.6 %) 
36 (55.4 %) 

3.071 
[1.409,6.329] 0.003 

Предшестващо АИТЗ не 
да 

53 (80.3 %) 
13 (19.7 %) 

38 (58.5 %) 
27 (41.5 %) 

2.898 
[1.325,6.331] 0.008 

ИТМ 𝑥 ± 𝑆𝑥� 26.52 ± 0.90 23.03 ± 0.55  0.004 

Табл. 3. 

Фактор  B S.E. RR 95%CI p 
Тютюнопушене не (0) 

да (1) 
 

1.357 
 

0.424 
 

3.885 
 

1.692, 8.922 
 

0.001 
Фамилност за АИТЗ не (0) 

да (1) 
 

1.063 
 

0.399 
 

2.894 
 

1.325, 6.934 
 

0.008 
ИТМ преди бременността -0.144 0.042 0.866 0.797, 0.941 0.001 
Константа  2.418 1.003 11.226  0.016 

 
Обсъждане и изводи 
Тиреоидни нарушения се срещат с 

повишена честота през първата година 
след раждане като в значителна част от 
засегнатите жени протичат с изразени 
нарушения в хормоналния баланс. Ши-
рокото разпространение на ППТД и 
свързаната с нея болестност, както и 
рискът от трайна тиреоидна дисфункция 
оправдават усилията на изследователите 
за ранно идентифициране на жените с 
повишен риск с цел осигуряване на 
адекватно лечение и предотвратяване на 
бъдещи усложнения. 

Анамнезата за АИТЗ е основен фак-
тор, определящ повишен риск от разви-
тие на тиреоидни функционални откло-
нения както по време на бременността, 
така и в периода след раждане. Рискът е 
повишен при жени с автоимунен тирео-
идит и запазени тиреоидни резерви, как-
то и при пациентки с предшестваща с 
Базедова болест (1, 4). Резултатите от 
проучване на Shahbazian и сътр. не на-
мират връзка между предшестващите 
АИТЗ и развитието на ППТД (5). В изс-

ледваната от нас група ППТД се разви 
значително по-често при жените с анам-
неза за АИТ, ББ или предишен епизод на 
ППТ в сравнение с пациентките без 
предшестваща бременността тиреоидна 
патология.  

В редица литературни източници се 
посочва, че фамилната обремененост за 
АИТЗ е значим рисков фактор за въз-
никване на тиреоидна дисфункция по 
време на бременността и в постпартал-
ния период (6, 7). В други проучвания 
обаче това становище не се подкрепя (5, 
8). Най-вероятно тези противоречия се 
дължат на генетичните особености в от-
делните популации и модулирането на 
фенотипната им изява от факторите на 
околната среда. В изследваната от нас 
група жени родственици с тиреоидна па-
тология се регистрираха сигнификантно 
по-често при жените с ППТД като резул-
татите от анализа потвърждават прог-
ностичното значение на фамилната пре-
диспозиция за риска от развитие на 
ППТД.  

Данните относно връзката между тю-
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тюнопушенето и риска от изява на 
ППТД са противоречиви. Kuijpens и 
сътр. доказват, че тютюнопушенето не-
зависимо от продължителността и броя 
на изпушените цигари дневно е незави-
сим рисков фактор за развитие на ППТД 
(9). В други анализи авторите не устано-
вяват повишен риск от развитие на тире-
оидни нарушения след раждане при же-
ните пушачи (10, 11). Ние установихме 
сигнификантно по-често развитие на 
ППТД при жените пушачи, което ни да-
ва да приемем, че тютюнопушенето има 
прогностично значение за развитие на 
ППТД. 

Анализите относно възможното въз-
действие на ИТМ като рисков фактор за 
следродова тиреоидна дисфункция са 
оскъдни. В проучване върху данните на 
157 жени Diaz и сътр. установяват по-
висок риск за ППТД при жени с по-
нисък ИТМ (10). Анализът на нашите 
данни подкрепят тези резултати като 
сред изследваната от нас популация 
ППТД е по-честа при жените с по-нисък 
ИТМ преди бременността в сравнение с 
еутиреоидните след раждане жени.  

Предполага се, че с увеличаване на 
броя на бременностите се увеличава 
риска от ППТД (12), но в настоящия 
анализ не се установи взаимовръзка 
между честотата на развитие на ППТД и 
поредността на бременността. Данните 
за съчетания на ППТД с други автои-
мунни заболявания показват, че ППТД 
се среща по-често при пациентки с 
придружаващи системни автоимунни 
заболявания, отколкото в общата попу-
лация (1). В настоящото проучване са 
включени 20 пациентки с подлежащо 
автоимунно заболяване, но рискът от 
ППТД не бе свързан с наличието на тези 
нарушения. 

В съвременните консенсуси се препо-
ръчва бременните жени с анамнеза за 
инфертилитет да бъдат скринирани за 
тиреоидна дисфункция, тъй като при тях 
рискът от акушерски усложнения и 
ППТД е повишен. (1,13). Резултатите от 
нашето проучване не установяват по-
голяма честота на ППТД сред жените, 
претърпяли спонтатен аборт или ин вит-
ро оплождане. Данните относно възмож-
но влияние на кръвната група върху рис-
ка от развитие на тиреоидна дисфункция 
са ограничени и за разлика от Díaz и 
сътр., които съобщават за повишена чес-
тота на ППТД при Rh-негативни жени 
(10) ние не установихме връзка между 
кръвната група или резуса фактора и 
риска за възникване на тиреоидни функ-
ционални отклонения в периода след 
раждане. 

Изводи и заключение 
В изследваната от нас група пациент-

ки рискови фактори за развитие на 
ППТД са следните показатели: фамилна 
обремененост за АИТЗ, предшестващо 
АИТЗ, тютюнопушене, по-нисък ИТМ 
преди бременността. Не се установи по-
вишена честота на ППТД в зависимост 
от възрастта, наличието на придружава-
щи АИЗ, анамнезата за инфертилитет, 
поредността на бременността, кръвната 
група и резус фактора. Най-важни ста-
тистически значими прогностични фак-
тори са наличието на фамилност за 
АИТЗ, тютюнопушенето и ИТМ преди 
бременността. Предложеният предикти-
вен модел е основан на достъпни за 
оценка показатели, което е предпоставка 
за широката му приложимост, включи-
телно в амбулаторни условия. Чрез из-
ползването на този модел могат да се 
идентифицират мнозинството от пациен-
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тките с повишен риск от развитие на 
хормонални нарушения в периода след 
раждане и да се насочат за извършване 
на скрининг за тиреоидна дисфункция. 
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Тонзиларно малкомозъчно вклиняване след 
интоксикация с детергент 

Ангел Балинов1, Невена Илиева1, Благовест Петров1, Георги Николов1, Нели Радева1, 
Галита Дечева1, Георги Иванов1,2 

1Медицински факултет, Медицински университет – Пловдив  
2Катедра по обща и клинична патология 

Въведение 
Корозивният езофагит представлява 

химическо увреждане на лигавицата, или 
по-дълбоките части на езофагеалната 
стена под действието на различни аген-
ти, погълнати неволно или при опит за 
суицид. Различните вещества имат раз-
лични механизми на действие и причи-
няват разнообразни увреждания. Най-
общо киселините предизвикват повърх-
ностна коагулационна некроза, а основи-
те дълбока коликвационна некроза.  

В клиничната литература почти няма 
описани случаи на пациенти, погълнали 
таблетки за съдомиялна, които обаче са 
като един доста пъстроцветен букет от 
химични вещества), голяма част от които 
биха могли да причинят изгаряния, да 
увредят лигавиците или да окажат общо 
токсично въздействие върху организма. 
Тези вещества могат да бъдат разделени 
в няколко основни групи1: 

Детергенти и сърфактанти – притежа-
ват локално иритативно въздействие и 
спомагат за нарушаването на собствена-
та мукозна бариера на езофага2.  

Избелители – имат корозивен ефект, 
подобен на киселините, с окислително 
действие, но по-слабо изразен. Предиз-
викват повърхностна коагулационна нек-
роза на тъканта. Характерно за тях е, че 
се образува плътен съсирек – коагулум3, 
който възпрепятства проникването на 
веществото в дълбочината на мукозата.  

Коригенти – Множество разнородни 
вещества, целящи подобрение на орга-
нолептичните качества. При поглъщане 
някои от тях имат общотоксичен ефект 
върху организма.  

Основи – Притежават силен корози-
вен ефект. Причиняват изгаряния, като 
осапунват мазнините, денатурират бел-
тъците и предизвикват тромбоза на кръ-
воносните съдове, като по този начин 
проникват в дълбочина. Последното 
свойство им позволява да причиняват 
дълбоки изгаряния, които често достигат 
и до по-външните слоеве на органа, а 
при по-големи погълнати количества и 
по-продължително въздействие могат да 
причинят дори трансмурална перфора-
ция.  

Цел и задачи 
Да се опишат патоанатомичните из-

менения след поглъщане на таблетка за 
съдомиялна с цел да се установи дейст-
вието на кое от разнобразните химични 
вещества, съдържащи се в нея, превали-
ра над останалите, което би спомогнало 
за по-адекватна медицинска помощ за в 
бъдеще. 

Материали 
Използвани са аутопсионният прото-

кол № АХ 20/2015 г., снимки от аутоп-
сията и микроскопски материали. 
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Резултати и обсъждане 
Случаят касае мъж, починал на 82-

годишна възраст, приет в клиниката по 
токсикология на УМБАЛ „Свети Геор-
ги“, след след поглъщане в домашни ус-
ловия при неизяснени обстоятелства на 
таблетка за миялна машина. От там е из-
пратен във Втора хирургична клиника, 
където в същия ден екзитира. Клинични-
те диагнози са следните: Пневмомедиас-
тинум, изразен подкожен емфизем, сус-
пекция за лацерация на задна фаринге-
ална стена. След леталния изход пациен-
тът е изпратен в отделението по клинич-
на патология, където е извършена аутоп-
сия и е взет материал за хистологично 
изследване. 

Патоанатомичните констелации след 
извършената аутопсия по органи и сис-
теми са както следва: 

Дихателни органи 
Макроскопски: Горните дихателни 

пътища, ларинкс, трахея и бронхи са 
проходими. Лигавицата има сиворозов 
цвят. Плеврите са гладки, полупрозрач-
ни, като се наблюдава единичен плътен 
белезникав нодул, горно-вдясно по вис-
цералната плевра. Белите дробове са с 
увеличени тегло, като левият тежи – 
600 г, а десният – 800 г. Имат сиво-
червеникави на цвят, с марморирана по-
върхност, по която личат антракотични 
жилки. Консистенцията им е мекоелас-
тична, като при натиск остава трапчинка, 
която не се изглажда. На срез цветът е 
сивкаво-виолетов, изтича необилно ко-
личество бледо розова пенеста течност. 
Луменът на бронхите се проследява до 
1.5 см от плевралната повърхност. В лу-
мените на едрокалибрени бронхи се отк-
риват черни некротични участъци, обх-
ващащи циркулярно стената. Белодроб-
ният паренхим в тези зони е аморфен, 

тъмнокафяв до черен, с мека консистен-
ция. 

Микроскопски: В белодрибния парен-
хим се наблюдават обширни зони на 
некроза, богата на черен на цвят неант-
ракотичен пигмент, кръвоизливи, изра-
зена стаза в съдовете, оток, огнищни 
възпалителни инфилтрати, както и зони 
на антракоза. 

Органи на кръвообращението 
Макроскопски промени: Сърцето е с 

леко увеличено тегло – 350 г. Дебелина-
та на стената на лявата камера е увели-
чена – 20 мм (норма 10 – 15 мм). Намира 
се добре изразена концентрична хиперт-
рофия и леко изразена дилатация на ля-
вата камера, последици от артериална 
хипертония. Ендокарда и епикарда са 
гладки и прозрачни на цвят. В перикард-
ната торбичка се намират около 50 мл 
бистра течност. Миокардът е кафяв. 
Клапните платна са ципести, полупроз-
рачни, свободноподвижни. Хордите са 
нишковидни. Коронарните артерии са 
проходими, но по тях се откриват ате-
росклеротични плаки, на места с костна 
плътност, без значими стенози. По гръд-
ната и коремна аорта също се намират 
плаки с калцификати без значими стено-
зи. „Твърдите“ плаки са по-характерни 
за стабилната ангина. 

Микроскопски промени: В миокарда 
се установява миокардиосклероза, раз-
положена предимно перивазално. Оток и 
хипоксемична ондулация и накъсване на 
кардиомиоцитите. Налице е изразена 
стаза в кръвоносните съдове. Коронар-
ните артерии са с изразени атеросклеро-
тични плаки с калцификати. 

Храносмилателни органи 
Макроскопски: Езикът с обичаен ре-

леф, без налепи, с сиво-черни зрънца 
към корена. Лигавицата на хранопровода 
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е гладк, помътнена, цивкава, покрита с 
тъмно сива материя. Стомахът е изпъл-
нен с течно сивкаво съдържимо. По сте-
ната му се забелязват точковидни кръво-
изливи и ерозии. Червата са проходими с 
автолитични промени и нормално съ-
държимо. Черният дроб е с нормално 
тегло, гладка капсула, която е лъскава и 
полупрозрачна. Срезната му повърхност 
е жълтеникава, леко изпъстрена по типа 
на начален мукастов черен дроб, следст-
вие от венозния застой. Жлъчният мехур 
е изпълнен с течна жлъчка, а панкреасът 
е сиво-жълтеникав на цвят, с плътное-
ластична консистенция и запазен дел-
чест строеж. 

Микроскопски: Хранопроводът е с 
ерозивно-дескваминиран покривен епи-
тел и субмукозен оток. На места в стена-
та се откриват некротично-
инфламаторни птомени и зони на мио-
малация (по принцип миомалацията чес-
то води до разкъсване на стената). Меки-
те тъкани около хранопровода са с об-
ширни зони на некроза, включително и 
мастна, с обилие от черен пигмент и 
възпалителни инфилтрати. В стомахът се 
наблядава стаза в съдовете, изразен оток 
и повърхностни ерозии. Чернодробният 
паренхим е с огнищна токсична дегене-
рация, пролиферация на жлъчни канал-
чета и оскъден кръглоклетъчен възпали-
телен инфилтрат перипортално. 

Пикочни органи 
Макроскопски: Бъбреците са симет-

рични, декапсулират се лесно, без загуба 
на паренхим. Теглото им е увеличено – 
200 г, при норма 120 – 160 г. Външната 
им повърхност е дребнозърниста – белег 
на артериолосклероза. На срез личи гра-
ницата между кора и пирамиди. Кората е 
сиворозова, а пирамидите са тъмно розо-
ви. Пикочните пътища са проходими, с 

гладка, лъскава, сиворозова лигавица. 
Пикочният мехур също е с гладка, сиво-
розова лигавица. 

Микроскопски: В бъбреците се наб-
людава изразен венозен застой, автоли-
тични промени в тубулния епител, ту-
булна некроза предимно на проксимал-
ните каналчета, единични хиалинизира-
ни гломерули и артерио- и артериолоск-
леротични промени.  

Обикновено причините за тубулна 
некроза са исхемия или токсично увреж-
дане. В случая най-вероятно е последст-
вие от венозния застой, въпреки че може 
да е комбинация от двата фактора. 

Нервна система и сетивни органи 
Макроскопски: Главният мозък е с 

тегло от 1250 г. Мозъчните обвивки са 
гладки, лъскави, прозрачни, оточни и 
леко хиперемирани. Гънките на мозъч-
ната кора са разширени, а браздите меж-
ду тях – стеснени, което е белег на мозъ-
чен оток. Личи ясно границата между 
сивото и бялото мозъчно вещество и 
очертанията на централните ядра. Мо-
зъчните стомахчета са симетрични с 
правилна конфигурация. Ликворните пъ-
тища са проходими. Съдовете по базата 
са без изразени атеросклеротични про-
мени. Върху малкият мозък се виждат 
бразди от вклиняване.  

Микроскопски: Наблюдава се изразен 
перивазален и перицелуларен мозъчен 
оток Виждат се неврони с еозинофилна 
цитоплазма (червени, исхемични, невро-
ни) и пикнотични ядра, атипични по 
форма и размер (умалени). Тяхното на-
личие говори за остро невронално ув-
реждане. 

От извършената аутопсия и хистоло-
гични изследвания се правят следните 
заключения: След поглъщанет е възник-
нало корозивно изгаряне на фаринкса по 
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задно-латералната му стена, последвано 
от перфорация на стената. В патогене-
тична последователност са се развили 
корозивен медиастинит, медиастинален 
и подкожен емфизем, аспирация в трахе-
ята и бронхите с последваща корозивна 
пневмония, остра токсична тубулна нек-
роза в бъбреците и токсична дегенерация 
на черния дроб. Настъпването на смърт-
та е резултат от развил се тежък мозъчен 
оток с тонзиларно малкомозъчно вкли-
няване в големия окципитален отвор на 
черепа. Като основно заболяване се при-
ема корозивното изгаряне (коликваци-
онна некроза) на задно-латералната фа-
рингеална стена от полихимични съеди-
нения с последваща перфорация. Разли-
чават се четири степени на патоморфо-
логични промени4: I степен – хиперемия 
и едем на лигавицата II степен – хипере-
мия и разязвявания на лигавицата, на 
места до субмукозния слой, покрити с 
нежен фибринов налеп. а – измененията 
засягат предимно задната стена на хра-
нопровода б – измененията обхващат 
цялата циркумференция на езофагеаел-
ния лумен III степен – обширни цирку-
лярни разязвявания с участъци на некро-
за на лигавицата, които на места про-
никват през мускулния слой. покрити с 
плътен мръсно-белезникав налеп. IV 
степен – Трансмурална (некротична) 
перфорация на хранопровода. В конк-
ретния случай се касае за 4. степен. Ко-
розивният медиастинит, емфиземът – 
подкожен и медиастинален, аспирацион-
ният синдром, токсичната тубулна нек-
роза, токсичната дегенерация на черния 
дроб, мозъчният оток с малкомозъчното 
вклиняване, заедно с остър венозен зас-
той са усложнения на основното заболя-

ване. При аутопсията са констатирани и 
други придружаващи заболявания, които 
обаче нямат отношение към танатогене-
зата – артериална хипертония с концент-
рична хипертрофия на лява камера, но-
дуларна корова хиперплазия на надбъб-
реците, генерализирана атеросклероза, 
артерио- и артериолосклеротична неф-
росклероза, солитарен фиброзен нодул 
на висцералната плевра. 

Изводи 
Имайки предвид начина на действие 

на отделните химични вещества и конс-
татираните при аутопсията органни из-
менения, може да се заключи, че при 
поглъщането на таблетката за съдомиял-
на, която съдържа в себе си разнородни 
химични агенти, поразяващото действие 
на основите превалира над това на дру-
гите съединения. Това заключение е 
направено само въз основа на наблюде-
ния на конкретния случай и не се знае 
дали при всички обстоятелства действи-
ето е такова. Налага се да се направят 
допълнителни проучвания, за да има по-
вече сведения какво е адекватното тера-
певтично поведение при подобни паци-
енти. 
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Експресията на ЕТ-1 в миокарда на тренирани за 
издръжливост плъхове е зависима от андрогени 

Фанка Гергинска1, Слави Делчев1, Катерина Георгиева2, Пенка Ангелова2,  
Михаела Шишманова-Досева3 
1Катедра по анатомия, хистология и ембриология, Медициснки факултет, Медицински 
университет – Пловдив 
2Катедра по физиология, Медициснки факултет, Медицински университет – Пловдив 
3Катедра по фармакология и лекарствена токсикология, Фармацевтичен факултет, Ме-
дицински университет – Пловдив 

Въведение 
Един от основните авто- и паракрин-

ни регулатори на сърдечната физиология 
и патология е endothelin (ET) – 1. Този 
фактор се продуцира локално, от карди-
омиоцити, фибробласти и ендотелни 
клетки, в отговор на различни механич-
ни и неврохормонални стимули (1). ET-1 
е най-мощния вазоконстриктор иденти-
фициран до момента, който играе важна 
роля в регулирането на тонуса на съдо-
вата гладка мускулатура (2). Чрез своите 
рецептори, локализирани в предсърдни-
те и камерни миоцити, този пептид мо-
дулира функцията на сърдечната муску-
латура директно. При повишено нато-
варване секретираният от кардиомиоци-
тите ET-1 спомага за увеличаване на 
контрактилитета на миокарда (3). Уста-
новена е корелация между масата на ля-
ва камера и концентрацията на ET-1 в 
сърцето, както и с нивата на ЕТ-1 в цир-
кулацията (4). Има данни за повишаване 
на генната експресия и тъканна концент-
рация на ЕТ-1 при опитни животни, под-
ложени на 8 седмична тренировка на 
тредмил (5).  

Доколко андрогените влияят на раз-
витието на физиологична сърдечна хи-
пертрофия чрез повлияване на андроге-

новите рецептори (АР) и взаимовръзката 
на тези процеси с експресията на ET-1 в 
условия на тренировка за издръжливост 
все още не е добре проучено. 

Цел на настоящето проучване е изс-
ледване на самостоятелния и комбини-
рания ефект на системното субмакси-
мално натоварване и блокер на АР върху 
експресията на ET-1 в миокард. 

Материал и методи 
Мъжки плъхове Wistar (n = 24) бяха 

разпределени в 2 групи – тренираща (Т) 
и нетренираща (NT). Трениращите плъ-
хове бяха подложени на дозирано сис-
темно субмаксимално натоварване на 
тредмил (70 – 75% VO2max) за 8 седми-
ци. Половината от трениращите (T + F) и 
от нетрениращите плъхове (NT + F) бяха 
третирани с блокер на АР Flutamide (15 
mg∙kg-1, разтворен в сусамово олио s.c.), 
а другата половина с плацебо. Телесната 
маса на всяко животно беше определяна 
с циферблатна везна (ЗАВ, България). 
Теглото на сърцето беше измервано до 
3 мин след декапитацията на животните 
(лабораторна везна TP512A). Определе-
но беше и съотношението на теглото на 
сърцето спрямо телесната маса. 

За имунохистохимично изследване 
бяха взети фрагменти от стената на лява 
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камера (средната трета). Приложено бе-
ше първично антитяло ET-1 (N-8) sc-
21625 (Santa Cruz Biotechnology, USA) и 
беше направен морфометричен анализ 
на експресията му с помощта на специа-
лизиран софтуер “DP-Soft” 3.2 (Olympus, 
Japan). 

Резултати 

Тегло на сърцето. Съотношение 
тегло на сърце/телесна маса 
Теглата на сърцата на животните от 

експерименталните групи в края на екс-
перимента са представени на фигура 1. 
Не беше установен основен ефект на 
тренировката върху теглото на сърцето 
(P > 0.05), както и на третирането с АР 
блокер (P > 0.05). Липсваше сигнифи-
кантно междуфакторно взаимодействие 
(P > 0.05). 

 
Фиг. 1. Тегло на сърцето (g) в края на 
експеримента 

Съотношението на тегло на сър-
це/телесна маса е представено на фигура 
2. Статистическият анализ на съотноше-
нието на теглото на сърце/телесна маса 
не установи основен ефект на трениров-
ката (P > 0.05). Не беше установен осно-
вен ефект от прилагането на АР блокер 
(P > 0.05). Липсваше сигнификантно 

междуфакторно взаимодействие (P > 
0.05). 

 
Фиг. 2. Съотношение на тегло на сър-
це/телесна маса в края на експеримента 

Ефекти на тренировката за 
издръжливост и прилагането на АР 
блокер върху експресията на ET-1 в 
миокард 
Анализът на имуноекспресията на ET-

1 показа сигнификантен основен ефект 
на тренировката за издръжливост. Тре-
нираните животни имаха по-силна експ-
ресия на ET-1 в кардиомиоцитите в 
сравнение с нетренираните (84.12 ± 0.93 
срещу 77.71 ± 0.93; P < 0.001). Не беше 
установен основен ефект на Flutamide 
(P > 0.05). Имаше сигнификантно меж-
дуфакторно взаимодействие (P < 0.001). 

Най-силна имуноекспресия беше от-
четена в кардиомиоцити на животни от 
тренираната група, без прием на 
Flutamide (T). Прилагането на АР блокер 
на тренирани животни доведе до пони-
жение на експресията на ET-1 в кардио-
миоцитите на група T + F (P < 0.05). 
Въпреки установеното понижение, нива-
та на ET-1 бяха по-високи, в сравнение с 
нетренираните животни от група NT (P < 
0.05). 
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Фиг. 3. Имунореакция ET-1 в кардиомиоцити на животни от експерименталните групи: 
нетренирани плъхове (NT), нетренирани плъхове, получавали АР блокер (NT + F), тре-
нирани плъхове (T), тренирани плъхове, получавали АР блокер (T + F). Увел. x400 

 

 

Фиг. 4. Интензивност на имуноекспресията на ET-1 (условни единици) в кардиомиоци-
ти на плъхове от експерименталните групи. *P < 0.001, Т срещу NT; **P < 0.05, T + F 
срещу Т; #P < 0.05 T + F срещу NT 
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Фиг. 5. Имунореакция за ET-1 в стената на артериоли в сърца на животни от експери-
менталните групи: нетренирани плъхове (NT), нетренирани плъхове, получавали АР 
блокер (NT + F), тренирани плъхове (T), тренирани плъхове, получавали АР блокер 
(T + F). Увел. x400 

В ендотелни и гладкомускулни клетки 
(ГМК) от съдовата стена на артериоли от 
сърце на нетренираните, получавали 
плацебо плъхове имуноекспресия за ET-
1 беше слаба, почти липсваща. Най-
силна беше имунореакцията в съдови 
ГМК от tunica media на артериоли от 
сърце на тренирани за издръжливост жи-
вотни, без прием на АР блокер (Т). При-
лагането на Flutamide на тренираните за 
издръжливост (T + F) доведе до слабо 
понижение на експресията на ET-1 в 
клетките на tunica media на артериолите 
от сърдечната стена (фигура 5). 

Обсъждане  
Средната стойност на съотношението 

на тегло на сърцето/телесна маса на тре-
нираните за издръжливост животни (Т) 

беше повишена спрямо тази на нетрени-
раните, без прием на Flutamide (NT) 
(0.35 срещу 0.33), макар и да не достига 
статистическа значимост. Този резултат 
съответствува на данни и от други про-
учвания, използващи натоварване на 
плъхове на тредмил за 8 – 12-седмичен 
период (6, 7). Описаните изменения пот-
върждават наличието на адаптивен про-
цес по типа на физиологична сърдечна 
хипертрофия, настъпила вследствие на 
приложената тренировка за издръжли-
вост.  

Получените от нас резултати потвър-
ждават данните и на други автори за тъ-
канната продукция и локална експресия 
на ET-1 в миоцити, фибробласти и ендо-
телни клетки (1, 8). Тренировката за изд-
ръжливост за 8-седмичен период пре-
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дизвика повишение на експресията на 
ЕТ-1 в кардиомиоцитите в стената на ля-
ва камера на опитните животни, което 
потвърждава данните и на други автори, 
проучващи ефекта на физическото нато-
варване върху продукцията на ЕТ-1 (3, 4, 
5). При системно физическо натоварване 
ET-1 спомага за увеличаване на контрак-
тилитета на миокарда, в отговор на по-
вишеното разтягане на камерите и е един 
от факторите, повлияващи развитието на 
физиологична сърдечна хипертрофия (1). 

Прилагането на АР блокер предизвика 
понижение на експресията на пептида 
ET-1 в кардиомиоцитите. Този резултат 
подчертава необходимостта от наличие 
на андрогени и техните рецептори за 
нормалния синтез на ЕТ-1. Тъй като ни-
вата на експресия на ЕТ-1 в тази група 
(Т+F) бяха по-високи от тези в нетрени-
раната, без прием на Flutamide (NT), мо-
же да заключим, че продукцията на ЕТ-1 
не е изцяло зависима от геномните ефек-
ти на андрогените. Наличието на експре-
сия на ЕТ-1 в кардиомиоцитите насочва 
за вероятно участие на негеномни меха-
низми на андрогените или за директното 
въздействие на механичните фактори, 
които отключват сигнални пътища за 
синтез на този пептид. 

Интерес представлява и установената 
за пръв път от нас експресия на ЕТ-1 в 
ГМК на артериоли в миокарда на трени-
раните животни (без и с прием на АР 
блокер). Този факт също е в подкрепа на 
тезата за влиянието на механичните фак-
тори, характерни за системното физи-
ческо натоварване, върху продукцията 
на ЕТ-1 от миоцити (1). В достъпната 
литература липсват данни за синтез на 
ЕТ-1 от ГМК от артериоли в миокард. 
Някои автори обръщат внимание пре-
димно на локализацията на ЕТ-1 в ендо-

телни клетки, които от своя страна пов-
лияват паракринно функцията на съсед-
ни структури (8). Получените от нас 
данни за пръв път показват участието и 
на ГМК от съдовата стена в адаптацион-
ните процеси към повишено физическо 
натоварване. 

Изводи 
Андрогените са необходими за адап-

тацията на сърцето към системно физи-
ческо натоварване, чрез включване на 
пептида ET-1. Продукцията на ЕТ-1 не е 
изцяло зависима само от техните геном-
ни ефекти осъществяващи се чрез АР, а 
вероятно влияние оказват и механични 
фактори, вследствие на засиления конт-
рактилитет при тренировката. Гладко-
мускулните клетки от стената на артери-
олите също участват в адаптационните 
процеси към повишено физическо нато-
варване чрез продукция на ET-1. 

Проучването е финансирано по про-
ект: „Роля на андрогените в някои 
адаптационни промени при трениров-
ка за издръжливост на плъхове“ № 
НО-35/2012 към МУ – Пловдив. 
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оперативното лечение на пациентите с 
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резекция на ректума 
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Въведение 
Инсуфициенцията на анастомозата 

след ниска предна резекция остава сери-
озен проблем в световен мащаб, с често-
та на усложненията, вариращи между 3 – 
20%[1,2,3]. Протективната илеостомия е 
широко използван и доказан метод за 
протектиране на ниски ректални анасто-
мози[4]. Често опитни хирурзи се затруд-
няват да преценят, при кои пациенти се 
налага извеждането на протективна иле-
остомия, което налага спазването на оп-
ределен алгоритъм. Индикациите за ней-
ното осъществяване са добре познати. 
Към рисковите фактори, повишаващи 
вероятността от инсуфициенция на анас-
томозата, и налагащи извеждането на 
илеостома са: мъжкият пол, влошен нут-
ритивен статус, кардиоваскуларни на-
рушения, употреба на стероиди, перио-
перативна трансфузия на кръвни про-
дукти, неадювантна лъчетерапия и/или 
химиотерапия, ниска предна резек-
ция[5,6]. Използването на протективната 
илеостомия има доказан положителен 
ефект върху морбидитета при колоанал-
ната анастомоза, без да предотвратява 
инсуфициенцията ѝ, но води със себе си 
и редица негативни фактори като: вло-
шаване качеството на живот, смущения в 
електролитния баланс, инфекция на ме-

ките тъкани, параколостомални хернии, 
а при последващата интервенция за ней-
ното затваряне може да настъпят редица 
усложнения дори и смърт на пациен-
та[7,8,9]. 

Цел 
Нашата цел е да извършим ретроспек-

тивен анализ на индикациите за извеж-
дането на протективна илеостомия при 
ниска предна резекция, нейния ефект и 
честота на усложненията при затваряне-
то ѝ. 

Материали и методи 
Като материал сме използвали всички 

пациенти, претърпели предна резекция, 
по повод ректален карцином с и без из-
ведена протективна илеостомия и пос-
ледващото ѝ затваряне в УМБАЛ „Кас-
пела“ Пловдив за периода 01.04.2013 – 
01.04.2015 година. 

Резултати 
През този времеви интервал извър-

шихме ниска предна резекция на ректу-
ма при 51 пациенти. От тях – мъже 29 
/56.86%/ жени – 22 /43.13%/. Средната 
възраст при оперираните бе 67.8 /± 5.1/ 
години. При 42 /82.35%/ от тях извър-
шихме лапароскопска предна резекция, а 
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при 9 /девет/ 17.64% отворена. Протек-
тивна илеостомия изведохме при 6 
/шест/ 11.76% пациенти, като се при-
държахме към установения протокол в 
клиниката – при ултраниска предна ре-
зекция, наличие на голяма туморна фор-
мация с проведена неадювантна химио 
и/или лъчетерапия, но водещ критерий 
бе пробата за херметичност. При шести-
мата имахме положителна проба за хер-
метичност. При останалите пациенти, 
при които хереметичността не бе нару-
шена, наблюдавахме само 1 /един/ 2.22% 
случай на инсуфициенция на анастомо-
зата с данни за дифузен перитонит, кой-
то бе ревизиран с изведена илеостомия. 
При възстановяването на илеостомиите 
на шестимата, при 1 /един/ 16,66% от тях 
се наблюдава инсуфициенция на анасто-
мозата с тотален перитонит, въпреки не-
колкократните ревизии пациентът за-
върши с екзитус. При един пациент 
/16.66%/ имаше данни за супурация на 
раната на илеостомното място, следопе-
ративният период протече гладко при 
останалите. 

Дискусия 
С подобряването на оперативните 

техники и използвания инструментариум 
се създадоха условия за осъществяване 
на ниски и ултраниски сфинктеросъхра-
няващи операции при карцином на рек-
тума, което от своя страна води до по-
вишаване честотата на инсуфициенция 
на анастомозата[10]. Най-честите причи-
ни, водещи до нея, са нарушеното хра-
нене на аноректалния остатък, наличие 
на напрежение, акумулация на ексудат в 
малкия таз, водеща до инфектиране на 
анастомозата[11]. Средният болничен 
престой на оперираните с предна резек-
ция бе 8.24 дни /5 – 43 дни/. Идеалното 

време за възстановяване на протектив-
ните илеостомии е 8 – 12 седмици след 
извеждане[12,13]. При нашите пациенти 
средното време за затваряне бе 9 седми-
ца /8 – 11 седмица/. Средният болничен 
престой 9 дни /6 – 23дни/. Честотата на 
инсуфициенция на ниските анастомози 
по световна статистика е между 1% – 
24%[14,15]. При затварянето на илеосто-
миите усложнения в следоперативния 
период наблюдавахме при двама болни, 
като при единия имахме супурация на 
оперативната рана на стомното място. 
Средната честота на леките усложнения 
в постоперативния период по литератур-
ни данни е 11.4 – 33.8%[16,17]. При другия 
пациент, наблюдавахме инсуфициенция 
на анастомозата, като въпреки приложе-
ните неколкократни ревизии завърши с 
екзитус. Нашите резултати показват по-
висока честота на усложненията при зат-
варянето на протективните илеостомии в 
сравнение с докладваните в литература-
та[18-22]. Тези резултати пораждат въпро-
са, защо е необходимо извеждането на 
протективна илеостомия при ниските 
предни резекции, когато тяхното затва-
ряне е обременено със значително голя-
ма честота на усложненията, а същевре-
менно ползата от тях е намаляване чес-
тотата на усложненията от страна на 
ниските колорeктални анастомози, без да 
предотвратяват инсуфициенцията им. 
Поради тази причина в клиниката ни из-
веждаме протективна илеостомия, при 
наличието на изброените по-горе риско-
ви фактори и задължително след поло-
жителна проба за херметичност. 

Заключение 
Извеждането на протективна илеос-

томия при предна резекция на ректума 
има своите показания за извършване. 
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Преимущественото намаляване на мор-
талитета в следоперативния период при 
нейното използване в никакъв случай не 
трябва да наклонява везните в полза на 
снижаване на критериите за прилагане. 
При затварянето на илеостомията, което 
по своята същност е още една оператив-
на интервенция с голям обем и слож-
ност, се наблюдава голяма честота на 
усложненията със значим морбидитет и 
морталитет.  
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Въведение  
След ендодонтско лечение промените 

в зъбните тъкани са необратими. Загуба-
та на дентиново ядро ги прави склонни 
към фрактури и компрометиране на ле-
чението. Във възстановителните проце-
дури често се използват вътрекоренови 
щифтове, които по-скоро не подсилват 
корена, а „закотвят“ пънчето [5], което е 
основа на бъдещото възстановяване. За 
създаване на щифтово ложе при препа-
риране на коренови канали се използват 
инструменти с кръгло сечение, задвиж-
вани от класически ротационни нако-
нечници. Зъбните корени обаче имат 
овално до силно сплеснато сечение. Това 
води до прекомерно отнемане на дентин 
от апроксималните коренови стени, осо-
бено при опит за по дълбоко проникване 
в корено-каналната система. 

 
Сн. 1. Срез на корена в щийката, средата 
и апикалната трета 

 
Сн. 2. Напречен срез на обработен на 
коренов канал с класически ротационен 
инструмент 

 
Сн. 3. При опит за по-дълбоко проник-
ване в канала с класически ротационен 
инструмент, получената препарация во-
ди до прекомерно отнемане на дентин 

Цел 
Целта на настоящата презентация е да 

се представи разработен звуков накрай-
ник за препарация на коренови канали, 
както и получените първи резултати на 
адаптиран аналогичен фиброщифт. 
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Материали и методи 
Формата на накрайниците разрабо-

тихме съобразно кореновата анатомия. 
Комплекта се състои от три инструмен-
та – пилотен, оформящ и завършващ 
препарацията. Работната част е покрита 
с диамантени кристали. Разработен е 
протокол за работа с тях. 

 
Сн. 4. Звукови наконечник 

 
Сн. 5. Експериментални накрайници за 
звуков наконечник 

Резултати 
В резултат на изработеният звуков 

накрайник бяха препарирани еднокоре-
нови зъби. В полученото ложе се адап-
тира аналогичен фиброкомпозитен 
щифт. 

 
Сн. 6. Прототип на фиброкомпозитен 
щифт 

    
Сн. 7. Адаптираният в препарираното 
със звуков накрайник ложе прототип 

Дискусия 
Класическите методи за препарация 

на коренови канали имат редица недос-
татъци. Те използват ротационни инст-
рументи. Сечението на кореновите кана-
ли е овално към приплеснато. Звукови-
нете накрайници за препарация използ-
ват осцилиращи движения. Това позво-
лява формата им максимално да се доб-
лижава до анатомията на кореновите ка-
нали. 

Изводи 
Експерименталният накрайник за зву-

ков наконечник дава възможност за ана-
томичносъобразена и антиротационна 
форма на препарацията. Това също дава 
възможност да се разработи стандартен 
щифт от фиброкомпозит, съответстващ 
на препарацията. Създаденият от нас 
фиброкомпозитен щифт отговаря на 
окончателно формиращия инструмент, а 
това е предпоставка за максимална и 
точна адаптация на щифта към корено-
вите стени. 

Проучването е финансирано от МУ – 
Пловдив по СДП-06/2014 

Библиография 
1. Тодоров, Г., Хр. Кисов, Е. Попова, А. 
Влахова, Ст. Христов. Инструмент за 
изработване на зъбни канали за анатомични 
щифтови изграждания. Свидетелство за полезен 

363 



 

модел 1808 / 03.02.2014. 
2. Тодоров, Г., Хр. Кисов. Приложение на 
фиброщифтовете в протетичната стоматология. – 
СДК и НУС, 12, 2013, 3, 73–76. 
3. Akkayan, B., T. Gülmez. Resistance to fracture 
of endodontically treated teeth restored with differ-
ent post system. – J. Prosthet. Dent., 87, 2002, 4, 
431-437. 
4. Chang, JWW et al. Evaluation of fiber post-
supported restorations under simulated occlusal 
loading. – J. Prosthet. Dent., 108, 2012, 3, 158-164. 
5. de Oliveira, J. A., et al. Fracture resistance of 
endodontically treated teeth with different heights of 

crown ferrule restored with prefabricated carbon 
fiber post and composite resin core by intermittent 
loading. – Oral Surg Oral Med Oral Pathol Oral Ra-
diol Endod, 106, 2008, 5, e52-e57. 
6. Khabbaz, M. G., Kerezoudis, N. P., Aroni, E., 
Tsatsas, V. Evaluation of different methods for the 
root – end cavity preparation. Oral Surg. Oral Med. 
Oral Pathol. Oral Radiol. Endod. 98, 2004, 2, 237-
242 
7. Massironi, D. Optimizing the prosthetic margin 
with sonic instrumentation. Dent. Today 30, 2011, 2, 
152, 154-155. 

  

364 



 

Създаване на експериментална постановка за 
фотометрично изследване на антропометрични 
зависимости в сагитална и трансверзална 
равнина в анфас и профил 

Стефан Златев1, Рада Казакова1, Виктор Хаджигаев1,  
Веселин Петров2, Ангелина Влахова1 

1Катедра „Протетична дентална медицина“, Факултет по дентална медицина, Медицин-
ски университет – Пловдив 
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Увод 
При сложни протетични случаи, свър-

зани с пълна рехабилитация на фронтал-
ният сегмент на съзъбието, често са за-
губени ориентирите за форма и големи-
на. Възстановяването на такива дефекти 
с различни видове подвижни и непод-
вижни конструкции, разчита на използ-
ване на различни антропометрични ори-
ентири – биоконстанти, които не се пов-
лияват от загубата на зъбите, както и от 
други фактори, като например възраст. 
За да се подпомогнат практикуващите 
при оценката на тези зависимости, са 
предложени различни уреди. (Фиг. 1, 
Фиг. 2) Чрез използването им се опреде-
лят различни параметри, свързани с ес-
тетичният аспект на бъдещото възстано-
вяване. Така например с клинометъра 
предложен от D. A. Behrend, представля-
ващ разграфено хоризонтално и верти-
кално прозрачно фолио, се преценя за 
наличие на асиметрии в хоризонтална и 
вертикална посока (1). Информацията се 
предава на зъботехника чрез второ – ла-
бораторно разграфено фолио, което се 
монтира на артикулатора. За да се пози-
ционира клинометъра, се използва лице-
ва дъга. Друг подобен апарат е Trubyte 
предложен от Leon William (2, 3). Спо-

ред автора чрез определяне на дължина-
та и ширината на лицето и спазване на 
правилото 16:1 много лесно и бързо мо-
гат да се изберат подходящи по големи-
на зъби. Специалните отвори на инстру-
мента помагат и при регистриране на 
формата на главата, както и съблюдаване 
на успоредности между различни хори-
зонтални и вертикални ориентири. Въп-
реки безспорните им качества, тези уре-
ди имат и редица недостатъци. При же-
лание за използване на клинометър е не-
обходимо задължително да се работи с 
лицева дъга, чието позициониране отне-
ма време. Предаването на пълната ин-
формация на зъботехника може да стане 
само чрез фотоснимка с фиксиран кли-
нометър пред лицето на пациента, което 
може да доведе до грешки в позициони-
рането на фотоапарата. Подобен е проб-
лема и при използване на вторият тип 
апарат. За да се елиминират недостатъ-
ците на двете устройства е необходимо, 
както фиксиране както на главата на па-
циента, така и на фотоапарата. 

Цел 
Целта на настоящото изледване е да 

предложи разработена установка за про-
учване и установяване на различни ант-
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ропометрични зависимости, които да 
подпомогнат планирането на протетично 
лечение. 

 
Фиг. 1. TRUBYTE на J. Leon William 

 
Фиг. 2. Clinometer на D. A. Behrend 

Материали и методи 
Предложената от нас установка (Фиг. 

3) за проучване на антропометрични за-
висимости, свързани с протезирането, се 
състои от няколко части – поставка, 
рамка, подбрадник, фотоапарат с 
„твърд“ обектив и статив с вграден ни-
велир за две равнини. Поставката е изра-
ботена от стоманена сплав. Чрез нея 
рамката се фиксира в положение пер-
пендикулярно на пода на помещението. 
Поставката има закрепващ елемент в 
горната си част и четири опори, осигуря-
ващи стабилност на установката по вре-
ме на изследването. Рамката представля-
ва квадратна плоскост, изработена чрез 
лазерно разкрояване. В центъра си има 
овален отвор. Подбрадникът е изработен 
от кондензационен силикон. Той може 

да се изработва индивидуално или да се 
използва при няколко изследвани лица 
след адекватна дезинфекция. Позицията 
на изследваното лице се регулира чрез 
стол с нагласяема височина, който е част 
от оборудването във всеки един стома-
тологичен кабинет. Стативът се фиксира 
на определен разстояние от рамката, та-
ка че тя да се обхваща изцяло във полето 
на на фотоапарата. Главата на статива се 
нивелира така, че обективът е успореден 
на пода на помещението, а центърът му 
се проектира в средата на овала на рам-
ката. Фотометричното изследване се 
осъществява чрез направата на поредица 
от снимки в профил и анфас, които се 
обработват в програма за графичнa об-
работка – Image J. Чрез статистически 
анализи се извличат общовалидни зако-
номерности. 

 
Фиг. 3. Схема на експериментална уста-
новка за фотометрично изследване. 1 – 
четири опори, 2 – поставка, 3 – рамка, 
4 – овален отвор, 5 – хоризонтални и 
вертикални разрези 
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Резултати 
В резултат на създаването на установ-

ката и разработването на методика за 
фотометрично изследване на анфас и 
профил бяха направени снимки на 100 
човека пожелали да вземат участие. 
(Фиг. 4, Фиг. 5) 

 

 
Фиг. 4, 5. Снимки във анфас и профил. 
Рамка с хоризонтални и вертикални раз-
рези, силиконов подбрадник 

Обсъждане 
Фотометрините изследвания имат ре-

дица преимущества пред алтернативни 
методи за снемане на антропометрични 

ориентири (4, 5). Проучването става с 
минимален ангажимент за изследваното 
лице, тъй като снимките се правят за 
кратко време. Предложената от нас ус-
тановка позволява позиционирането на 
главата на пациента във фиксирана по-
зиция, като същевременно интересува-
щите ни зони остават изцяло открити, 
благодарение на овалния отвор. Разме-
рите му, са изработени чрез удвояване на 
средните стойности, измерени за ширина 
и височина на главата за населението на 
България през 2005 година (6). Върху 
областта около отвора са направени хо-
ризонтални и вертикални разрези с разс-
тояние 2 см. Това позволява възпроизво-
димост на снимките преди, по време на и 
след лечението. Разграфяването на рам-
ката и еднаквата позиция на пациента 
дават възможност за реални измервания 
върху изследваното лице. При употреба-
та на силиконовия подбрадник при пове-
че от един изследвани лица използваме 
метода за фотодинамична дезинфекция 
(7). Дистанцията, на която ще се постави 
фотоапарата, зависи от фокусното разс-
тояние на обектива, който се използва. 
Препоръчва се DSLR – огледално-
рефлексен или SLR – безогледален фо-
тоапарат с „твърди“ обективи за макро 
или портретни снимки. Благодарение на 
това се осигурява еднакво разстояние 
между изследваното лице и апарата, кое-
то улеснява последващите изчисления. В 
нашите изследвания използваме 50мм 
портретен обектив на Canon. Добре е при 
направата на снимки да се използва от-
далечен спусък, чрез който се елиминира 
нежеланото преместване на фотоапарата, 
получено от натиска на вградения такъв. 
Програмата Image J е със лиценз за сво-
бодна употреба, с лесен за употреба ин-
терактивен дизайн (8). Изпозването на 
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тази софтуерна платформа намалява се-
бестойността на установката и скъсява 
времето за обучение на изследователя. 
Сред функциите на програмата са опре-
деляне на успоредности, ъгли и реални 
измервания върху заснети обекти. Отпа-
да необходимостта от ръчно пренасяне 
на данните и чертаенето на схеми, по 
които да бъде ориентиран зъботехникът. 
Преимущество по отношение на архиви-
рането и изпращането е изцяло цифро-
вия вид на информацията. 

Изводи 
Предложеният от нас метод и разра-

ботената установка за фотометрично из-
следване отговарят на принципите на 
ергономията и ефикасността. Прилагане-
то на получените резултати в практиката 
би улеснило вземането на окончателно 
решение при протезиране на комплексни 
случаи. 
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Въведение 
Съвремените тенденции и препоръки 

акцентират физическите упражнения, 
като задължителен елемент от здравос-
ловния начин на живот. (1, 2)  

Въпреки заседналото ежедневие, го-
лям брой деца и подрастващи вземат 
участие в професионалната или рекреа-
тивната сфера на спорта. (3) Физическа-
та активност повлиява в положителен 
аспект състоянието на човека, но в лите-
ратурата, се коментират и рисковите 
фактори свързани с активния и професи-
онален спорт (4). Всяка професионална 
среда крие своите рискове: стриктните 
програми, натоварващите тренировки, 
хранителните режими са част от ежедне-
вието на тези деца (5). Тези рискови 
фактори повлияват както общия статус и 
здраве, така оказват влияние и върху 
оралното здраве. Хранителните навици и 
диетичните програми оказват пряко вли-
яние върху оралнaта среда. (6) 

Цел 
Целта на това проучване е да се уста-

нови степента на информираност на ден-
талните лекари относно връзката орално 
здраве и активно спортуващи деца и 
юноши. 

Материал и методи 
Обект на наблюдение в проучването 

са 61 лекари по дентална медицина от 
град Пловдив. Провежда се пряка анкета 
включваща 6 въпроса относно пола и 
месторабота, въпроси за информира-
ността на анкетираните относно връзката 
спорт и орално здраве. Един от въпроси-
те съдържа повече от един отогвор. При 
отрицателен отоговор на третия въпрос 
от страна на анкетираните, участниците 
спират с попълването на анкетата. Дан-
ните са статистически обработени чрез 
програмен пакет SPSS v. 17. 

Резултати и обсъждане 
Разпределението на анкетираните по 

пол е равномерно, относителните дялове 
на жените са 43,55%, на мъжете 56,45% 
(фиг. 1). 

Фиг. 1. Относителни дялове на анкети-
раните по пол 

56.45% 

43,55% 

Мъже 
Жени 
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Фиг. 2. Относителни дялове на анкети-
раните по месторабота 

Резултатите от излседването показват 
че 58,06% от анкетираните работят в ин-
дивидуални практики, а останалите 
41,94% работят като преподаватели в 
факултета по дентална медицина (фиг. 
2). 

Приблизително тридесет и oсем про-
цента от анкетираните са посочили, че 
не са информирани относно връзката 
орално здраве и активно спортуване и 
спират участието в анкетата. Останалите 
61,29% са дали положителен отоговор и 
поради което отговарят на следващите 
въпроси (фиг. 3). 

Положителния ефект от спорта върху 
оралното здраве посочват 52,64% от ан-
кетираните, 34,21% считат, че професи-
оналното спортуване оказва отрицателен 
ефект, а 13,15% не са запознати с ефекта 
на спорта върху оралното здраве. Анали-
зът на резултатите показва, че има ста-
тистическа значимост на разликите (u = 
3,49 p < 0.001) (Фиг. 4). 

Най-висок е относителния дял на 
травмите на твърди зъбни тъкани посо-
чени като усложнение, последвано от 

кариозните лезии. Най-нисък е относи-
телния дял на анкетираните посочили 
ерозиите като усложнение при активно 
спортуване, при съпоставяне на данните 
с другите отоговори се установява ста-
тистическа значимост на разликите (р < 
0.001) (Фиг. 5). 

 
Фиг. 3. Относителни дялове за инфор-
мираноста по връзката орално здраве и 
активно спортуване 

 
Фиг. 4. Относителни дялове относно 
ефекта от активното спортуване върху 
оралното здраве 
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Фиг. 5. Относителни дялове на орални прояви при активно спортуване 

 
Фиг. 6. Относителни дялове относно 
информираността за процентите 

Най-голям 55,26% е относителния дял 
на денталните лекари които са лекували 
пациенти активни спортисти, при съпос-
тавяне на резултатите от другите отгово-
ри се установява статистическа значи-
мост на разликите (u = 2.39; u = 2.13; p < 
0.05). 23,68% посочват, че не са имали 
такива пациенти, а 21,06% не знаят или 
не се информирани (Фиг. 6). 

В световната литературата съществу-
ват проучвания за познанията на спорту-
ващите относно връзката на спорта и 
оралното здраве, но липсват данни за 
информираноста на денталните лекари.  

В проучвания на Anand Prabhu и кол. 
се съобщава, че травматични дентални 
наранявания (TDI) представляват серио-

зен здравен проблем, относно риска от 
възникването и разпространението им 
при активното спортуващите деца. Мла-
дите които активно участват в спорта са 
с най-висок риск за възникване травма-
тични увреждания на фронталните зъби. 
TDI са по-разпространени при непрофе-
сионалното спортуване, за разлика от 
професионалното (7). Резултатите от 
нашето изследване показват че лекарите 
по дентална медицина имат познания че 
травматичните увреждания са най-често 
срещаното усложнение при спортуващи-
те. 

Sepet E. и Aren G провеждат изслед-
ване за информираността на спортува-
щите за риска от травматични 
увреждания. 41.1% от анкетираните са 
запознати със съществуващия риск. Една 
втора от анкетираните са запознати с ви-
довете защитни средства. Данните от 
проучването показват, че едва 11.2% от 
анкетираните ползват препазни средства 
(8) Информацията от тези проучвания е 
важна за лекарите по дентална медицина 
с цел препоръка и превенция на травма-
тичните увреждания.  

В световната литература съществуват 
данни за връзката на хранителния режим 
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и ерозиите като орални усложнения (9). 
Най-нисък е относителния дял на ерози-
ите като орални усложнения посочени от 
анкетираните в нашето проучване.Добре 
известно е, че слюнченния поток и 
състав може да бъде повлиян от 
натоварено спортуване, което индуцира 
дехидратация. Дехидратацията и сухота-
та в устата по време на спортуване по-
тенцират кариесогенния ефект на въгле-
хидратите както и ерозивния ефект на 
ацидните напитки с намалянето отделе-
но количество слюнка, и следователно 
променените защитни възможности (10). 

Изводи 
Съобразно с мащаба на участието на 

децата в спортните занимания дентални-
те лекари покзават ниско ниво на ин-
формираност, приблизително една трета 
от анкетираните не са запознати с тази 
връзка. Тези които са запознати с връз-
ката не дават пълна информация за 
оралните прояви и усложненията. 
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Оценка на познанията на медицинските и 
денталните специалисти относно клинико-
епидемиологичните характеристики на 
Легионерската болест 

В. Стоева1, А. Кеворкян1, Р. Райчева2, И. Томова3, А. Атанасовски4, В. Кондева4,  
Й. Стоилова1 
1Катедра по епидемиология и медицина на бедствените ситуации, Факултет по общест-
вено здраве, Медицински университет – Пловдив 
2Катедра „Социална медицина и обществено здраве“, Факултет по обществено здраве, 
Медицински университет – Пловдив 
3Национална референтна лаборатория „Особено опасни бактериални инфекции“, 
НЦЗПБ, София 
4Катедра „Детска дентална медицина“, Факултет по дентална медицина, Медицински 
университет – Пловдив 

Въведение 
Легионерската болест (ЛБ) е сравни-

телно нов проблем в медицината – от 
1976 г., когато е регистриран взрив от 
тежко протичаща пневмония сред участ-
ници в 58-ия ежегоден конгрес на Амери-
канския Легион в Bellevue-Stratford 
Hotel, Филаделфия (САЩ) (1). Предпо-
лага се, че инфекцията се е разпростра-
нила от замърсяване на водата в клима-
тичната система на хотела. От участва-
лите над 2000 легионери, повече от 130 
са хоспитализирани и 29 завършват ле-
тално. Интензивните епидемиологични и 
микробиологични проучвания, продъл-
жили шест месеца, довеждат до иденти-
фикация на причинителя и изясняване на 
вероятните механизми на предаване. 
Legionella spp. са широко разпростране-
ни в естествени условия (вода и почва), 
но имат склонност да се поселват във 
високи концентрации в изкуствени водо-
еми и системи, създадени от човек. Раз-
личните медицнски и дентални манипу-
лации, свързани с формиране на фин во-
ден аерозол, при използване на водно-

въздушни спринцовки, вани и душове за 
хидротерапия, устройства за овлажнява-
не на въздуха, ултразвукови скалери и 
турбини в оперативната стоматология и 
др. представляват потенциален риск, 
както за пациенти, така и за персонал (1-
4). 

През изминалите вече четири десети-
летия в света са натрупани много данни 
относно екологичните, епидемиологич-
ните и лабораторните характеристики на 
Legionella pneumophila, както и за кли-
ничните форми на проявление – Легио-
нерска болест и Понтиак треска.  

Проучванията от нас започват от на-
чалото на 80-те години на XX век: 

- 1981 г. – първото изолиаране на ле-
гионели от повърхностни води в Европа 
е от термално езеро до гр. Велинград от 
А. Томов (5,6);  

- 1981 г. – първи серологично пот-
върден случай на легионелоза в Бълга-
рия от А. Томов (7); 

- 2003 г. – първият културелно дока-
зан случай на ЛБ от И. Томова (златен 
диагностичен стандарт) (8) 
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- 2005 г. – ЛБ е включена в списъка 
на заболяванията, подлежащи на задъл-
жително съобщаване и регистрация (На-
редба № 21 от 18 юли 2005 г. за реда за 
регистрация, съобщаване и отчет на за-
разните болести. ДВ бр. 62, 2005).  

Цел 
Да се проучи и анализира познанието 

на студенти и специалисти по медицина 
и дентална медицина относно клинико-
епидемиологичната характеристика на 
Легионерската болест, за да се изведат 
насоки при обучението им, както и при 
следдимпломната квалификация. 

Материали и методи 
Анкетирани са 185 студенти и рабо-

тещи в сферата на здравеопазването 21 
лекари, 29 стажант-лекари, 34 студенти 
по медицина, 33 дентални лекари, 25 
стажанти по дентална медицина и 43 
студенти по дентална медицина) от гр. 
Пловдив. Данните са събрани чрез пряка 
индивудуална анонимна анкета, разрабо-
тена специално за проучването, включ-
ваща 16 затворени въпроса тип „меню“ с 

възможност за повече от един верен от-
говор. Проучването е проведено в гр. 
Пловдив през месец януари – февруари 
2015 г. Използвани са дескриптивна ста-
тистика и непараметричен метод за про-
верка на хипотези – тест на Pearson (χ2). 

Резултати и обсъждане 
Първият въпрос в анкетата се оказа 

стоп-въпрос за 90 (48.65%) от участни-
ците, които категорично отговарят, че не 
познават клиниката и епидемиологията 
на заболяването и прекратяват попълва-
нето на анкетата (фиг. 1). Доказа се асо-
циативна връзка между наличието на 
познание относно ЛБ и професионалната 
категория на анкетираните (Pearson χ2 = 
72.222, df = 5, p = 0.000), както и между 
нивото на познание и обобщените кате-
гории медицински спрямо дентален пер-
сонал (Pearson χ2 = 51.817, df = 1, p < 
0.0001). Единствено в групата на ста-
жант-лекарите по медицина няма посо-
чен негативен отговор, което свързваме с 
факта, че темата е част от обучението им 
на стажа по Епидемиология. 

 
Фиг. 1. Разпредление на анкетираните по категории, отговорили негативно относно 
познанията за ЛБ 
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Разпределението на анкетираните (със 
стаж до 5 г., между 5 – 10 и над 10 годи-
ни) отговорили положително е съответно 
53.19%, 62.50% и 41.67%. Не се установи 
асоциация между продължителността на 
трудовия стаж и познанието относно 
особеностите на ЛБ (Pearson χ2 = 1.941, 
df = 2, p = 0.379).  

Резултатите на останалите въпроси са 
групирани в две групи: въпроси с добро 
ниво на познание (фиг. 2, фиг. 3, фиг. 4) 
и въпроси с незадоволително ниво на 
познание (фиг. 5, фиг. 6), като критерият 
за включване в първата група е отгово-
рили правилно в ≥ 50% от анкетите. 

Къде в природата се среща 
причинителят на ЛБ? (посочени повече 

от 1 верен отговор)
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Фиг. 2. Разпределение на отговорите, свързани с разпространението на Legionella spp. и 
източника на инфекция (посочени повече от 1 верен отговор и при двата въпроса) 

Какъв е механизмът на предаване на 
ЛБ? (посочени повече от 1 верен 

отговор)
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Фиг. 3. Разпределение на отговорите, свързани с механизмите и факторите на предава-
не на ЛБ (посочени повече от 1 верен отговор и при двата въпроса) 
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Клинична локализация на процеса 
при развитие на ЛБ 

Кои пациенти са в риск от заразяване 
с ЛБ?

84,4%

1,0%
8,3% 6,3%

дихателна система

сърдечно-съдова система

нервна система

не знам
0 20 40 60 80 100

имунокомпрометирани

лица над 65 г.

недоносени деца

пациенти със сърдечно-
съдови заболявания

не знам

83.3%

53.1%

46.9%

13.5%

9.4%

%

 
Фиг. 4. Разпределение на отговорите, свързани с клиничната локализация на ЛБ и гру-
пите в риск (посочени повече от 1 верен отговор) 
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Фиг. 5. Разпределение на отговорите, свързани с нивото на разпространение на ЛБ в 
страната и клиничните форми на инфекцията 
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Фиг. 6. Разпределение на отговорите, свързани с експресната диагностика и терапията 
на ЛБ (посочени повече от 1 верен отговор) 

За разлика от добре известният сред 
здравната общественост професионален 
риск от кръвнопреносими вируси (HBV, 
HCV и HIV) (9, 10, 11, 12), рисковете от 
заразяване при работа с водни устройст-
ва (вани и душове за хидротерапия, ов-
лажнители за кислород, наконечници, 
турбини и ултразвук в денталната прак-
тика и др.) са непознати и недооценени, 
особено сред по-възрастните колеги. Не-
познати и недооценени са и рисковете за 
нозокомиално инфектиране на пациен-
тите, но по литературни данни инфекци-
ята с Legionella spp. се нарежда сред три-
те най-чести причини за тежка пневмо-
ния в обществото и в 1 – 40% от случаи-
те на нозокомиална пневмония, регист-
рирани като спорадични случаи или под 
формата на взрив (13).  

Сред причната за изключително висо-
кият процент спрели попълването на ан-
кетната карта поради липса на познания 
(48.65%), трябва да отбележим и факта, 
че на национални ниво заболяването ос-

тава неразпознато само до преди десет 
години, когато бе включено в списъка на 
инфекциозните заболявания, обект на 
системата за надзор и регистрация. За 
сравнение ЛБ се регистрира в Холандия 
от 1987 г. (14), надзорът в Англия и Уелс 
започва през 1979 г. и с изчерпателни 
годишни масиви от данни от 1980 г. (15), 
а лабораторно-базиран надзор в Онта-
рио, Канада започва от 1978 г. (16). Съ-
ществен е също фактът, че първите инс-
труктивни материали за борба с легио-
нелозите у нас са издадени едва през 
2003 г. (17). 

Статистически значимо по-ниското 
ниво на познание в групата на дентисти-
те спрямо на медиците е обезпокоител-
но, предвид високият риск от контами-
ниране, размножаване и формиране на 
биофилм, съдържащ Legionella 
pneumophila във водните линии на ден-
талния юнит и последващото финно раз-
прашаване, на което са експонирани 
персонал и пациенти. В тази връзка са 

377 



 

разработени и специални препоръки за 
превенция в денталните практики, сред 
които особено значение се отдава на 
продухване на водните линии в началото 
на всеки работен ден с продължителност 
2 – 3 минути и след всеки пациент за 
20 – 30 секунди, което изискване важи и 
за наконечниците, ултразвуковите ска-
лери и въздушно/водните спринцовки 
(18, 19). В допълнение са разработени и 
изисквания за кратността на бактериоло-
гичния мониторинг, както и допусимите 
нива на легионелните бактерии във во-
дите (18, 19). Тези препоръки обаче не са 
навлезнали в денталната практика у нас 
и дори в САЩ по данни на Американс-
ката дентална асоциация, 66% от анке-
тираните дентални лекари никога не са 
тествали микробните нива на водата в 
денталния юнит (20).  

Анкетно проучване сред дентисти в 
Турция относно контрола на инфекциите 
показва дори в по-висока степен непоз-
наване риска, произтичащ от Legionella 
pneumophila – едва 4.4% от анкетираните 
считат този микроорганизъм за значим в 
денталната практика и 29.6% провеждат 
продухване на водните пътища преди 
всеки пациент (21). По данни от друго 
наше анкетно проучване, фокусирано 
върху теоретичните и практическите 
знания за профилактика и контрол на 
нозокомиалните инфекции в денталната 
практика, проведено през 2012, се уста-
нови продухване на турбината след все-
ки пациент в по-висок процент – 53.7% 
(22). Този резултат е в противоречие на 
високият дял дентисти (73.28%) от нас-
тоящата анкета, които не познават ЛБ. 
Най-вероятно провеждащите продухване 
на водните пътища, извършват това по 
скоро механично, в резултат на изграден 
автоматизъм при работа, отколкото от 

осъзнаване на конкретният риск. Той е 
документиран по неоспорим начин – де-
тайлни молекулярни изследвания кате-
горично потвърждават нозокомиалният 
произход на Легионерска болест, завър-
шила фатално при 82-годишна жена след 
дентално лечение (23), както и фатален 
случай при дентален лекар в САЩ от 
Legionella dumoffi (24). 

Анализът на останалите данни от 
проучването показват добро познаване 
предимно на епидемиологичните храк-
теристики на ЛБ – естесвената среда на 
обитание на Legionella spp., механизмите 
и факторите на предаване (фиг. 2, фиг. 
3), които анкетираните свързват най-
вероятно основно с известна информа-
ция за пневмония при пътуващи. Добро 
познаване, надвърлящо 80% верни отго-
вори, е демонстрирано и при отговорите 
за клиничната локализация на ЛБ и за 
рисковите групи (фиг.4). Най-вероятно 
това се дължи на факта, че сред продъл-
жилите с попълване на анкетата след 
стоп въпроса от общо 90 лица 68 (75.5%) 
са предимно медици. Те познават ин-
фекцията по-добре от денталните лека-
ри, като я изучават в диференциално-
диагностичен аспект като причинител на 
атипична пневмония и по вътрепни бо-
лести.  

Важна и с практическа насоченост е 
необходимостта от повишаване познани-
ята по отношение на експресната диаг-
носика и терапията на ЛБ (фиг.67), ос-
новно при медиците. Доказването на 
респираторни инфекции посредством 
тестване на уринарен антиген е с нарас-
нала популярност в последните години 
по отношение диагностиката на няколко 
значими инфекции на дихателните пъ-
тища, особено на Legionella pneumophila, 
Streptococcus pneumoniae и Histoplasma 
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capsulatum (25). От всички налични ме-
тоди (култивиране, директна флуорес-
ценция, серологични методи, амплифи-
кация на нуклеинова киселина), доказва-
нето на уринарен антиген е единственият 
за експресна диагностика (под 1 час), 
удобен е за ранна детекция на взривове и 
е лесно приложим. Недостатъците про-
изтичат основно от невъзможността да 
се докажат други легионели освен 
Legionella pneumophila Sg1, но тя е най-
честият причинител на тежкопротичаща 
ЛБ (26). Предвид неспецифични клинич-
ни прояви на Легионерската болест и ви-
соката смъртност при липса на навре-
менно адекватно лечение се препоръчва 
рутинна употреба тестове за доказване 
на антиген в урината при всички пациен-
ти с придобита в обществото пневмония 
(27). 

Препоръките за лечение на всички 
пациенти с пневмония, свързана с диха-
телна недостатъчност, шок или основно 
заболяване, причиняващо силна имунна 
недостатъчност, включват емперична 
терапия с активност срещу Legionella 
spp. (по-нови макролиди и флуорохино-
лони), поне до изясняване на етиология-
та (28). Забавяне в началото на адекватна 
терапия е ключов фактор, свързан с ло-
ша прогноза при ЛБ.  

Заключение 
Нашето проучване установи незадо-

волителна информираност относно Ле-
гионерската болест, особено сред ден-
талните специалисти, които всъщтност 
са в по-голям риск, предвид работата им 
в непосредствена близост до образуващи 
аерозол дентални пособия. От друга 
страна ниското познаване (под 50%) на 
експресните диагностични тесове и те-
рапевтичните препоръки изискват спе-

циално внимание от медицинските спе-
циалисти и студенти по медицина. В 
ежедневната си практика, както медици-
те, така и денталните медици, трябва да 
предприемат мерки, с които да редуци-
рат или елиминират микробната конта-
минация на водата, използвана при лече-
ние. Това категорично налага необходи-
мостта от актуализиране на учебните 
програми по медицина и дентална меди-
цина, разширяване на обучението, както 
по време на семестриалното, така и на 
следдипломното обучение, особено за 
денталните лекари. 
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Въведение 
Мозъчносъдовата болест (МСБ) е из-

вестна причина за когнитивно снижение 
(8). Терминът съдово когнитивно нару-
шение (СКН) обхваща целия спектър от 
когнитивни нарушения, свързани с мо-
зъчносъдово увреждане. Рисковите фак-
тори за СКН включват – артериална хи-
пертония, предсърдно мъждене, захарен 
диабет и хиперхолестеролемия (4). 

Механизмите, стоящи в основата на 
вредното влияние на холестерола върху 
когнитивните способности не са напълно 
изяснени. Хиперхолестеролемията играе 
фундаментална роля във формирането на 
амилоидните плаки при Болест на Алц-
хаймер (БА) (2). В експериментален мо-
дел на хиперхолестеролемия при мишки 
с генетично обусловена липса на рецеп-
тори за LDL-холестерол, се доказва по-
ложителна връзка между повишените 
нива на холестерол в серума и наличието 
на когнитивни нарушения (9). В друго 
изследване с мишки е доказано, че хи-
перхолестеролемията причинява нару-
шение на паметта, холинергична дис-
функция, възпаление и повишение на 
кортикалния бета-амилоид – изменения, 
наподобяващи БА (12, 13). Подобни изс-
ледвания при хора свързват хиперхолес-
теролемията с нарушения в припомняне-
то и в морфологията на хипокампа (11). 
В подкрепа на тези твърдения са и дан-
ните, показващи особено голяма честота 

на леко когнитивно нарушение (ЛКН) 
сред хората с фамилна хиперхолестеро-
лемия (7). Повишеният LDL-холестерол 
може да повиши риска от деменция от 
алцхаймеров тип, което се потвърждава 
и от множество клинични проучвания (1, 
5, 6, 11). 

Сambridge Neuropsychological Test 
Automated Battery (CANTAB) представ-
лява доказано ефективен инструмент за 
откриване на ранни леки нарушения на 
различни когнитивни функции. Тя е не-
вербална батарея, която използва визу-
ално-пространствени стимули и техно-
логия с докосване на екрана, за да се по-
лучат невербални реакции от страна на 
изследваните индивиди (3, 10). 

Цел 
Да се проучи влиянието на общия хо-

лестерол, LDL-холестерола и триглице-
ридите върху резултатите от справянето 
със субтестове на невропсихологичната 
батарея CANTAB при клинично здрави 
индивиди в средна възраст.  

Задачи 
Осъществяването на поставената цел 

изисква: изследване за налични рискови 
фактори, водещи до спад в когнитивното 
функциониране при клинично здрави 
индивиди в средна възраст; анализ на 
получените данни и зависимости между 
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рисковите фактори и състоянието на 
познавателните способности.  

Материал и методи 
Проучването се проведе в Клиниката 

по неврология на УМБАЛ „Св. Георги“, 
Пловдив. Изследвани са 57 доброволци с 
нормално ежедневно функциониране (22 
мъже и 35 жени) и средна възраст 50,37 
(SD = 3,379), клинично здрави индивиди 
със средно и висше образование. Изпол-
звани са клинично интервю, лаборатор-
ни кръвни изследвания и четири субтес-
та в различни режими на работа от 
CANTAB – Stocking of Cambridge (SOC), 
Spatial working memory (SWM), Intra-
Extra Dimensional Set Shift (IED) и Motor 
screening (MOT). За статистическа обра-
ботка на резултатите беше използван 
SPSS 22.0. 

Резултати и обсъждане 
Установените сред включените в изс-

ледването участници основни СРФ са 
представени на табл. 1. 

Статистическият анализ показа зна-
чима връзка между фракции на серумни-
те липиди и успеваемостта при справя-
нето с тестове от CANTAB. Всеки от из-
ползваните тестове дава информация за 

когнитивното функциониране в една или 
няколко области. Установени бяха зна-
чими различия между лицата с нормални 
и абнормни нива на холестерола по ня-
колко показателя, оценяващи справянето 
със субтестовете Stocking of Cambridge 
(SOC) и Intra-Extra Dimensional Set Shift 
(IED). Индивидите с хиперхолестероле-
мия (общ холестерол > 6.2 mmol/l) по-
казват значимо по малка честота на ре-
шени с минимален брой движения проб-
леми, в сравнение с тези без хиперхолес-
теролемия (P < .05); намират се също 
значими различия между хората с аб-
нормни нива на LDL-холестерол (> 4,1 
mmol/l) и тези с нормални нива на LDL, 
по показателя общо латентно време на 
субтеста IED (P <= .05), в посока по-
бавно представяне за изследваните лица 
с хиперхолестеролемия (Табл. 2). 

Установена беше умерена и висока 
значима корелация между показателите 
на субтеста SOC (P < .05) в „clinical“ и 
„clinical no follow“ режим на работа 
(Таблица 3 и Таблица 4); както и между 
показатели за изпълнението на субтесто-
вете Motor Screening (MOT), Spatial 
Working Memory (SWM) и IED, оценя-
ващи времето за реакция на участниците 
(Таблица 5). 

Табл. 1. Рискови фактори за МСБ 

Рискови фактори Честота 
(n) 

Процент % 

Заболявания – рискови фактори 22 38,6 

Захарен диабет 3 5,3 

Дислипидемия 10 17,5 

Хронични бъбречни заболявания 1 1,8 

Артериална хипертония 13 22,8 

Други заболявания 8 14 
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Табл. 2. Сравнение на изследваните лица с нормални и абнормни нива на серумни липиди 
  Група Резултати от субтестовете 

(показатели) 
Mann-Whitney U 

Total  
Cholesterol 

Нормален 
Висок 
  
Нормален 
Висок 
 
Нормален 
Висок 

SOC Problems solved 
in minimal moves(cl) 
 
SOC Problems solved 
in minimal moves(hi) 
 
Other CANTAB subtests 
(показатели) 

78.500 
Sig. 0.046 
  
77.000 
Sig. 0.065 
  
Няма значими 
различия 

Triglycerides Нормален 
Висок 

All CANTAB subtests Няма значими 
различия 

LDL  
Cholesterol 

Нормален 
Висок 
 
Нормален 
Висок 
 
Нормален 
Висок 
 
Нормален 
Висок 
 
Нормален 
Висок 

IED total latency(cl) 
 
 
IED total latency(hi) 
 
 
SOC Problems solved 
in minimal moves(cl) 
 
SOC Problems solved 
in minimal moves(hi) 
 
Други CANTAB субтестове 
(показатели) 

37.000 
Sig. 0.038 
  
77.000 
Sig. 0.057 
  
78.500 
Sig. 0.037 
  
68.500 
Sig. 0.023 
 
Няма значими 
различия 

Табл. 3. Корелационен анализ (Spearman’s correlation) между показателите от SOC 
(clinical and high functioning mode) – 1 

Показатели от 
субтеста SOC  

SOC1 SOC2 SOC3 SOC4 

SOC1 - r = -0,527** r = -0,489** r = -0,688** 
SOC2 r = -0,527** - r = -0,082 r = -0,030 
SOC3 r = -0,489** r = -0,082 - r = 0,423* 
SOC4 r = -0,688** r = -0,030 r = 0,423* - 

**Значимост на корелацията 0.01; *Значимост на корелацията 0.05. 
(hi) – режим високо равнище на функциониране; (cl) – клиничен режим 

Табл. 4. Корелационен анализ (Spearman’s correlation) между показателите от SOC 
(clinical and high functioning mode) – 2 

Показатели от 
субтеста SOC 

SOC1 SOC2 SOC3 SOC4 SOC5 SOC6 SOC7 SOC8 

SOC5 0,212 0,277 -0,306 -0,169 - 0,023 0,232 0,719** 
SOC6 0,271 0,104 0,005 0,498 0,023 - -0,001 -0,374* 
SOC7 0,343 0,175 -0,133 0,287 0,232 -0,001 - 0,580** 
SOC8 0,558 -0,403 0,215 0,044 -0,719** -0,374* -0,580** - 

**Значимост на корелацията 0.01; *Значимост на корелацията 0.05. 
(hi) – режим високо равнище на функциониране; (cl) – клиничен режим 
SOC1 – problems solved in minimum moves (hi); SOC2 – mean moves (5 moves) (hi); SOC3 – mean moves (3 
moves) (hi); SOC4 – mean moves (4 moves) (hi); SOC5 – mean moves (5 moves) (cl); SOC6 – mean moves (3 
moves) (cl); SOC7 – mean moves (4 moves) (cl); SOC8 – problems solved in minimum moves (cl) 
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Табл. 5. Корелационен анализ (Spearman’s correlation) между показатели от MOT, SWM 
and IED 

Показатели MOT mean 
latency (cl) 

IED total 
latency (cl) 

SWM mean 
time to 1st 

response (cl) 

MOT mean 
latency(hi) 

SWM mean 
time to 1st 

response (hi) 

IED total 
latency (hi) 

MOT mean latency (cl) - r = 0,317 r = 0,604** r = 0,115 r = 0,370 r = 0,539 
IED total latency (cl) r = 0,317 - r = 0,354 r = 0,115 r = 0,406 r = 0,479 
SWM mean time to 1st 

response (cl) 
r = 0,604** r = 0,354 - r = 0,333 r = 0,673* r = 0,697* 

MOT mean latency (hi) r = 0,115 r = 0,115 r = 0,333 - r = 0,475** r = 0,336 
SWM mean time to 1st 

response (hi) 
r = 0,370 r = 0,406 r = 0,673* r = 0,475** - r = 0,453** 

IED total latency (hi) r = 0,539 r = 0,479 r = 0,697* r = 0,336 r = 0,453** - 

**Значимост на корелацията 0.01; *Значимост на корелацията 0.05. 
(hi) – режим високо равнище на функциониране; (cl) – клиничен режим 

 
Изводи 
Абнормно завишените нива на серум-

ните липиди са отдавна известен рисков 
фактор за развитие на съдови заболява-
ния. В много проучвания е установено 
отрицателно въздействие на хиперхолес-
теролемията върху когницията. Настоя-
щето проучване потвърждава тези резул-
тати – хиперхолестеролемията при изс-
ледваните от нас здрави възрастни инди-
види влошава изпълнението на невроп-
сихологични тестове, а това означава 
риск от ранно когнитивно нарушение, 
свързано с абнормните нива на холесте-
рола. 
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Ехинококоза в детско-юношеската възраст 

Галя Попова 
Научен ръководител – Димитър Вучев 
Катедра по инфекциозни болести, паразитология и тропическа медицина,  
Медицински факултет, Медицински университет  – Пловдив 

Въведение 
Eхинококозата е хелминтозооноза с 

хроничен ход на протичане и чести ре-
цидиви, която води до тежки органни 
промени вследствие развитието на ехи-
нококовите кисти. Заболяването засяга 
всички възрастови групи. Значителен е 
относителният дял на диагностицирани-
те в страната ежегодно случаи на паци-
енти в детско-юношеска възраст 
(16.18%, 2012), което показва интензив-
на трансмисия на инвазията от същест-
вуващи активни паразитни огнища при 
липсата на изградени здравни навици в 
тази възраст и склонност към контакту-
ване с безстопанствени кучета (1, 2). 
Ранната диагностика и своевременното 
лечение на ехинококозата са изключи-
телно важни за предотвратяване на ус-
ложнения като руптура, абсцедиране на 
кистите и др. 

Цел 
Да се проучи ехинококозата в детско-

юношеската възраст по отношение на 
органна локализация, клинични прояви, 
диагностични подходи и терапевтично 
поведение. 

Материал и методи 
Анализирани са данните на пациенти-

те с ехинококоза на възраст до 19 г., 
консултирани и лекувани амбулаторно и 
стационарно в Клиниката по инфекциоз-
ни болести към УМБАЛ „Свети Геор-
ги“ – Пловдив, МУ – Пловдив за периода 

от 2006 г. до 2015 г. Диагностично слу-
чаите са потвърдени с образна диагнос-
тика – ехография, рентгенография, КТ и 
серологични изследвания за антиехино-
кокови IgG – по РПХА, ЕLISA. 

Резултати и обсъждане 
Проучването обхваща 42 пациенти, от 

които 26 момичета (61,9%) и 16 момчета 
(38,1%), на възраст между 2 и 19 г. 
(средна възраст 11.64 ± 4.66 г.). Разпре-
делението по възрастови подгрупи е 
следното: 0 – 4 г. – 5 случая, 5 – 9 г. – 6, 
10 – 14 г. – 16, 15 – 19 г. – 15 случая. То 
показва, че 73,8% от пациентите са на 
възраст над 10 г., вероятно поради огра-
ничения контакт с кучета в най-ранна 
детска възраст и необходимостта от ня-
колко години (до 5 г. и повече) след за-
разяването за развитие на симптоми (2, 
3, 4). 

С чернодробна ехинококоза са 54,8% 
от заболелите, с белодробна – 23,8%, с 
многоорганна (чернодробна и белодроб-
на) – 19%, с церебрална локализация – 
2,4% (фиг. 1). 

 
Фиг. 1. Локализация на ехинококовите 
кисти 

54,80% 23,80% 

19% 
2,40% 

черен дроб 

бял дроб 

черен+бял дроб 

ЦНС 
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Данните се различават от тези на дру-
ги автори, според които при децата най-
често засегнати от заболяването са бели-
те дробове (4, 5). При подобно проучва-
не е установено, че относителният дял на 
инвазираните органи е различен при от-
делните възрастови подгрупи, като при 
децата до 4 г. по-често е белодробното 
засягане, при юношите (15 – 19 г.) пре-
обладава чернодробната инвазия (2). В 
настоящето проучване такава връзка 
между възраст на пациентите и локали-
зацията на кистите не се намери (р-
0.939). 

Общият брой на ехинококовите кисти 
при проследените болни е 74. От тях 68 
(91,9%) са интактни при диагностицира-
нето, останалите 6 (8,1%) са с данни за 
руптура – 2 белодробни кисти са рупту-
рирали спонтанно и компонентите им са 
евакуирани чрез експекторация, 4 чер-
нодробни са руптурирали след травма. 

При всеки пациент има от една до пет 
кисти. Около половината от болните 
(54.8%) са със солитарна киста, 28,5% от 
тях – с две кисти, 7,1% – с три, 4,8% – с 
четири и 4,8% – с пет кисти. Размерът им 
варира от 14 до 157 mm (65.2 ± 28.3 mm). 
Малките кисти (< 50 mm) са с относите-
лен дял 25,7%, тези с размер между 50 и 
100 mm са 55,4%, гигантскитe кисти (> 
100 mm) са 20,3% (фиг. 2). Наличието на 
големи кисти в детството се свързва с 
несъвършенната имунна система и чес-
тото засягане на белите дробове, тъканта 
на които е еластична и оказва по-малко 
съпротивление на растежа на кистите 
(6). Връзка между размер и локализация 
на кистите не се установи при проучва-
ните пациенти (р-0.075). 

 
Фиг. 2. Размер на ехинококовите кисти 

Клинични оплаквания има при 85,7% 
от случаите, което може да се обясни с 
по-късното диагностициране на заболя-
ването, когато ехинококовите кисти са 
нараснали достатъчно, за да причинят 
симптоми. Симптомите са нехарактерни 
за ехинококоза и в зависимост от лока-
лизацията са болка или тежест в дясното 
подребрие (34%), кашлица (27,7%), по-
рядко кръвохрак (10,7%), експекторация 
(6,4%), силна коремна болка в резултат 
на руптура (6,4%), фебрилитет (4,3%), 
болки в гръдния кош (2,1%), задух 
(2,1%) и др. (фиг. 3). Данните не се раз-
личават от тези публикувани в литерату-
рата (7). При проследените пациенти, 
които не са имали оплаквания диагноза-
та е поставена при профилактичен прег-
лед (3 болни), при преглед във връзка с 
ехинококоза на друг член от семейството 
(2 болни) или по повод друго заболяване 
(1 болен). 

При 73,8% от случаите диагнозата е 
поставена с образни изследвания (абдо-
минална ехография, рентгенография на 
гръден кош, КТ) и едва при 16,7% с пот-
върдително серологично изследване. 
При останалите 9,5% от пациентите за-
боляването е диагностицирано интрао-
перативно (фиг. 4). 

25,70% 

55,40% 

20,30% 

< 50 mm

50-100 mm

>100 mm
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Фиг. 3. Клинични оплаквания 

 
Фиг. 4. Използвани методи за диагнос-
тика 

Едновременното прилагане на образ-
ни методи и серологични тестове осигу-
рява по-точна диагностика на тази пара-
зитоза. Макар сероличните изследвания 
да са с второстепенно значение и при 
децата в сравнение с възрастните по-
често да са с негативни резултати, те мо-
гат да послужат както за диференциране 
на суспектна кистична лезия, така и за 
проследяване на ефекта от лечението (8). 

Оперативно са премахнати 58 кисти 
(78,4%), консервативно с albendazole са 
лекувани 11 (14,9%) и подложени на ле-
чение с ПАИР (при чернодробна локали-
зация) – 5 кисти (6,7%) (фиг. 5). 

 
Фиг. 5. Приложено лечение 

Оперативното лечение е основен те-
рапевтичен метод при ехинококоза. То 
цели радикално излекуване на заболели-
те чрез премахване на паразитните кисти 
(9). В настоящето проучване големият 
процент на оперативно лечение се свърз-
ва още със значителния относителен дял 
на кистите над 50 mm (75,7%) и честото 
белодробно засягане, при което опера-
тивното лечение е препоръчително (3,6). 
Тревожен е фактът, че малки кисти (под 
50 mm), които особено при децата много 
добре и бързо се повлияват от химиоте-
рапия с albendazole са премахнати опера-
тивно. Терапевтичният подход трябва да 

болка в дясно подребрие 
кашлица 

кръвохрак 
експекторация 

остра коремна болка 
фебрилитет 

гръдна болка 
задух 

отхрачване на ех. мембрана 
сърбеж 

неврол. симптоматика 

34% 
27,7% 

10,7% 
6,4% 
6,4% 

4,3% 
2,1% 
2,1% 
2,1% 
2,1% 
2,1% 

73,80% 

16,70% 
9,50% 
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изследвания 

обр. изсл. + 
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интраоперативно 

78,40% 

14,90% 
6,70% 

оперативно  

консервативно 

ПАИР 
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бъде индивидуализиран и преценен в за-
висимост от размера, локализацията, 
стадия на кистите и наличието на ус-
ложнения при задължителното участие 
на паразитолог. В голям процент от слу-
чаите това не се случва, като показате-
лен е фактът, че в детските хирургични 
отделения пациентите не се консултират 
рутинно с паразитолог и не се насочват 
постоперативно за химиопрофилактика и 
последващо диспансерно наблюдение. 
Постоперативната химиопрофилактика е 
задължителна с цел превенция на реци-
диви (5, 6, 9).  

От проучването се установиха след-
ните особености при детската ехиноко-
коза:  

1. Засяга ранната детска възраст (до 
3 г.).  

2. Висок е относителният дял на бе-
лодробна локализация (общо 42,8%).  

3. Нерядко се засягат едновременно 
черен дроб и бели дробове – в 19% от 
случаите, което налага при диагностици-
ране на кисти в единия орган, другият 
задължително също да се изследва. 

4. Заболяването клинично се изявява с 
различни нехарактерни симптоми – бол-
ка и тежест в дясното подребрие, 
респ.спастична кашлица, кръвохрак и др.  

5. Диагнозата се поставя основно с 
образни методи без да се разчита на до-
пълнително серологично изследване. 

6. Не се търси активно мнението на 
лекар – паразитолог относно терапев-
тичното поведение и пациентите дости-
гат до специалист най-често след прове-
дено вече оперативно лечение. 

Изводи 
Ехинококозата е нерядка и възможна 

клинична диагноза в детско-юношеската 
възраст. При оплаквания от страна на 

дихателната система и чернодробната 
област или при наличието на кистична 
формация в диференциално-
диагностичен план трябва да се мисли и 
за ехинококоза. Диагностиката и лечени-
ето на заболяването, особено в тази въз-
раст, са отговорни задачи, изискващи 
задължително намеса на специалист 
клиничен паразитолог с оглед индивиду-
алното прецизиране на терапевтичния 
подход.  

С цел ограничаване на заболяемостта 
в детско-юношеската възраст е необхо-
димо да се провежда целенасочена 
здравна просвета сред родителите и да се 
премахнат популациите безстопанствени 
кучета, които са източници на инвазия. 
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Класически и алтернативни подходи в 
лечението на хроничен простатит 

Паскал Деляков1, Валери Цеков2 

1Медицински университет – Пловдив  
2II катедра по вътрешни болести, секция „Нефрология“, Медицински факултет, Меди-
цински университет – Пловдив 

Според СЗО, по дефиниция, хронич-
ният простатит е възпаление на простат-
ната жлеза, продължаващо поне 3 месе-
ца. Това е най-честата причина за посе-
щение при уролога на мъже във възрас-
товия диапазон между 20 и 43 години. 
Според Krieger (1), 5 до 9% от мъжката 
популация страда от хроничен проста-
тит. Факт, подкрепен от редица изслед-

вания (2) e, че поне 50% от мъжете във 
фертилна възраст са имали клинични 
симптоми, отговарящи на хроничния 
простатит поне веднъж през живота си,а 
повече от 60% от посещенията при уро-
лог в амбулаторни условия са били свър-
зани с клинична констелация от симпто-
ми, отговаряща на хрочен простатит/ 
хроничен тазов болков синдром (ХТБС).  

 
Според консенсусът, проведен през 1999, NIDKD (National Institute of Digestive and 

Kidney Diseases) ревизира, дефинира и класифицира простатитните синдроми: 

Категория Название по 
NIDKD 

Дефиниция по NIDKD Стара класификация 
по Meares/Stamey 

(1968) 

Тип I 
Остър Проста-
тит 

Острият простатит е бактериална инфекция на 
простатната жлеза, нуждаеща се от спешно ме-
дицинско лечение. 

Остър Бактериален 
Простатит 

Тип II Хроничен Бак-
териален Прос-
татит 

Хроничният бактериален простатит е сравни-
телно рядко заболяване на простатната жлеза, 
изразяваща се с чести инфекции на уринарния 
тракт. 

Хроничен Бактериален 
Простатит 

Тип III a Възпалителен 
ХТБС 

Хроничен простатит/ ХТБС, който съставлява 
около 90 – 95% от диагнозите на простатит; 
познат преди като хроничен небактериален 
простатит. 

Небактериален проста-
тит 

Тип III b Невъзпалителен 
ХТБС 

Простатодиния 

Тип IV Асимптомати-
чен възплаите-
лен простатит 

Пациентите нямат анамнеза за оплаквания от 
ДПП, но имат наличие на левкоцити в сперма-
та, често установено по друг повод. Между 6 – 
19% от мъжете имат левкоцити в спермата си, 
без да имат симптоми. 

 

 
Лечението на хроничният простатит 

се развива все повече в последните го-
дини, заради огромният интерес към то-
ва заболяване, но слабото проучване на 
патогенезата му в миналото. През изми-

налите две години, доста публикации 
потвърдиха микробиологичната компо-
нента на възпалението на простата и до-
казаха, че дори ХТБС е предшестван от 
бактериална инфекция или персистира-
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ща такава (3). Лечението на Хроничният 
Простатит (ХП)/ХТБС е продължително. 
За да бъде ефективно се налага комби-
нирането на антибактериални препарати 
с фитопрепарати и екстракти с доказано 
противъзпалително действие върху 
простатната жлеза. 

1. Антибактериални препарати 
Дълго време антибиотичното лечение 

беше използвано като единствено етио-
логично лечение на възпаленията на 
простатната жлеза. Трудността на изо-
лиране на причинителя, както и непра-
вилното вземане на материал за изслед-
ване (еякулат, форсиран простатен експ-
римат, урина, уретрален сексрет и т.н.) 
води до много диагностични и терапев-
тични грешки. Най-често изолираните 
причинители са от групата на Gr (-): E. 
coli, Klebsiella, Pseudomonas, 
Enterobacteriaceae spp. Високо суспектни 
простатни патогени са и T. vaginalis, 
Mycoplasma spp., C. trachomatis. Друга 
терапевтична трудност е изборът на ан-
тибактериален препарат, чиято концент-
рация в простатната жлеза да е в задово-
лително високи нива над минимална ин-
хибиторна концентрация (MIC 90) за съ-
ответния патоген. Три основни фактора 
отговарят за мембранната пропускливост 
на простатната тъкан и течност – маст-
ната разтворимост на агента, дисоциаци-
онната му константа (pKa) както и афи-
нитета му към белтъчните молекули. 
Според Charalabopoulosa et al. (4) бета-
лактамните антибиотици имат слаба 
мастна разтворимост и ниска PKa и сле-
дователно тяхното проникване в проста-
тата е слабо. Изключение правят цефа-
лоспорините, често достигащи задоволи-
тени концентрации над и около MIC90. 
Модерното средство на избор от първа 

линия са хинолоните, макролидите и 
тетрациклините. Те достигат високи 
концентрации в простата, понякога над-
вишаващи неколкократно серумните та-
кива. Още повече, бактерицидният спек-
тър на хинолоните и тетрациклините е 
подходящ за патогенната флора, отго-
ворна за ХП, като се наблюдават ниски 
нива на резистентност (3). Дружеството 
на американските уролози препоръчва 
дълги терапевтични периоди – от 4 до 6 
седмици прием на хинолоните, в зависи-
мост от тежестта на инфекцията и ана-
томичните поражения на жлезата. Обе-
щаващ, относително нов хинолон с ви-
соко натрупване в простата е и 
Moxifloxacin достигащ простатни кон-
центрации, надвишаващи с над 60% 
плазмените (2). Триметроприм/ сулфа-
метоксазол също е средство на избор от 
първи порядък според АМА (American 
Medical Association). Триметропримът, в 
частност, има много добра липидораст-
воримост и концентрацията му в проста-
та е с коефициент 2 пъти над серумните 
му концентрации. Синергизмът и отно-
шението на Триметроприм/ сулфаметок-
сазол все още не е добре изяснено, като 
съотношенията между двете съставки се 
движи в широки граници, според раз-
лични изследвания (7), (8). Отново се 
препоръчват 4 до 6 седмици период на 
лечение, два пъти дневно. Втората линия 
на избор са тетрациклините и макроли-
дите. Тетрациклините, също имат свойс-
твото да проникват в простатата в кон-
центрации, надвишаваци серумните, 
дължащо се на тяхната висока липидо-
растворимост. Doxicyclin например, над-
вишава с над 40% серумните концентра-
ции (7). Според Meares et al (9), 
Erythromycin достига отлични стойности 
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по отношение на концентрацията му в 
простатната тъкан.  

Клиндамицинът е мастно-разтворима 
база, с pKa стойности, подходящи за 

простатна дифузия, като неговата йонна 
съставка преминава свободно през мем-
браната и остава затворена в простатни-
те ацини (10). 

 
Първа линия антибиотици 
Флуорхинилони 
Ципрофлоксацин 500 mg два пъти дневно 4 – 6 седмици 
Левофлоксацин 500 mg един път дневно 4 – 6 седмици 
Триметоприм/Сулфаметоксазол 160/800 мг два пъти дневно 4 – 6 седмици, с възможност за удължаване 
Втора линия антибиотици 
Доксициклин 100 мг два пъти дневно 

4 – 6 седмици Азитромицин 500 мг веднъж дневно 
Кларитромицин 500 мг два пъти дневно 

 
Други антибиотици с добра простатна 

дифузия от цефалоспорините са: цефу-
роксим, цефазолин, цефменоксим; от 
класът на пеницилините високи дози в 
простатата достигат мезлоцилинът, аз-
лоцилинът, хетацилин. 

Важно значение трябва да се обърне и 
на етиологичното лечение на T. vaginalis, 
който често води до снижаване мотили-
тиета на сперматозоидите in vitro (11). 
Най-често използваните в практика пре-
парати насочени срещу протозоината 
активност са от класът на нитромидазо-
лите. Най-честият използват препарат от 
тази група е метронидазолът. Чувстви-
телността на T. vaginalis към метронида-
золът е висока, като ерадикация се пос-
тига в до 95% от случаите. Съществуват 
различни схеми на приложение на мет-
ронидазол – 250 мг три пъти на ден за 7 
дни; 500 мг два пъти на ден за 7 дни; 2 г 
еднократно. Предпочита се еднократно-
то приложение, заради по-малкото НЛР 
на лекарството и хепатотоксичността 
при продължителното лечение. Дозите 
се завишават при резистентност или ре-
инфекция с T.vaginalis. За това, според 
Muller et al. (13) от изключителна важ-

ност е предварителното лабораторно оп-
ределяне на чувствителността на щама 
спрямо метронидазол. Ако два последо-
вателни режима на администрация на 
метронидазол не са успели да ерадики-
рат инфекцията се препоръчва тинидазол 
(Tinidazole) (14). Въпреки че той е от 
същата химична група, от която и мет-
ронидазолът, рискът от кръстосана ре-
зистентност трябва да се отчете. Тинида-
золът има по-ниска MLC за T. vagnalis и 
постига по-високи концентрации в прос-
тата след еднократно приложение, ели-
минира се по-бавно и има по-голям 
плазмен полуживот (15). 

2. Бактериофаги 
През първата половина на 20-ти век, 

преди масовото производство и прилага-
не на антибиотичните препарати, стра-
ните от бившия Съветски Съюз и цент-
рална Европа, разработват методи за 
прилагане на бактериофаги като анти-
бактериален агент. Бактериофагите са 
естествено съществуващи вируси, пара-
зитиращи само и едиствено в прокари-
отни организми. Те са най-
многобройните представители на биос-
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ферата. Представляват просто устроени 
вируси, състоящи се от протеини, обви-
ващи ДНК или РНК молекула, съдържа-
ща до няколко стотици гена. Това, което 
прави бактериофагите силно приложими 
при полирезистентните инфекции е тях-
ната селективност спрямо бактериалните 
клетки, т.е. могат да бъдат изолирани и 
селектирани специфични бактериофаги 
за конкретен бактериален щам на ин-
фекцията, като често се използват ня-
колко определени типа бактериофаги за 
даден щам, увеличаващи по този начин 
шансът за ерадикация. Още едно пре-
димство на лечението с бактериофагите 
е тяхната активност спрямо щамовете, 
продуциращи биофилми. В изследване 
на Mazzoli et al. (16), търсещо по-добро 
разбиране на бактериалната етиология 
на ХП, се установява, че в над 84% от 
изследваните материали, изолираните 
бактериални щамове са силни или сред-
но-силни продуценти на биофилм. В съ-
щото изследване се потвърждава ултрас-
труктурата на простатните калцификати, 
където участват остро-фазовите протеи-
ни calprotectin, lactoferrin и др., асоций-
ращо се с възпаление на простатната тъ-
кан и последващото образуване на кал-
цифицирани corpora amilacea. Това пот-
върждава и емпиричното изследване на 
Sfanos et al. (17). Единствено хемотера-
певтиците от групата на макролидите 
показват убедителни данни за активност 
върху т. нар. сесилни клетки (клетки от 
същия род патогени, фенотипно различ-
ни, активиращи гени за повишаване ре-
зистетността им спрямо химиотерапев-
тиците) на патогените, намиращи се във 
вътрешността на биофилмите, за които 
се смята, че са причина за последващите 
рецидиви на бактериоспермията, дори и 
след пълен курс на терапия и негативна 

посявки в първите месеци след завърш-
ване на терапията (18). Това налага из-
ползването на антибактериални агенти, 
които лесно могат да разрушат бак. био-
филм и по този начин да оставят флората 
под нея уязвима на ерадикация. Голяма 
част от биофилмите (например тези на E. 
coli) притежават полизахаридази, които 
осъществяват протективният ефект сре-
щу антимикробните агенти и по-
голямата част бактериофагите, нормално 
съществуващи в природата. Въпреки 
всичко, известна част от бактериофагите 
могат да експресират специфично-
насочени полизахаридни деполимерази, 
които да позволят на фагите да лизират 
специфичният биофилм и да инванзират 
бактериите под него (19), като така осъ-
ществят своя бактерициден ефект. Тера-
певтичната ефективност на бактериофа-
гите срещу мултирезистентни уропато-
генни бактерии, като ESBL-
продуцираща E. coli, импинем-
резистентна или мулти-резистентна P. 
aurogenosa и ванкомицин-резистентен E. 
faecium е изследвана на животински мо-
дел на бактериемия Biswas et al; Wang et 
al.,Vinodkumar et al (20), (21), (22), (23). 
Във всички тези експериментални моде-
ли, единична интраперитонеална доза на 
специфичен фаг, приложен 40 – 45 мин. 
след бактериално заразяване, спасява 
100% от лаборатрните мишки. Letkiewicz 
et al (24) извършват първите опити за то-
тална ерадикация на E. faecalis. В конт-
рола-базирано изследване през 2010 г. 
(25), същите автори използват бактерио-
фагите срещу изолирани от форсиран 
простатен експримат патогени – E. coli, 
E. faecalis, K. pneumoniae, P. aurogenosa и 
др., като прилагат предварително селек-
тираните фаги орално, ректално или ло-
кално (на glans penis), средната продъл-
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жителност на терапията е около 47 дена. 
Тотална ерадикация, потвърдена в две 
последнователни култури (през интервал 
от 14 дена), се установява в 50% (11) от 
случаите, а в още 6 се установява една 
отрицателна посявка. Наблюдава се и 
сигнификантно редуциране на симпто-
мите и обемът на простата. Същият ко-
лектив също е наблюдавал силни анти-
инфламаторни и имуномодулиращи 
ефекти in vivo при приложение на бакте-
риофаги.  

3. Сребърни наночастици 
Сребърните наночастичи са частици 

сребро с размери от 10 до 100 nm. През 
2006, екипът на Panáček et al. (26) отк-
риват, че бактерицидната активност на 
СНЧ се влияе от техният размер и фор-
ма, като се установява и зависимост, че 
по-малкият размер е правопропорциона-
лен на по-голяма биологична активност. 
Смята се, че СНЧ упражняват директен 
ефект върху пермеабилитета на бактери-
алната клетка и модифицират клетъчни-
ят потенциал. СНЧ взаймодействат ди-
ректно с бактериално-клетъчните проте-
ини, интрацелуларните протеини, фос-
фатните остатъци, както и се намесват 
при клетъчното деление, като предиз-
викват клетъчна смърт (27). Наличието 
на биоцидни Ag+ йони, отделени от по-
върхостта на СНЧ, предотвратяват реп-
ликацият на на ДНК в ядрото на бакте-
риалната клетка. Анти-биофилм актив-
ността на СНЧ се демонстрира и от дру-
ги изследвания. Сигнификантно намале-
ние в биомасата на на 24-часов биофилм 
от P. putida е било наблюдавано от 
Fabrega et al. (28). По-нови изследвания 
показват тенденцията, че по-малките на-
ночастици (диаметър 25.2 ± 4 nm) успя-
ват напълно да преотвратят както появя-

ването на биофилм, така и да осъществят 
пълната ерадикация на P. aurogenosa – 
колония под формиран биофилм, което 
предполага силния бактерициден и анти-
биофилм формиращ ефект на СНЧ (29). 
При лечението със СНЧ трябва да се 
вземе и изследванията, показващи че 
СНЧ в големи дози могат да имат гено-
токсичен и цитотоксичен ефект върху 
еукариотните клетки (30). Конкретни 
данни за цитотоксичност при човека in 
vivo все още са недостатъчни. 

В момента, СНЧ намират приложение 
в ортопедията и урологията при изготвя-
нето съответно на ортопедични протези 
и уретрални катетри, покрити със сребъ-
рен слой. Използването им за момента е 
ограничено (31). 

4. Поленов екстракт (Cernilton) 
Поленовият екстракт е съставен от 

две фракции – Cernitin T60 (водоразтво-
рима) и Cernitin GBX (мастноразтворима 
фракция). Тези фракции са успешно из-
ползвани за третиране на доброкачест-
вена простатна хиперплазия и хроничен 
простатит. Експерименталните данни 
при мишки с небактериалният простатит 
показват, че Cernitin GBX главно про-
тектира ацинарните и епителни клетки, 
като инхибира и стромалната пролифе-
рация (32). Дозо-зависимата, противо-
възпалителна реакция, водеща до снижа-
ване нивата на IL-1b, IL-8 и TNF-а, под-
тиска възпалението на жлезистия епител 
и може да бъде отговорно за понижаване 
нивата на апоптоза, наблюдавани във 
възпалента простата. В три клинични 
проучвания, съответно на 90,24 и 15 па-
циенти с ХП/ХТБС лекувани с екстракт 
от полен, подобрение на симптомите се 
наблюдава подобрение на симптомите 
съответно в 78%, 63% и 86% от случаите 
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(33), (34), (35). В изследване от 
Wagenlehner от 2009 г. (36), две групи с 
пациенти – ХП/ХТБС (n = 70), лекувани 
с поленов екстракт и плацебо група (n = 
69), се проследява еволюцията на симп-
томите на ХП/ХТБС, оценени по NIH-
CPSI, като в групата, използваща поле-
новият екстракт се наблюдава повече от 
25% подобрение на сборът на точките от 
въпросникa на NIH-CPSI (болка, дизу-
рия, качество на живот), отколкото в 
плацебо групата за 12 седмици. Наблю-
дава се подобрение поотделено на всяка 
една от тези групи симптоми. Описва се 
и намаление на броя левкоцоти във фор-
сираният простатен секрет. Тъй като из-
ползването на поленовият екстракт е 
свързано с редки нежелани лекарствени 
реакции, дъготрайното му приложение е 
възможно за овладяване на хроничният 
инфламаторен или неинфламаторен 
абактериален простатит. 

5. Кверцетин 
Кверцетинът е полифеноен биофлава-

ноид, срещащ се най-често в червеното 
вино, зеления чай,лук и др. Кверцетинът 
притежава добри антиоксидантни и про-
тивовъзпалителни свойства, в това число 
и инхибиращ ефект върху IL-8, който 
играе роля в патогенезата на ХТБС. В 
двойно-сляпо, плацебо-контролирано 
изследване на Schoskes et al., 1999 (37), 
кверцетинът бива даван за 4 седмици по 
500 мг на прием, 2 пъти на ден. За оцен-
ка на терапията се използва National 
Institutes of Health Chronic Prostatitis 
Symptom Index (NIH-CPSI), като за сиг-
нификантен резултат се приемат повече 
от 25% редуциране на точките в края на 
изследването, спрямо първоначалният 
им сбор. Пациентите, приемащи плаце-
бо, имали средно понижение на симпто-

мите по NIH-CPSI от 20.2 до 18.8, а гру-
пата, приемаща кверцетин – от 21.0 до 
13.1 (P = 0,003). В края на изследването, 
20% от плацебо групата и 67% от група-
та, вземаща биофлаваноидът имали сиг-
нификантно подобрение (> 25%) в симп-
томатичният индекс. Трета група от па-
циенти, получавали Prosta-Q (Farr Cabs, 
Santa Monica, CA), комерсиална форму-
ла, съдържаща кверцетин в комбинация 
в бромелаин и папаин, както и хранос-
милателни ензими, повишаващи чревна-
та резорбция на кверцетина. В тази гру-
па, 82% от пациентите имали сигнифи-
кантно подобрение в симптоматичния 
индекс по NIH-CPSI. 

Важни допълнения към лекарствената 
терапия с емпирично доказана ефектив-
ност са простатният масаж, редовната 
еякулация, физиотерапията. В излседва-
не от 1999 г. (38), антибиотичната тера-
пия бива комбинирана с простатен ма-
саж 1 – 3 пъти седмично при пациенти с 
дългогодишен бактериален, резистентен 
на лечение ХП. Пълно симптоматично 
оздравяване се наблюдава в 40% от слу-
чаите, 19% получават също пълно симп-
томатично оздравяване, но имат послед-
ващ рецидив, 21% имат частично подоб-
рение в симптоматиката. Смята се, че 
антибактериалното лечение дава по-
добри резултати в комбинация с прос-
татният масаж.  
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Повлияване на процесите на обучение и памет 
от етифоксин при плъхове с диазепам-
индуцирана амнезия 

Весела Кокова, Елисавета Апостолова 
Катедра „Фармакология и лекарствена токсикология“, Фармацевтичен факултет,  
Медицински университет – Пловдив 

Въведение 
Етифоксин е небензодиазепинов анк-

сиолитик с противогърчов ефект. Той 
улеснява ГАМК-ергичната медиация в 
невроните по директен и индиректен на-
чин [1]. Прекият му ефект се състои в 
директна положителна алостерична мо-
дулация на ГАМК-А рецепторния комп-
лекс чрез свързване с β2 и/или β3 
субединицитe. Косвеният ефект на ети-
фоксин се осъществява чрез стимулира-
не синтеза на невростероиди след свърз-
ването му с 18 kDa транслокатор проте-
ин (TSPO). TSPO участва в различни 
клетъчни функции като оксидативен 
стрес, клетъчна пролиферация, програ-
мирана клетъчна смърт и вероятно тумо-
рогенезата [2]. Освен това, повишената 
експресията на TSPO в нервната система 
след травма и при дегенеративни проме-
ни [3, 4] води до предположението, че 
агонистите на TSPO, какъвто е и етифок-
син, могат да повлияят регенеративните 
процеси. Невропротективните свойства 
на TSPO лиганди в ЦНС са установени в 
модели на токсично и травматично ув-
реждане на мозъка [3, 5, 6, 7, 8]. 

Цел на настоящето проучване е да се 
изследва повлияването на процесите на 
обучение и памет от етифоксин при плъ-
хове с модел на диазепам-индуцирана 
амнезия. 

Материал и методи 
В изследването са използвани 30 бели 

мъжки плъхове порода Вистар със сред-
но тегло 160 – 180 g, отглеждани при 
стандартни лабораторни условия и сво-
боден достъп до храна и вода. Животни-
те, разделени на 3 групи (n = 10), ежед-
невно се третират интраперитонеално 
(i.p.) респективно с:  

1-ва група (контрола) – физиологичен 
разтвор (0,1 ml/100 g); 

2-ра група (с модел на увредена 
памет) – диазепам 2,5 mg/kg b.w.; 

3-та група – етифоксин 50 mg/kg b.w. 
и диазепам 2,5 mg/kg b.w.  

Когнитивните функции на животните 
се изследват след едноседмично предт-
ретиране с посочените вещества. Въвеж-
дането на диазепам се извършва 30 ми-
нути след инжектирането на етифоксин. 
След 1 час паметовите функции на опит-
ните животни се изследват с тест за ак-
тивно, условно, двупосочно избягване с 
наказателно подкрепление в апарата 
shuttle box (Automatic Reflex Conditioner) 
(Ugo Basile, Italy). Обучителната сесия е 
с продължителност 5 последователни 
дни, през които се провеждат ежедневно 
по 30 тренировки със следните парамет-
ри: едновременно приложение на свет-
линен и звуков дразнител (670 Hz, 70 dB) 
в продължение на 6 секунди, последвани 
от 3 секунди електрическа стимулация 
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(0.4 mA) по решетъчния под на клетката. 
След всяка тренировка следва 12 секун-
ди междутренировъчна пауза. Седем дни 
след тази обучителна сесия (на 12-тия 
ден) се провежда тестът за запаметяване. 
Автоматично се отчитат следните пара-
метри: брой на условните отговори; брой 
на безусловните отговори и брой на 
междутренировъчните преминавания. 

За обработка на данните е използвана 
статистическата програма SPSS 19.0. За 
всеки показател е изчислена средната 
аритметична стойност (mean) и средната 
ѝ грешка (± SEM) при степен на досто-
верност p ≤ 0,05. След определяне на 
разпределението на получените резулта-

ти, са приложени вариационният анализ 
One-way ANOVA и Paired samples T test. 

Резултати 
При плъховете третирани с диазепам 

и етифоксин се установява статистичес-
ки значимо увеличение на броя условни 
отговори на 2-ри (p ≤ 0,05), 4-ти (p ≤ 
0,05) и 5-ти ден от обучителната сесия (p 
≤ 0,05) в сравнение с резултатите на жи-
вотните с индуцирана амнезия за същия 
ден. На 12-тия ден при теста за ретенция 
на паметовите следи опитната група, по-
лучила етифоксин и диазепам, показва 
достоверно по-голям брой авойданси 
спрямо групата инжектирана само с диа-
зепам (p ≤ 0,05) (фиг. 1). 

 

 

 
Фиг. 1. Ефект на етифоксин върху броя на условните отговори при активно обучение 
(shuttle box) при плъхове с диазепам-индуцирана амнезия. ººp ≤ 0,01 спрямо контролата 
на първия ден; ºººp ≤ 0,001 спрямо контролата на първия ден; *p ≤ 0,05 спрямо контро-
лата за съответния ден; #p ≤ 0,05 спрямо групата с диазепам за съответния ден 
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Фиг. 2. Ефект на етифоксин върху броя на безусловните отговори при активно обуче-
ние (shuttle box) при плъхове с диазепам-индуцирана амнезия. ºp ≤ 0,05 спрямо контро-
лата на първия ден; *p ≤ 0,05 спрямо контролата за съответния ден; #p ≤ 0,05 спрямо 
групата с диазепам за съответния ден 

По време на петте дни обучение гру-
пата инжектирана с етифоксин и диазе-
пам показва по-голям брой безусловни 
отговори в сравнение с животните тре-
тирани само с диазепам, като тази разли-
ка е достоверна само на 1-вия ден от ек-
сперимента (p ≤ 0,05). При теста за ре-
тенция на паметовите следи между тези 
групи се наблюдава същата тенденция, 

но без да се достига статистическа дос-
товерност (фиг. 2). 

При съпоставяне на показателя брой 
междутренировъчни преминавания не се 
установява значима разлика между гру-
пата третирана с диазепам и етифоксин и 
тази с модел на увредена памет, сравне-
ни по дни на експеримента (табл. 1). 

Табл. 1. Ефект на етифоксин върху броя на междутренировъчните преминавания при 
активно обучение (shuttle box) при плъхове с диазепам-индуцирана амнезия 

дни контрола физ. р-р диазепам 2,5 mg/kg етифоксин 50 mg/kg + 
диазепам 2,5 mg/kg 

1 14,3 ± 5,04 16,7 ± 2,78 15,7 ± 4,36 
2 17,4 ± 6,93 17,1 ± 4,79 16,3 ± 4,86 
3 20,1 ± 7,96 16,5 ± 5,22 16,8 ± 3,63 
4 17,2 ± 4,79 17,7 ± 5,43 17,9 ± 4,49 
5 15,4 ± 3,31 15,2 ± 5,41 16,9 ± 4,85 
12 14,0 ± 2,96 14,1 ± 5,25 18,2 ± 3,96 
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Обсъждане 
Girard Ph. и съавт. установяват нев-

ропротективното действие на етифоксин 
в модел на мозъчен оток с ТЕТ при плъ-
хове [9].  

Невропротективните ефекти на ети-
фоксин могат да се дължат от една стра-
на на повишената пряко и косвено 
ГАМК-ергична невротрансмисия, а от 
друга – на повишения синтез на неврос-
тероиди. В подкрепа на първата теза е 
фактът, че сред стратегиите за постигане 
на невропротекция е и увеличаване на 
мозъчната концентрация на ГАМК [10, 
11]. Намаляването на ГАМК-ергичната 
медиация води до повишаване на глута-
мат-ергичното предаване, което може да 
бъде причина за промени в интрацелу-
ларния метаболизъм, водещи до пови-
шена възбудимост и невронална увреда. 
Тези данни дават основание да се пред-
положи, че невропротективните ефекти 
на етифоксин отчасти се дължат на на-
малението на невроналната възбудимост, 
предизвикана от освобождаване на въз-
будни аминокиселини, чрез действието 
му върху ГАМК-А рецептора.  

От друга страна, тъй като за етифок-
син е доказано, че като TSPO-лиганд по-
вишава мозъчните и плазмени нива на 
ключови невростероиди при плъхове по-
рода Вистар [12], може да се предполо-
жи, че протективните му ефекти са свър-
зани и със стимулиране на невростеро-
идната синтеза. В ЦНС невростероидите 
алопрегнанолон, прегненолон, прогесте-
рон, дехидроепиандростерон и прегне-
нолон сулфат проявяват невропротек-
тивни свойства чрез подобряване на ми-
елинизацията и синаптичната функция 
[13, 14]. В обзора за невропротективни 
ефекти на невростероидите на Wojtal и 
съав. е посочено, че тези ефекти са мул-

тифакторни и включват и двата им ме-
ханизма – геномен и негеномен [15]. Ос-
вен това за невроактивните стероиди се 
смята, че се свързват и с микротубул-
асоцииран протеин тип 2, чрез който ус-
коряват микротубулната полимеризация 
и по този начин регулират невроналната 
пластичност [16]. 

Изводи 
При модел на диазепам-индуцирана 

амнезия, приложението на етифоксин в 
доза 50 mg/kg b.w. (i.p.) възстановява ак-
тивните избягвания и подобрява проце-
сите на запаметяване и формиране на 
дълготрайни паметови следи при актив-
но обучение.  
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Въведение 
Мигрената се определя като 

идиопатичнo, пароксизмално невроло-
гично разстройство с умерени до тежки 
пристъпи на едностранно, пулсиращо 
главоболие, изостренo от физическа ак-
тивност [1]. В последните години се раз-
глежда предимно като болест на кръво-
носните съдове, съпътстващата невроло-
гична симптоматика също се смята,че е 
резултат от съдови смущения [2]. 
Aктивирането на тригеминуса е резултат 
от черепна вазодилатация, медиирана от 
освобождаване на вазоактивни невро-
пептиди включително и калцитонин ген-
свързан пептид (CGRP), които играят 
ключова роля в патофизиологията на 
мигрена [3]. Триптаните са специфични 
антимигренозни медикаменти, които се 
препоръчват при пациенти, при които 
традиционните аналгетици и нестероид-
ни противовъзпалителни средства са не-
ефективни. Терапевтичният ефект на 
триптаните се дължи на способността им 
селективно да активират серотонинер-
гичните 5HT1B/1D/1F рецептори в три-
гемино-васкуларната система, което во-

ди до вазоконстрикция на мозъчните съ-
дове, невронална инхибиция [4] и пот-
тискане на централната болка [3]. Акти-
вирайки 5HT1 рецепторите в мозъчните 
съдове, те повлияват и периферни кръ-
воносни съдове [5]. Като други възмож-
ни антимигренозни ефекти на триптани-
те може да се добавят и модулацията на 
азотно-оксидните зависими сигнални 
пътища (впредвид ролята на азотния ок-
сид като важен компонент в патофизио-
логията на мигрена), и натриево зависи-
мата клетъчна метаболитна актив-
ност [6].  

На базата на съдоразширяващата тео-
рия за мигрена и хипотезата, че вазокон-
стрикцията на мозъчните съдове може да 
сведе до минимум болката, първоначал-
но разработен (1991) и впоследствие ут-
върден като златен стандарт е суматрип-
тан. След откриването му, интензивни 
изследвания в тази област довеждат до 
създаването и на ново поколение трип-
тани в това число и золмитриптан [5]. 
Дори и да не се различават значително 
като механизъм на действие от сумат-
риптан, новите триптани притежават по-
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добрена фармакокинетика, орална био-
наличност, а в някои случаи и по-дълъг 
плазмен полуживот (фроватриптан около 
26 ч.). 

Золмитриптан (2001) проявява висок 
афинитет към 5HT1B/1D рецепторите и 
умерен към 5HT1A. Метаболитът му N-
дезметил е 2 до 6 пъти по-силен от из-
ходното съединение, което допринася за 
цялостния ефект на препарата. Липо-
филна и бързо абсорбираща се орална 
форма, в сравнение със суматриптан, 
преминава хематоенцефалната бариера и 
е полуживот 2,5 – 3 часа [6]. Освен таб-
летна форма е разработена и интрана-
зална, което е предимство по отношение 
на началото на действие до 2 минути 
след прилагане. 

Ерготамин и дихидроерготамин 
(DHE) са първите специфични антимиг-
ренозни медикаменти, въведени в тера-
пията, съответно през 1926 г. и 1945 г. 
Терапевтичната им ефективност е свър-
зана с афинитета им към 5HT1B/1D ре-
цепторите [7]. Клиничната употреба на 
ергоалкалоидите намалява след въвеж-
дането на триптани в практиката, главно 
поради страничните им ефекти и повли-
яването на други рецептори: адренер-
гични α и β, допаминергични и серото-
нинергични [8]; ниска орална бионалич-
ност, слабо подобрение след прилагане 
на назални форми и др. Интравенозното 
въвеждане на DHE е сравнително безо-
пасно и ефективно в лечението на миг-
ренозен пристъп [9].  

Цел 
Целта на настоящето проучване е 

именно изясняване механизма и конт-
рактилната активност на двата препарата 
върху изолирани периферни съдове (a. 
carotis). 

Материали и методи 
За експерименталните изследвания са 

използвани спираловидно нарязани ГМ 
препарати от a. carotis communis с шири-
на 0.8 – 1.0 мм и дължина 15 мм, на 
мъжки плъхове порода Wistar с тегло от 
220 грама – 280 грама. 

Съкратителната активност на изоли-
раните препарати (a. carotis) бе регист-
рирана изометрично: в единия край ГМ 
ивици бяха фиксирани към неподвижен 
стъклен държател, а в другия – към тен-
зодетектори. Кребсовият разтвор (pH = 
7.4), миещ гладкомускулните препарати, 
бе аериран с газова смес от 95% О2 и 5% 
СО2 при температура 36°C. Началното 
механично напрежение за препаратите, 
постигнато чрез обтягане, бе със стой-
ност, отговаряща на сила на опън 10 mN. 
Спонтанната механична активност и ле-
карство-индуцираните отговори се отчи-
таха спрямо това ниво и бяха регистри-
рани чрез Swema tensodetector 
(Stockholm, Sweden) с усилвателно стъ-
пало Мicrotechna amplifier (Prague, Czech 
Republic) и записани върху хартия с 
Linseis polygraph (Selb, Germany) рекор-
дер. Активността на гладко-мускулните 
препарати беше периодично тествана 
чрез стимулация с 1×10-6 mol/L серото-
нин. 

Лекарства, разтвори и химикали 
В хода на експеримента бяха използ-

вани следните лекарствени средства и 
химикали: Serotonin hydrochloride 25 MG; 
Zolmitriptan 10MG; Dihydroergotamine 
250MG; DMSO (закупени от Sigma 
Aldrich). 

Разтворът на Кребс бе със следното 
съдържание (mM): NaCl 120; KCl 5.9; 
CaCl2 2.5; MgCl2 1.2; NaH2PO4 1.2; Na-
HCO3 15.4 и глюкоза 11.5 (Merck).  
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Статистическа обработка 
Получените резултати са обработени 

с помощта на специализирана програма 
STATISTICA. Чрез вариационен анализ 
са изчислени средна аритметична стой-
ност на съответния показател (mean) и 
нейната грешка (SEM). Достоверността 
при сравняване е определена на база на 
t-теста на Стюдънт при степен на значи-
мост 95% (Р < 0.05).  

Резултати 
1. В концентрация 1x10-7 mol/l zolmit-

riptan предизвиква контрактилна реакция 
(фиг. 1) върху изолирана каротидна арте-
рия, а в по-високите концентрации се 
наблюдава ГМ релаксация (фиг. 2). 

2. В концентрация 1x10-6 mol/l dihy-
droergotamine предизвиква контрактилна 
реакция върху изолирана каротидна ар-
терия.  

В по-високи концентрации dihydroer-
gotamine предизвиква релаксация върху 
изолирана каротидна артерия (фиг. 4, 5). 

 
Фиг. 1. Изометрично-регистриран запис показващ промените в съкратителната актив-
ност под действие на zolmitriptan (n = 9) 

 
Фиг. 2. Промени в съкратителната активност на изолирани препарати от каротидна ар-
терия, под действие на zolmitriptan в концентрации 1) – 1x10-7 mol/l и 2) – 1x10-6 mol/l, 
3) – 1x10-5 mol/l, 4) – 5x10-5 mol/l (n = 9) 
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Фиг. 3. Изометрично-регистриран запис показващ промените в съкратителната актив-
ност под действие на dihydroergotamine (n = 9) 

 
Фиг. 4. Изометрично-регистриран запис показващ промените в съкратителната актив-
ност под действие на dihydroergotamine (n = 9) 

 
Фиг. 5. Промени в съкратителната активност на изолирани препарати от каротидна ар-
терия, под действие на dihydroergotamine в концентрации 1) – 1x10-6 mol/l и 2) – 1x10-5 
mol/l, 3) – 5x10-5 mol/l (n = 9) 
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Обсъждане 
В резултат на нашите изследвания по-

лучихме, че медикаментите предизивк-
ват контрактилно-релаксационен ефект 
върху изолирани препарати на каротидна 
артерия от плъх. Бяха установени проти-
воположни по характер ефекти, конт-
ракция и релаксация, зависими от лекар-
ствената концентрация. По-ниските кон-
центрации (1x10-7 и 1x10-6 mol/l) контра-
хират ГМ препарати, а по-високите ги 
релаксират. Получената контрактилна 
реакция е следствие от основното дейст-
вие на лекарствените средства, а именно 
активирането на 5HT1B/D рецепторите 
[10]. Наблюдаваната от нас релаксаци-
онна реакция (1x10-5 mol/l и 5x10-5 mol/l) 
е нетипична за триптаните и не може да 
се обясни с активирането на 5HT1B/D 
рецептори.  

От литературата е известно, че дихид-
роерготамин проявява афинитет и към 
други рецептори, като адренергични – α, 
β и допаминергични. Това ни дава осно-
вание за предполагаема хипотеза, чрез 
която излследвания лекарствен препарат 
реализира релаксация върху каротидната 
артерия. Един от предполагаемите кле-
тъчни пътища е свързан с активирането 
на един от субтиповете алфа 1 рецептори 
и по-конкретно алфа-1D [11]. 

Според описаните в литературата 
данни активацията на алфа-1D рецепто-
рите в каротидната артерия задейства 
следната вътреклетъчна пътечка: стиму-
лиране на α1D – активиране на eNOS – 
повишена концентрация на NO – акти-
виране на гуанилат циклазата – повиша-
ване концентрацията на cGMP – активи-
ране на PKG и релаксация [12]. Нашата 
вероятна хипотеза е, че в по-високи кон-
центрации золмитриптан и дихидроерго-
тамин повлияват активирането на алфа-

1D субтип рецептор и това води до реа-
лизирането на релаксация върху изоли-
рана каротидна артерия от плъх, която 
не е свързана с основното действие на 
триптаните. 

Изводи 
В заключение можем да кажем, че по-

лучените резултати се предпоставка за 
бъдещи по-конкретни изследвания и за-
дълбочаване в нетипичните ефекти на 
двете лекарствени средства, които биха 
допълнили фармакологичния им профил, 
както и изясняването на специфичните 
клетъчни пътища, по които те реализи-
рат някои от посочените в литературата 
странични ефекти.  
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Букален път на въвеждане на лекарства: 
традиция или предизвикателство? 

Станислава Симеонова, Теменуга Вълканова, Бисера Пиличева 
Катедра „Фармацевтични науки“, Фармацевтичен факултет,  
Медицински университет – Пловдив 

Въведение 
Сред различните възможни пътища за 

въвеждане, прилагането на лекарствени 
вещества (ЛВ) в устната кухина е сред 
най-предпочитаните. През последните 
десетилетия оралната мукоза е обект на 
проучвания за постигане както на лока-
лен, така и на системен ефект. Букалната 
област се очертава като атрактивна тар-
гетна зона, особено за преодоляване на 
ограниченията, свързани с пероралното 
приложение. Проблеми като “first pass” 
ефекта, както и разграждане на ЛВ в 
стомашно-чревния тракт могат да бъдат 
избегнати чрез въвеждане през букална-
та мукоза. Нещо повече, възможна е 
бърза проява на терапевтичния ефект и 
лесно отстраняване на лекарствената 
форма при необходимост от прекратява-
не на терапията, както и прилагане на 
ЛВ на пациенти в безсъзнание, и на та-
кива, които са по-малко склонни да сът-
рудничат в провеждане на лечението (1). 
Напоследък се наблюдава сериозен ин-
терес към мукоадхезията и възможност-
та за оптимизиране действието на ЛВ 
чрез осигуряване на близък контакт на 
лекарство-доставящата система с място-
то на приложение. Проведени са мно-
жество проучвания върху букалния път 
на въвеждане на ЛВ като са използвани 
биоадхезивни полимери. Правени са 
опити за разработване на различни ле-
карство-доставящи системи, включител-
но таблетки, филми, дискове, ленти, гели 

и др. като са използвани различни ком-
бинации от полимери, вещества, пови-
шаващи резорбцията и т.н (2). 

Букалната мукоза като 
резорбционна повърхност 
Големият интерес през последните 

години към букалната мукоза като място 
за въвеждане на ЛВ е обусловен от ре-
дица фактори, но в основна степен е 
продиктувен от анатомо-физиоло-
гичните особености на мястото на при-
ложение. Оромукозната област е съста-
вена от четири региона – букална кухи-
на, подезична област, небце и гингивал-
на област, всяка от които в различна сте-
пен е била обект на проучване като мяс-
то за въвеждане на ЛВ. С най-широко 
приложение от изброените е областта от 
вътрешната страна на бузата и гингива-
та, известна като букална мукоза. Изгра-
дена е от субмукоза, прилежаща базална 
мембрана и многослоен сквамозен епи-
тел (фиг. 1), чийто състав варира в раз-
личните области на устната кухина (3).  

Наличието на некератинизиран епи-
тел в букалната област и липсата на се-
рамиди и ацилсерамиди обуславят бари-
ерната роля на мукозата. Мукусът, който 
покрива епителните клетки, участва в 
механизмите на цитоадхезия, както и в 
процесите на мукоадхезия с лекарство-
доставящите системи. Букалната област 
има голяма площ, повърхността е гладка 
и относително неподвижна, което я пра-
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ви подходяща за оптимално задържане 
на лекарство-доставящите системи на 
мястото на приложение. Адхезията към 
букалната мукоза позволява не само 
близък контакт и възможност за подоб-
ряване на резорбцията, но също и пости-
гане на удължено време на престой вър-
ху букалната мукоза. Тези особености 
позволяват букалния път да се възприе-
ма и като подходящ за постигането на 
удължено действие на ЛВ със системен 
ефект (1). 

 
Фиг. 1. Напречен пререз на букална му-
коза 

Букалната мукоза, която е изградена 
от 40 – 50 слоя клетки, макар и да се от-
личава с проницаемост 4 – 4000 пъти по-
висока от тази на кожата, се явява бари-
ера, чието преодоляване е от водещо 
значение за постигането на оптимална 
бионаличност на ЛВ. В литературата са 
публикувани стойности за ефективния 
коефициент на проницаемост през бу-
кална мукоза за различни вещества, 
напр. 2.2x10-9 cm/s за декстран 4000 през 
заешка букална мукоза или 1.5х10-5 cm/s 
за бензиламин и амфетамин. С този ши-
рок обхват ясно се демонстрира присъс-
твието на бариера в устната кухина и се 
очертават насоки в оптимизирането на 
букалната резорбция чрез влиянието на 

многобройни фактори (4). Пасивната 
дифузия на нейонизирани молекули през 
междуклетъчните пространства, обусло-
вена от концентрационния градиент, е 
основният транспортен механизъм. Въз-
можни са и други пътища като трансце-
луларен транспорт, с помощта на моле-
кули-преносители, активен транспорт, 
пино- или ендоцитоза. Съществена бари-
ера за проникването на ЛВ през букална-
та мукоза е ензимното разграждане. 
Подход за преодоляване на този проблем 
е използването на полимери с инхиби-
ращи ензимната активност свойства (5). 

През последните две десетилетия се 
наблюдава сериозен интерес към явле-
нието мукоадхезия като потенциален 
подход за оптимално въвеждане на ЛВ 
чрез задържане на лекарствената форма 
на приложеното място за продължителен 
период от време. Процесът на мукоадхе-
зия, независимо от теорията, с която мо-
же да бъде обяснен, се изразява в прео-
доляване на естествените механизми на 
елиминиране на чужди материали – му-
коцилиарният клирънс. Във фармацев-
тичната наука основен технологичен 
подход за подобряване на адхезивното 
поведение на лекарство-доставящите 
системи е използването на мукоадхезив-
ни полимери. Съчетаването на оптимал-
ни адхезивни свойства на полимерите с 
биосъвместимост и биопоносимост е 
важно условие при разработването на 
надеждна и безопасна лекарствена фор-
ма за букално приложение (6). 

Букални лекарство-доставящи 
системи 
Най-общо лекарство-доставящите сис-

теми за букално приложение могат да 
бъдат класифицирани в зависимост от 
консистенцията като твърди, полутвърди 
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и течни. От друга страна, твърдите бу-
кални системи, на база тяхната геомет-
рия могат да бъдат категоризирани в три 
типа: тип I са еднослойни системи с раз-
нопосочно освобождаване на ЛВ; при 
този тип е налице значителен риск от 
загуба на ЛВ вследствие на поглъщане. 
При системи от тип II е налице непрони-
цаем слой, отложен върху мукоадхези-
вен слой, съдържащ ЛВ, създавайки по 
този начин двуслойна структура с мини-
мален риск от загуба на ЛВ в устната ку-
хина. Тип III е система за еднопосочно 
освобождаване на ЛВ при минимални 
количествени загуби поради освобожда-
ване единствено от повърхността, вли-
заща в контакт с букалната мукоза. 
Обикновено това се постига посредством 
обвиване на лекарствената форма от 
всички страни с изключение на тази, ко-
ято се прикрепва към биологичната тъ-
кан (7). При разработването на такива 
системи е от ключово значение оптими-
зирането на степента на набъбване на 
полимера с цел осигуряване на необхо-
димия период за мукоадхезия, както и за 
контролирано или удължено освобожда-
ване (8). 

Сред лекарствените форми с твърда 
консистенция таблетките са най-
задълбочено проучени за букално при-
ложение. Получени обикновено чрез ди-
ректно таблетиране, те са проектирани 
както за еднопосочно, така и за многопо-
сочно освобождаване на ЛВ в слюнката. 
Основните недостатъци на таблетките се 
свеждат до пациентско неодобрение 
(лош вкус, дразнене, дискомфорт) и не-
хомогенно разпределение на ЛВ в слюн-
ката при локална терапия (9, 10). Муко-
адхезивните микро- и наноносители 
предлагат същите предимства като тези 
на таблетките, но физичните им свойства 

позволяват постигане на по-добър кон-
такт с подлежащата мукозна тъкан и от-
тук по-продължително задържане. 
Обикновено се въвеждат под формата на 
прах, с което се гарантира повишена 
стабилност на ЛВ, а малкият размер на 
частиците предполага понижен риск от 
дразнене и одобрение от пациентите. 
Мукоадхезивните вафли са композити, 
изградени обикновено от адхезивен по-
върхностен слой и сърцевина от анти-
микробни агенти, биоразградими поли-
мери и такива, изграждащи матрикса на 
лекарство-доставящата система. Муко-
адхезивните таблетки за смучене при-
тежават потенциал за продължително 
освобождаване на ЛВ с подобрен комп-
лайънс от страна на пациента. Прилагат 
се като носители на различни ЛВ с ло-
кално действие – антибактериални аген-
ти, кортикостероиди, антимикотици, ло-
кални анестетици. Времето на престой 
на тези лекарствени форми в устната ку-
хина зависи от размера и типа им, от 
времето за разтваряне или разпадане, ко-
ето е контролирано от пациента. Сред 
полутвърдите ЛФ за букално приложе-
ние интерес представляват медицински-
те дъвки. Използват се главно за локал-
на терапия и в никотин-заместителното 
лечение (напр. Nicorette®). Адхезивните 
гели, друг аспект на ЛВ с полутвърда 
консистенция, за разлика от медицинс-
ките дъвки могат да се използват за въ-
веждане на ЛВ през букалната мукоза и 
да осигурят продължително действие. 
Букалните пластири и филми, обикно-
вено изградени от непропусклив под-
държащ слой, резервоарен слой, от който 
ЛВ се освобождава контролирано и му-
коадхезивен повърхностен слой за прик-
репване към мукозата. Предимствата на 
тази ЛФ са неоспорими – удобство за 
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пациента, възможност за прецизно и ин-
дивидуализирано дозиране, както и пос-
тигане на удължено освобождаване. 
Течните ЛФ са най-малко предпочитани 
поради бързото им отмиване от букална-
та мукоза и доставяне на неконтролира-
ни количества ЛВ. Съвременно направ-
ление в букалните лекарство-доставящи 
системи е разработването на липофилни 
гели, букални спрейове и фосфолипидни 
везикули основани на употребата на ку-
бични и ламеларни течно-кристални фа-
зи на глицерил моноолеат като носители 
на вещества с пептидна природа за бу-
кално приложение. Разработена е нова 

аерозолна формула за букално приложе-
ние на инсулин (Oralin, Generex 
Biotechnology). Създадени са фосфоли-
пидни деформируеми везикули, също за 
букално въвеждане на инсулин. Голям 
брой ЛВ са в различни фази на клинични 
проучвания на лекарство-доставящи сис-
теми за букално приложение (табл. 1).  

Едва малка част обаче са достъпни на 
фармацевтичния пазар (табл. 2), което 
показва сериозните предизвикателства 
пред разработването на лекарство-
доставяща система за букално приложе-
ние с ясна ефикасност и безопасност. 

 
Фиг. 2. Принципно устройство на различни твърди лекарство-доставящи системи за 
букално приложение. Стрелките указват посоката на освобождаване на включеното ле-
карствено вещество 
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Табл. 1. Лекарствени вещества, проучвани в различни лекарство-доставящи системи за 
букално приложение 

Лекарствено вещество Полимер Лекартво-доставяща система Източник 
Atenolol HPMC Мукоадхезивни таблетки Shirzand et al.(9) 
Repaglinide Carbopol, HPC Мукоадхезивни таблетки Biswal et al.(10) 
Domperidon HPMC Мукоадхезивни таблетки Pandey et al. (11) 
Ivabradine HPMC Мукоадхезивен филм Lodhi et al.(12) 
Enalapril HPMC Мукоадхезивен филм Semalty et al.(13) 
Nitrendipine CMC Мукоадхезивен филм Nappinnai et al.(14) 
Glipizide Carbopol 934P Мукоадхезивен филм Semalty et al.(15) 
Simvastatine PVP Мукоадхезивен филм Maghraby et al.(16) 

Табл. 2. Лекарствени продукти за букално приложение, налични на световния аптечен 
пазар 

Лекарствено 
вещество 

Търговско  
наименование 

Лекарство-доставяща 
система Производител 

Insulin Oralgen, Oralin Букален спрей Generex Biotechnology 
Testosterone  Straint Букални таблетки Columbia Laboratories Inc. 
Desmopressin  Desmopressin Букални таблетки Columbia Laboratories Inc. 
Pilocarpine Piolobuc Букални таблетки Cytokine Pharma Sciences Inc. 
Nicotine  Nicorette Мукоадхезивни таблетки Leo Pharmaceuticals 
Buprenorphine Subutex Букални таблетки Reckitt Benckiser 
Prochlorperazine Tementil Букални таблетки Rhone-Poulenc Rorer 
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Сравнение на методите на екстракция на 
биологично активни вещества от корени на 
брей (Tamus communis L.) 
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Въведение 
Tamus communis L. (сем. Dioscoreace-

ae), или брей както е познато в България, 
е многогодишно увивно тревисто расте-
ние с месесто, грудесто коренище. Стъб-
лата му достигат до 3 – 4 м дължина. 
Листата са с дълги дръжки, с дълбока 
сърцевидна основа, на върха заострени, 
целокрайни, отгоре тъмнозелени, лъска-
ви. Цветовете са бледозеленикави, едно-
полови, разположени в пазвите на по-
горните стъблови листа. Плодът е ярко-
червен, сочен, ягодовиден, с 3 – 5 семе-
на. Цъфти през май – юли. Растението е 
разпространено из храсталаци и гори, 
предимно в по-топлите части на Бълга-
рия до 1000 м надморска височина.  

 
Фиг. 1. Брей 

Използва се предимно коренището, 
което се изкопава през есента. В народ-
ната медицина се използва алкохолен 
екстракт, приготвян в продължение на 
20 дни. Прилага се локално като проти-
вовъзпалително и обезболяващо средст-
во при ставен ревматизъм, ишиас и дру-
ги възпалителни процеси. Прилага се и 
при хемороиди. Може да се приема и 
вътрешно при запек, но много внимател-
но, тъй като малко по-голяма доза пре-
дизвиква повръщане и диария. Народна-
та медицина препоръчва билката и при 
контузии на лицето – допринася за бър-
зото разнасяне на подкожните кръвоиз-
ливи. Трябва да се употребява предпаз-
ливо, защото наложеният корен може да 
предизвика изгаряния по кожата. 

Резултати от анализи на химичния 
състав на корените сочат присъствието 
на гликозиди, стероли, хистамин и хид-
рокси-/алкокси-заместени фенетрени и 
дихидрофенентрени, като последните са 
идентифицирани само в няколко расти-
телни семейства. Има данни за изолира-
ни конкретни съединения, които прите-
жават цитотоксично действие. Освен то-
ва при някои хидрокси-/алкокси-
заместени фенетрени и дихидрофенент-
рени имат противовирусен и антитумо-
рен ефект и действат като мускулни ре-
лаксанти [1]. 
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Растението се счита за отровно пора-
ди съдържанието на diosgenin (стероиден 
сапогенин), за който е доказано, че има 
антибактериална активност срещу E. coli 
и Proteus [2].  

Цели задачи 
Да се проучи влиянието на метода на 

екстракция върху състава и свойствата 
на алкохолни екстракти от сухи корени 
от брей. За тази цел бе проведена екст-
ракция по различни методи (при стайна 
температура на тъмно, кипене в метанол, 
чрез микровълнови импулси и в ултраз-
вукова вана). Съставът на получените 
екстракти бе изследван чрез тънкослойна 
хроматография. Определени бяха ради-
кал-свързващ капацитет и общото съ-
държание на полифеноли. 

Материал и методи 

1. Екстракция. При всеки метод бяха 
използвани 10 g сухи смлени корени от 
брей и 100 mL 70% MeOH.  

При първия екстракт (Е1) методът 
беше мацерация – претеглените и сме-
сени с метанол корени бяха оставени на 
стайна температура на тъмно в продъл-
жение на 15 дни. 

При втория екстракт (Е2) дрогата бе-
ше смесена с метанол в облодънна кол-
ба, снабдена с обратен хладник. Сместа 
беше загрявана при кипене в продълже-
ние на 12 часа. 

Третият екстракт (Е3) – сместа брей и 
метанол бе подложена на микровълнови 
импулси в микровълнов реактор (750 
W). Използвани бяха 10 цикъла, всеки от 
които с продължителност 40 s. 

Четвъртият екстракт (Е4) бе получен 
чрез екстракция в ултразвукова вана 
(Bandelin Sonorex, Baudelin electronic, 
Berlin, Germany 38 kHz/480 W) при тем-

пература 45оС. Приложени бяха 10 ци-
къла, като всеки цикъл продължаваше 15 
min.  

След проведената екстракция всяка 
смес бе филтрувана за отстраняване на 
твърдите остатъци и получените екст-
ракти (Е1, Е2, Е3, Е4) бяха подложени на 
изпарение с ротационен вакуумизпари-
тел при 30оC за отстраняване на разтво-
рителя до получаване на сух остатък. 
След претегляне получените екстракти 
от биологичноактивни вещества бяха 
разтворени в определено количество 
96% EtOH до получаване на разтвори с 
крайна концентрация 100 mg/mL. 

2. Анализи 
а. Радикал-свързващи свойства 
Използван бе метода, описан от Ser-

pen и колеги [3]. Поради наличие на нес-
двоен електрон в молекулата на 1,1-
дифенил-2-пикрилхидразил (DPPH) в 
електронния му спектър се наблюдава 
абсорбционен максимум при 517 nm. 
След като този електрон се сдвои при 
наличие на водороден донор (антиокси-
дант, свързващ свободни радикали) аб-
собцията намалява пропорционално на 
броя сдвоени електрони. Антирадикал-
ните свойства бяха определени чрез из-
мерване абсорбцията на всяка проба при 
517 nm и сравняването ѝ със стандартна 
права, представляваща зависимостта 
между абсорбцията при 517 nm и кон-
центрацията на Trolox (0 – 50 nmol) – во-
доразтворим аналог на витамин Е. Ре-
зултатите бяха представени като Trolox 
еквиваленти – nmol Trolox, имащи съ-
щия радикалсвързващ капацитет както 1 
mg екстракт. Всеки екстракт бе анализи-
ран трикратно. 

b. Полифенолно съдържание 
Приложен бе спектрофотометричен 
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метод, описан от Anesini и колеги [4], 
който използва реактива на Folin–
Ciocalteu. Количеството полифеноли, 
съдържащи се в анализираните проби, бе 
определено чрез стандартната права от 
разтвори на галова киселина (0 – 50 
ug/mL) и бе изразено в еквиваленти га-
лова киселина (GAE, gallic acid 
equivalents). Всеки екстракт бе анализи-
ран трикратно.  

c. Тънкослойна хроматография 
Използвани бяха плаки Kieselgel G 

(Merck, Germany) с флуоресцентен ин-
дикатор, поглъщащ при 254 nm с размер 
5 × 20 cm. Екстрактите бяха нанасени 
върху плаките с помощта на тънка капи-
лярка под формата на черта. Хроматог-
рафията бе проведена с подвижна фаза 
100 mL CHCl3:CH3COOH (9:1) и съеди-
ненията, съдържащи ароматно ядро бяха 
визуализирани чрез облъчване с UV 
лампа. 

Резултати и обсъждане 

1. Добив на сухо вещество  
От получените данни за количеството 

сух остатък след вакуум дестилацията 
(g) може да обобщим, че при ултразву-
ковата екстракция (E4) се получава най-
висок добив, а същевременно този метод 
е най-лесен за изпълнение и отнема 
сравнително малко време, в сравнение с 
познатия метод за екстракция в народна-
та медицина – мацерация в продължение 
на 20 дни. Получената информация би 
спестила време при извличане на биоло-
гичноактивни вещества от растението 
при бъдещи проучвания. 

2. Радикалсвързващ капацитет, опре-
делен чрез DPPH метода 

Получените резултати за радикалс-
вързващите свойства на екстрактите, из-

разени в тролокс еквикаленти показаха, 
че те варират между 22 и 34 (Фиг. 3), ка-
то разликите в радикалсвързващия капа-
цитет между някои екстракти са статис-
тически значими. 

Най-висок резултат е получен при Е1, 
а най-нисък – при Е2. Очевидно висока-
та температура понижава радикалсвърз-
ващата активност. 

 
Фиг. 2. Добив на сухо вещество при раз-
личните екстракции 

 
Фиг. 3. Радикалсвързващ капацитет (в 
тролокс еквиваленти) на екстракти от 
корени на брей, получени по различни 
методи. Показано е стандартното откло-
нение (SD) от три измервания. Със * са 
означени стойностите, които показват 
статистически значима разлика в сров-
нение с Е1 (р < 0,05) 
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3. Полифенолното съдържание на екс-
трактите варира между 21 и 24 еквива-
ленти галова киселина, като отново Е1 
показва най-висок резултат. Разликата за 
полифенолното съдържание на Е1 в 
сравнение с екстрактите Е2, Е3 и Е4 е 
статистически значима.  

 
Фиг. 4. Полифенолно съдържание на 
всеки от получените екстракти, изразе-
нио в еквиваленти галова киселина 
(GAE). Показано е SD от три измерва-
ния. Със * са показани стойностите, кои-
то показват статистически значими раз-
лики по отношение на Е1 (р < 0.05) 

4. Хроматографски профили 

 

Фиг. 5. Хроматографски профили на ек-
стракти от корени на брей, получени по 
различни методи 

Изводи 
По отношение на количеството екст-

рахиран материал най-висок добив се 
получава при ултразвукова екстракция. 
Сравнението между радикалсвързващите 
свойства, показва, че те са най-добре за-
пазени при мацерация. Съдържанието на 
полифеноли е най-високо при проведе-
ната екстракция при стайна температура. 
След получените резултати може да 
обобщим, че въпреки улеснението на ул-
тразвуковата екстракция биологично 
важните свойства на екстрактите най-
добре се запазват при мацерацията. 
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Пилотно проучване на отношението на 
потребителите към някои Омега ненаситени 
мастни киселини в хранителни добавки  

Божидарка Хаджиева1, Данка Обрешкова2, Милен Димитров2, Валентина Петкова2  
1Медицински колеж, Медицински университет – Пловдив  
2Фармацевтичен факултет, Медицински университет – София  

Въведение  
Според Европейското законодателст-

во хранителните добавки са „всяко ве-
щество, което обикновено не се консу-
мира като храна само по себе си и не се 
използва като характерна съставка на 
храната или не притежава хранителна 
стойност, и чието целенасочено влагане 
в храни е с технологична цел, като по 
този начин става съставна част на тези 
храни“. (Член 1 (2) от Директива 89/107 / 
ЕИО)  

Хранителните добавки съгласно бъл-
гарското законодателство (Наредба № 47 
от 28 декември 2004 г. за изискванията 
към добавките към храните, издадена от 
Министерството на здравеопазването 
(МЗ) в сила от 01.08.2005 г. Обн. ДВ. 
бр.5 от 14 Януари 2005 г.) 

С тази наредба се определят изисква-
нията към хранителните добавки.  

По смисъла на тази наредба: 
1. „Хранителни вещества“ са: 
а) витамини; б) минерали. 
2. „Субстанции с хранителен или фи-

зиологичен ефект“ са провитамини, бел-
тък, аминокиселини, пептиди, незаме-
ними мастни киселини, рибени и расти-
телни масла, въглехидрати, хранителни 
влакнини, метаболити, пробиотици и 
пребиотици, пчелни продукти, храни-
телни концентрати, ензими, части и екс-
тракти от растения, органични и неорга-

нични биоактивни субстанции, самосто-
ятелно или в комбинация.“  

Изследвания върху еволюционните 
аспекти на диетата показват, че основни-
те промени са настъпили в нашата диета, 
особено при вида и размера на есенци-
ални мастни киселини и антиоксиданти в 
съдържанието на храните. Благоприятни 
ефекти върху здравето оказва навлизане-
то на Омега-3 ненаситените мастни ки-
селини, ейкозапентаенова киселина 
(EPA) и докозахексаенова киселината 
(DHA), които са описани за първи път в 
Гренландия в диетата на ескимосите, ко-
ито консумират голямо количество мор-
ски дарове, като въз основа на тяхната 
диета е отчетен нисък процент на коро-
нарна болест на сърцето, астма, захарен 
диабет тип 1 и множествена склероза. [1-
3]  

Омега-3 ненаситените мастните кисе-
лини (НМК) са от съществено значение 
за нормалния растеж и развитие на орга-
низма и играят важна роля в профилак-
тиката и лечението на заболяванията на 
коронарната артерия, хипертония, арт-
рит и други възпалителни и автоимунни 
заболявания и рак [4]. 

Омега-3 НМК се считат главно като 
сърдечно-съдови протектори, доприна-
сят за имунната регулация, притежават 
противоревматичен и кожно-
витализиращ ефект, както и незаменима 
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роля при изграждането на детския мозък 
и поддържането на познавателните фун-
кции и доброто настроение при възраст-
ните. [5]  

Диети с ниско съдържание на мазнини 
при децата или диети, в които растител-
ните масла заменят животинските мазни-
ни, като резултат имат неуспех да се раз-
виват, изостават в растежа и имат когни-
тивни увреждания, податливост към ин-
фекции и поведенчески проблеми. [6] 

Цел  
Социален анализ на отношението на 

потребителите към Омега-3 ненаситени 
мастни киселини в хранителни добавки.  

Материал и методи  
Проведено е пилотно анкетно проуч-

ване на отношението на потребителите 
към Омега НМК. Анкетата е по стандар-
тна методика за оценка качеството на 
живот на пациента (FCQ – Food Choice 
Questionnaire), адаптирана за оценка на 
хранителни добавки, съдържащи Омега 
НМК.  

Резултати и обсъждане  
Въпросите, които са включени в анке-

тата по отношение на 10 фактора: здра-
ве; настроение; удобство; органолептич-
ни характеристики; съдържание; цена; 
контрола на теглото; предишно познава-
не на продукта; етични аспекти; орално 
здраве (този фактор не е оценяван в нас-
тоящото проучване тъй като няма лите-
ратурни данни за ефекта на Омега НМК 
върху оралното здраве и хигиена) целят 
да оценят до каква степен потребителите 
могат да оценят основни моменти по от-
ношение на: Терапевтичното приложе-
ние на Омега НМК; Информация, която 
е нужно да се знае преди приемането на 

продукта; Характеристики на продукта; 
Желание за приложение на продукта; 
Икономическа възможност за закупване 
и нагласа за приложение на продукта.  

Анкетата е създадена за събиране на 
информация относно  
 Социо-демографската характерис-

тика на субектите (възраст, пол, образо-
вание, професия)  
 Максимум 42 въпроса върху 10-те 

фактора.  
 Участниците оценяват всеки пара-

метър в нумерологична скала от 1 до 4 (1 
се определя мнение „изобщо не е важ-
но“, 2 – „маловажно“, 3 – „средно важ-
но“, 4 – „много важно“).  

Стандартизация на проучването  
Анкетата Food Choice Questionnaire 

(FCQ) се разпредели сред участниците, 
като тя беше адаптирана да оцени широк 
диапазон от предпоставки, свързани с 
избора на потребителите да използват 
хранителни добавки, съдържащи Омега 
НМК. Въпросите са групирани по фак-
тори, което води до разбъркване на но-
мерата им, които могат да се открият в 
началото на въпросите. От участниците 
се изисква да отговорят на въпросите, 
които се задават.  

Резултатите бяха обработени чрез ста-
тистическа програма. При оригиналната 
FCQ е прилаган факторен анализ с вариа-
билна ротация, като тук тя също е прило-
жена за групиране на въпросите по факто-
ри, като се изключват последните 4 въп-
роса, т.е. анкетата включва 36 въпроса.  

Респондентите бяха групирани по 
пол, възраст, ниво на образование и при-
ходи. С цел осигуряване репрезентатив-
ността на извадката по отношение на пол 
и възраст беше използвана квотна извад-
ка, формирана от статистически единици 
по точно определените признаци. Бяха 
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включени потребители от двата най-
големи български градове София и Плов-
див, като според автоматично създадения 
списък на българските градове, подреде-
ни по брой на населението според данни-
те на ЕСГРАОН от 15 март 2015 г. за жи-
телите с настоящ адрес в съответния град 
жителите на гр. София са 1.293.599, а на 
гр. Пловдив – 382.737, като съотношени-

ето Пловдив/София е 0,29.  
Съответно за получаването на извадка 

от 200 респонденти в проучването бяха 
включени 45 жители на град Пловдив и 
155 на град София.  

В следващите таблици с N е отбелязан 
номера на отговорилите, а с % процента 
на отговорите. Процентът е изчислен на 
база на общия брой отговори.  

Табл. 1. Социо-демографска характеристика на респондентите 

  София Пловдив 
N % N % 

Пол мъже 70 45,2 22 48,8 
жени 85 54,8 23 51,2 

Възраст < 21 23 15,0 7 15,0 
21 – 30 г. 31 20,0 9 20,0 
31 – 40 г. 39 25,0 9 20,0 
41 – 50 г. 39 25,0 7 15,0 
51 – 60 г. 0 0 11 25,0 
> 60 г. 23 15,0 2 5,0 

Професия работници 23 15,0 7 15,0 
социални работници 23 15,0 11 25,0 
собствен бизнес 16 10,0 11 25,0 
продавачи 0 0 5 10,0 
ученици/студенти 39 25,0 0 0 
учители 8 5,0 2 5,0 
без квалификация 46 30,0 9 20,0 

Образование основно 46 30,0 11 25,0 
средно 39 25,0 16 35,0 
висше 70 45,0 18 40,0 

Хронични заболявания да 116 75,0 29 65,0 
не 39 25,0 16 35,0 

Участие в подобно проучване не 155 100,0 45 100,0 
да 0 0 0 0 

 
Относно респондентите за това про-

учване, всичките 200 участника са на 
възраст от 16 до 75 г. Средната възраст 
на участниците е 38,8 г. за респонденти-
те от град София и 32,7 г. за респонден-
тите от град Пловдив. Образованието и 
професията на всички участници е твър-
де разнообразна, но медицински предс-

тавители не са взели участие в това про-
учване. 70% от респондентите от София 
са със средно и висше образование, като 
при респондентите от Пловдив този про-
цент е даже по-висок – 75%. (Таблица 1). 
Социо-демографският анализ на попад-
налите в извадката респонденти показва, 
че напълно покриват критериите, залег-
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нали при стартиране на проучването, 
кoето от своя страна ще гарантира дос-
товерността на получените резултати. 

При статистическата обработка на по-
лучените данни от анкетното проучване 
посредством анкетата FCQ получените 
резултати са високи с резултати на 

Crombach алфа над 0,70 за повечето фак-
тори. След прилагaнето на независим t-
test за сравнение на разликите между от-
говорите на респондентите от двата гра-
да, както и между двата пола се получи-
ха следните корелации:  

Табл. 2. Сравнение между респондентите от градовете Пловдив и София  

Фактор 
София Пловдив 

Sig p-value 
mean SD mean SD 

Здраве  2,61 0,71 2,77 0,70  

Настроение 2,39 0,77 1,94 0,68 0,001 

Удобство  2,85 0,71 2,51 0,69 0,007 

Органолептични характеристики  3,0 0,63 2,82 0,59 0,032 

Съдържание 2,29 0,83 2,36 0,79  

Цена 2,56 0,85 2,56 0,69  

Контрол на теглото  2,4 0,88 2,21 0,83  

Познаване на продукта  2,24 0,76 2,08 0,58  

Етични аспекти  1,89 0,75 1,95 0,61 0,001 

 
Резултатите от проведено сравнител-

но проучване показаха статистически 
достоверна разлика по отношение на че-
тири от деветте проучени фактори, съот-
ветно настроение, удобства, органоле-
питчни характеристики и етични аспекти 
между респондентите от двата най-
големи български градове. Софиянци 
оценяват по-високо ролята на приема на 
Омега ненаситени мастни киселини за 
подобряване на тяхното настроение, как-
то и оценяват удобството при приема на 
този тип хранителни добавки. По-високо 
оценени от тях са и органолептичните 
характеристики на хранителните добав-
ки, съдържащи Омега НМК. Почти 
сравними са етичните аспекти при прие-
ма на тези хранителни добавки по отно-
шение на петте елемента на деветия фак-
тор. Другите фактори не показват ста-

тистически значима разлика, т.е. са съ-
измерими.  

Изводи  
Проведеното анкетно проучване на 

отношението на потребителите към 
Омега-3 ненаситените мастни киселини 
в градовете София и Пловдив показа, че 
съществува статистически значима раз-
лика по отношение на използването им. 
 Най-значима разлика е отчетена по 

отношение на органолептичните харак-
теристики на хранителните добавки  
 Отчетена е разлика в отговорите 

между двата пола относно влиянието на 
продукта върху поддържането на опти-
мална телесна маса.  

Тези резултати трябва да се вземат 
предвид при разработването и пускането 
на пазара на нови хранителни добавки, 
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съдържащи Омега ненаситени мастни 
киселини.  
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Introduction 
We can find doping dates in the early 

1900s – illegal drugging of racehorses. In 
1904 in the Olympics doping use was 
reported for firs time. Up until the 1920s, 
mixtures of heroin, cocaine, and caffeine 
were not uncommonly used by higher level 
athletes. [13] In the 1950s, the Soviet 
Olympic team began experimenting with 
testosterone supplementation to increase 
strength and power.[14] The first actual 
drug testing of athletes occurred at the 1966 
European Championships, and 2 years later 
the IOC implemented their first drug tests at 
both the Summer and Winter Olympics.[15] 
Anabolic steroids became even more 
prevalent during the 1970s, and after a 
method of detection was found, they were 
added to the IOC’s prohibited substances 
list in 1976. This resulted in a marked 
increase in the number of doping-related 
disqualifications in the late 1970s,[15] 
notably in strength-related sports, such as 
throwing events and weightlifting. 

The World Anti-Doping Code is an 
internationally accepted recourse for fight 
against doping in sport. 

The World Anti-Doping Code (Code) is 
based on five points: The Prohibited List, 
Testing and investigations, Laboratories, 
Therapeutic Use Exemptions (TUEs) – 
International Standard for Therapeutic Use 

Exemptions (ISTUE), Protection of Privacy 
and Personal Information. 

The Prohibited List identifies the 
substances and methods prohibited in- and 
out-of-competition, and in particular sports. 
The purpose of the International Standard 
for Testing and Investigations (ISTI) is to 
plan for effective testing and to maintain 
the integrity and identity of samples, from 
notifying the athlete to transporting samples 
for analysis. Athletes may have illnesses or 
conditions that require them to take particu-
lar medications. If the medication an athlete 
is required to take to treat an illness or con-
dition happens to fall under the Prohibited 
List, a Therapeutic Use Exemption (TUE) 
may give that athlete the authorization to 
take the needed medicine. The purpose of 
the International Standard for Therapeutic 
Use Exemptions (ISTUE) is to ensure that 
the process of granting TUEs is harmonized 
across sports and countries. The purpose of 
the International Standard for the Protection 
of Privacy and Personal Information 
(ISPPPI) is to ensure that all relevant 
parties involved in anti-doping in sport 
adhere to a set of minimum privacy 
protections when collecting and using 
athlete personal information, such as 
information relating to whereabouts, doping 
controls and Therapeutic Use Exemptions. 
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Prohibited substances 
The prohibited substances in sport are 

classified in some categories. 
I. Substances prohibited at all the time 

(in and out of competition) CLASS S0: 
Non-approved substances. As non-
approved substances WADA classify any 
pharmacological substance which is not 
addressed by any of the subsequent sections 
of the List and with no current approval by 
any governmental regulatory health 
authority for human therapeutic use (drugs 
under pre-clinical or clinical development 
or discontinued, designer drugs, substances 
approved only for veterinary use) is 
prohibited at all times. 

1. Class S1 – anabolic agents: 
1.1. Endogenous AAS: 1-androstenediol, 

1-androstenedione, 1-testosterone, 4-
hydroxytestosterone, 19-norandrostene-
dione, bolandiol, bolasterone, boldenone, 
boldione, calusterone, clostebol, danazol, 
dehydrochlormethyltestosterone, desox-
ymethyltestosterone drostanolone, eth-
ylestrenol, fluoxymesterone, formebolone, 
furazabol, gestrinone, mestanolone, mester-
olone, metandienone.  

1.2. Endogenous AAS when adminis-
tered exogenously: androstenediol, andros-
tenedione, dihydrotestosterone, prasterone 
testosterone and their metabolites and iso-
mers. 

1.3. Other Anabolic Agents. 
2. Class S2. Peptide hormones, growth 

factors, related substances and mimetics. 
2.1. Erythropoietin-Receptor agonists: 

2.1.1. Erythropoiesis-Stimulating Agents 
(ESAs) including e.g. darbepoietin (dEPO); 
erythropoietins (EPO); EPO-Fc; EPO-
mimetic peptides (EMP), e.g. CNTO 530 
and peginesatide; and methoxy polyeth-
ylene glycol-epoetin beta (CERA); 2.1.2. 
Non-erythropoietic EPO-Receptor agonists, 

e.g. ARA-290, asialo EPO and carbamylat-
ed EPO;  

2.2. Hypoxia-inducible factor (HIF) sta-
bilizers, e.g. cobalt and FG-4592; and HIF 
activators, e.g. argon, xenon;  

2.3. Chorionic Gonadotrophin (CG) and 
Luteinizing Hormone (LH) and their releas-
ing factors, e.g. buserelin, gonadorelin and 
triptorelin, in males; 

2.4. Corticotrophins and their releasing 
factors, e.g corticorelin;  

2.5. Growth Hormone (GH) and its re-
leasing factors including Growth Hormone 
Releasing Hormone (GHRH) and its ana-
logues, e.g. CJC-1295, sermorelin and 
tesamorelin; Growth Hormone Secreta-
gogues (GHS), e.g. ghrelin and ghrelin mi-
metics, e.g. anamorelin and ipamorelin; and 
GH-Releasing Peptides (GHRPs), e.g. alex-
amorelin, GHRP-6, hexarelin and pralmo-
relin (GHRP-2). Additional prohibited 
growth factors: Fibroblast Growth Factors 
(FGFs); Hepatocyte Growth Factor (HGF); 
Insulin-like Growth Factor-1 (IGF-1) and 
its analogues; Mechano Growth Factors 
(MGFs); Platelet-Derived Growth Factor 
(PDGF); Vascular-Endothelial Growth Fac-
tor (VEGF) and any other growth factor 
affecting muscle, tendon or ligament pro-
tein synthesis/degradation, vascularisation, 
energy utilization, regenerative capacity or 
fibre type switching. 

3. Class S3 – all beta-2 agonists, includ-
ing all optical isomers, e.g. d- and l- where 
relevant, are prohibited. Except: Inhaled 
salbutamol (maximum 1600 micrograms 
over 24 hours);Inhaled formoterol (maxi-
mum delivered dose 54 micrograms over 24 
hours); andInhaled salmeterol in accordance 
with the manufacturers recommended ther-
apeutic regimen. 

The presence in urine of salbutamol in 
excess of 1000 ng/mL or formoterol in 
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excess of 40 ng/mL is presumed not to be 
an intended therapeutic use of the substance 
and will be considered as an Adverse 
Analytical Finding (AAF) unless the 
Athlete proves, through a controlled 
pharmacokinetic study, that the abnormal 
result was the consequence of the use of the 
therapeutic inhaled dose up to the 
maximum indicated above. 

4. Class S4. Hormone and metabolic 
modulators: 

4.1. Aromatase inhibitors including, but 
not limited to: aminoglutethimide; anastro-
zole; androsta-1,4,6-triene-3,17-dione (an-
drostatrienedione); 4-androstene-3,6,17 tri-
one (6-oxo); exemestane; formestane; letro-
zole and testolactone.  

4.2. Selective estrogen receptor modula-
tors (SERMs) including, but not limited to: 
raloxifene; tamoxifen and toremifene.  

4.3. Other anti-estrogenic substances in-
cluding, but not limited to: clomiphene; cy-
clofenil and fulvestrant.  

4.4. Agents modifying myostatin func-
tion(s) including, but not limited, to: myo-
statin inhibitors. 

5. Class S5. Diuretics and masking 
agents: The following diuretics and 
masking agents are prohibited, as are other 
substances with a similar chemical structure 
or similar biological effect(s). 

6. Class S6. Stimulants: all stimulants, 
including all optical isomers e.g. d- and l- 
where relevant, are prohibited. Stimulants 
include non-specific and specific. 

6.1. Non-specific stimulants: adrafinil, 
amfepramone, amfetamine, amfetaminil, 
amiphenazole, benfluorex, benzylpipera-
zine, bromantan, clobenzorex, cocaine, cro-
propamide, crotetamide, fencamine, 
fenetylline, enfluramine, enproporex, fontu-
racetam, furfenorex, mefenorex, mephen-
termine, mesocarb, metamfetamine (d-), 

modafinil, norfenfluramine, phendime-
trazine, p-methylamphetamine, phenter-
mine, prenylamine, prolintane. 

6.2. Specific stimulants:Including, but 
not limited to: benzfetamine, cathine, cathi-
none and its analogues, dimethylampheta-
mine, ephedrine, epinephrine(adrenaline), 
etamivan, etilamfetamine, etilefrine, 
famprofazone, fenbutrazate, fencamfamin, 
heptaminol, hydroxyamfetamine (parahy-
droxyamphetamine), isometheptene, 
levmetamfetamine, meclofenoxate, meth-
ylenedioxymethamphetamine, meth-
ylephedrine, methylhexaneamine (dime-
thylpentylamine) 

7. Class S7.Narcotics: buprenorphine, 
dextromoramide, diamorphine (heroin), f 
entanyl and its derivatives, hydromorphone, 
methadone, morphine, oxycodone, oxy-
morphone, pentazocine, pethidine. 

8. Class S8. Cannabinoids: natural, e.g. 
cannabis, hashish and marijuana, or syn-
thetic Δ9-tetrahydrocannabinol (THC). 
Cannabimimetics.  

9. Class S9.Glucocorticoids: all gluco-
corticoids are prohibited when administered 
by oral, intravenous, intramuscular or rectal 
routes. 

II. Substances prohibited in particular 
sports 
In this category are summarised prohib-

ited substances in some sports. 
P1. Alcohol (ethanol) is prohibited In-

Competition only, in the following sports. 
Detection will be conducted by analysis of 
breath and/or blood. The doping violation 
threshold is equivalent to a blood alcohol 
concentration of 0.10 g/L.  

Air Sports (FAI), Archery (WA), Auto-
mobile (FIA), Motorcycling (FIM), Power-
boating (UIM) 
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P2. Beta-blockers are prohibited In-
Competition only, in the following sports, 
and also prohibited Out-of-Competition 
where indicated. 

Archery (WA), Automobile (FIA), Bil-
liards (all disciplines) (WCBS), Darts 
(WDF), Golf (IGF), Shooting (ISSF, IPC), 
Skiing/Snowboarding (FIS) in ski jumping, 
freestyle aerials/halfpipe and snowboard 
halfpipe/big air, Underwater sports 
(CMAS) in constant-weight apnoea with or 
without fins, dynamic apnoea with and 
without fins, free immersion apnoea, Jump 
Blue apnoea, spearfishing, static apnoea, 
target shooting and variable weight apnoea.  

Also prohibited Out-of-Competition In-
cluding, but not limited to: Acebutolol; 
alprenolol; atenolol; betaxolol; bisoprolol; 
bunolol; carteolol; carvedilol; celiprolol; 
esmolol; labetalol; levobunolol; metiprano-
lol; metoprolol; nadolol; oxprenolol; pindo-
lol; propranolol; sotalol and timolol. 

Doping in professional sport 
A high incidence of positive cases for 

cannabinoids, in analyses for doping 
control in sports, has been observed since 
the International Olympic Committee (IOC) 
included them in the 1989 list of prohibited 
drugs under the title of classes of prohibited 
substances in certain circumstances. Where 
the rules of sports federations so provide, 
tests are conducted for marijuana, hashish 
or any other cannabis product exposure by 
means of urinalysis of 11-nor-delta-9-
tetrahydrocannabinol-9-carboxylic acid 
(carboxy-THC) the main metabolite of 
delta-9-tetrahydrocannabinol (THC). 
Concentrations >15 ng/mL (cut-off value) 
in confirmatory analytical procedures are 
considered doping. Cannabis is an illicit 
drug in several countries and has received 
much attention in the media for its potential 
therapeutic uses and the efforts to legalise 

its use.[11] In 2004, WADA assumed 
responsibility for establishing the list of 
prohibited substances and methods in sport 
(the Prohibited List). In the first Prohibited 
List, published under the auspices of 
WADA that same year, prohibition of 
cannabinoids was extended to all sports in-
competition. [2] Since the World Anti-
Doping Agency (WADA) was conceived in 
1999 by the sport movement and 
governments of the world to fight against 
doping in sport in all its forms, the 
prohibition of cannabis in sport has been 
one of the controversial issues debated by 
the scientific and political anti-doping 
authorities. Prior to 2004 and the 
establishment of the World Anti-Doping 
Code (Code) by WADA, cannabinoids 
were prohibited only in certain sports.[3] 
Cannabis contains over 400 different 
chemical compounds, including at least 61 
cannabinoids.[5] The main psychoactive 
substance in cannabis is Δ9-
tetrahydrocannabinol. There are two 
cannabinoid receptors CB1 and CB2. CB1 
receptors are primarily located in the CNS. 
The CB2 cannabinoid receptor, primarily 
located in the periphery, has a critical role 
in immunomodulation.[6] CB1 receptor 
density in the cerebellum (involved in 
motor control and movement) and 
prefrontal cortex (involved in decision 
making and executive function) is high.[4] 
The behavioural and subjective effects of 
cannabis are highly dose-dependent and 
include euphoria, enhancement of sensory 
perception, sedation, relaxation, altered 
perceptions of time, lack of concentration, 
impairment of learning/ memory, mood 
changes, panic reaction, paranoia and 
impaired psychomotor activity.[7,8] The 
use of cannabis has a negative influences on 
coordination, movement and time 
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estimation, cannabis can impair essential 
technical skills.[2] The abuse with cannabis 
include: tachycardia, conjunctival injection, 
dry mouth and throat, increased appetite, 
vasodilatation, bronchodilatation, increased 
sleep and analgesia. This spectrum of 
behavioral effects is unique and define the 
drug as a stimulant, sedative, tranquilizer or 
hallucinogen.[9,10] 

In precision sports most abused drugs 
are beta blockers. In a double-blind cross-
over study of 33 marksmen (standard pistol, 
25 m) the adrenergic beta 1-receptor 
blocker, metoprolol, was compared to 
placebo. Metoprolol obviously improved 
the pistol shooting performance compared 
with placebo. Shooting improved by 13.4% 
of possible improvement (i.e., 600 points 
minus actual points obtained) as an average 
(SE = 4%, 2P less than 0.002). The most 
skilled athletes demonstrated the clearest 
metoprolol improvement. The shooting 
improvement is an effect of metoprolol on 
hand tremor. Emotional increase of heart 
rate and systolic blood pressure seem to be 
a beta 1-receptor phenomenon.[12] 

Diuretics are drugs that increase the rate 
of urine flow and sodium excretion to 
adjust the volume and composition of body 
fluids. There are several major categories of 
this drug class and the compounds vary 
greatly in structure, physicochemical 
properties, effects on urinary composition 
and renal haemodynamics, and site and 
mechanism of action. Diuretics are often 
abused by athletes to excrete water for rapid 
weight loss and to mask the presence of 
other banned substances. The use of 
diuretics is banned both in competition and 
out of competition and diuretics are 
routinely screened for by anti-doping 
laboratories. The most effective use of 
diuretics in sport doping is before an anti-

doping test. Diuretics increase urine volume 
and dilute any doping agents as well as 
their metabolites present in the urine and 
make their detection more problematic by 
conventional anti-doping analysis. For this 
reason, diuretics are classified as masking 
agents on the WADA Prohibited List (class 
S5: ‘Diuretics and other masking agents’). 
The abuse with diuretics is widespread 
among athletes who want to lose weight 
quickly. Diuretics allow an athlete to 
transiently reduce body weight, which is a 
clear advantage in wrestling, boxing, judo 
and weight-lifting as well as in general 
sports where weight categories are involved 
and among athletes who want to maintain a 
low body weight, such as female gymnasts 
and ballet dancers. The diuretics most 
abused by athletes like furosemide, 
hydrochlorothiazide and triamterene have a 
short half-life and are therefore 
undetectable in urine if samples are not 
collected within 24 – 48 h after the last 
administration. [16]  

Many cases of anabolic steroid abuse are 
reported among professional athletes. 
Androgenic-anabolic steroids (AAS) are 
synthetic derivatives of the male hormone 
testosterone. They can exert strong effects 
on the human body that may be beneficial 
for athletic performance. [17] Anabolic 
steroid abuse is associated with a wide 
range of adverse side effects like gyneco-
mastia in men, reduced sperm production, 
testicular atrophy, male-pattern baldness, 
cardiovascular side effects [18], neuropsy-
chiatric side effects [19, 20, 21, 22], liver 
dysfunction [18, 23, 24, 25], masculiniza-
tion of female athletes, endocrine problems. 
Even that for the past 50 years anabolic-
androgenic steroids have been used by 
many male and female athletes for improv-
ing their performance and their body shape 
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the proportion benefit – risk shows that any 
kind of abuse with AAS drugs is extremely 
dangerous. Stimulants include ampheta-
mine, D-methamphetamine, methylpheni-
date, ephedrine, pseudoephedrine, caffeine, 
dimethylamylamine, cocaine, fenfluramine, 
pemoline, selegiline, sibutramine, strych-
nine, and modafinil. Research has shown 
stimulants to improve endurance, increase 
anaerobic performance, decrease feelings of 
fatigue, improve reaction time, increase 
alertness, and cause weight loss. [14, 26] 
WADA bans stimulants as a class but it 
does allow use of caffeine. Energy 
beverages now often include a variety of 
stimulants and other additives including not 
only caffeine, but also the amino acids 
taurine and L-carnitine, glucuronolactone, 
ginkgo biloba, ginseng, and others. [14, 27] 

Recombinant human growth hormone 
(rhGH) has been on the list of forbidden 
substances since availability of its recombi-
nant form improved in the early 1990s. Alt-
hough its effectiveness in enhancing physi-
cal performance is still unproved, the com-
pound is likely used for its potential anabol-
ic effect on the muscle growth, and also in 
combination with other products (andro-
gens, erythropoietin, etc.). The degree of 
similarity between the endogenous and the 
recombinant forms, the pulsatile secretion 
and marked interindividual variability 
makes detection of doping difficult.[29] 
Human growth hormone (hGH) is a hor-
mone that is naturally produced by the 
body. It is synthesized and secreted by cells 
in the anterior pituitary gland located at the 
base of the brain. Its secretion into the cir-
culation follows a pulsatile pattern resulting 
in widely fluctuating blood levels that are 
influenced by multiple factors such as age, 
gender, sleep, physical activity, diet, stress, 
fever, steroids and the environment. Some 

of the effects attributed to hGH, which may 
explain the attraction for its use as a doping 
agent, especially in power and endurance 
sports, include the reduction of body fat (li-
polysis), the increase in muscle mass and 
strength (anabolic effect), as well as its tis-
sue-repairing effects (recovery) on the mus-
culo-skeletal system. Commonly reported 
side effects for hGH abuse are: diabetes in 
prone individuals; worsening of cardiovas-
cular diseases; muscle, joint and bone pain; 
hypertension and cardiac deficiency; ab-
normal growth of organs; accelerated oste-
oarthritis. [28] GH has been considered as 
an ergogenic drug since the late 1980s. 
Since that time, official and non-official 
sources have reported that misuse in sport 
has steadily increased. The attractiveness of 
the product is based on popular knowledge 
that it is efficient, hard to detect, and with-
out major side effects if well dosed. GH 
misusers primarily try to benefit from the 
known anabolic action of the drug, to in-
crease their muscle mass and power. The 
frequency of use and the dosage are hard to 
evaluate, but underground information sug-
gests that the athletes misusing hGH take 
10 – 25 IU/days three to four times a week 
to increase their lean body mass. [29] The 
effectiveness of rhGH in the improvement 
of sport performance is still under debate 
among users. The positive effects described 
in hGH deficient adults are not that clear 
among athletes. Although many of these 
underground reports indicate some positive 
effect on muscle mass, it is difficult to dif-
ferentiate benefits obtained when hGH is 
taken in combination with anabolic steroids 
or even if the hGH used was a less effective 
product. The use of hGH as an anabolic 
agent still seems to be widespread. [29] 
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Conclusion 
Doping in sport is a serious and difficult 

problem, risking an athlete’s health and 
reputation of sport. This review examines 
the most used drugs in doping among 
professional athletes, the effects of different 
classes of substances used for doping, side 
effects of doping and the role of WADA. 
These substances are often used in 
combination with other licit or illicit drugs 
and this renders almost unpredictable all the 
possible adverse effects. The athletes 
should be made aware that long-term 
treatment with doping agents might destroy 
their professional career and increase the 
risk serious health consequences. 
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Introduction 
Since ancient times natural products, 

bland chemicals and animal extracts have 
been used as doping in the attempt to 
enhance performances. Even at the ancient 
Olympic Games, athletes were reported to 
have taken stimulants. In the Olympic 
Games of 668 BC, Charmis, the winner of 
the 200-meter sprint, was accused of using 
dried figs. Roman gladiators and medieval 
knights also used stimulants so they would 
be able to fight even after injury. According 
to ancient reports found in the Norwegian 
Mythology, the use of strengthening 
substances was already common among the 
Berserkers. They were reported to take 
Bufotenin, which can be extracted from 
toad’s skin as well as psychoactive 
mushrooms. With the development of 
pharmacy in the 19th century, competitive 
athletes began to experiment with mixtures 
of drugs to improve strength and overcome 
fatigue and to enhance their performance. 
This practice was not illegal. In the ancient 
Games, many of the athletes tried to 
improve their performance by studying the 
techniques of their sport and by 
experimenting with their diet. Charmis, the 
Spartan winner of the stade race in the 
Olympic Games of 668BC, purportedly 
used dried figs. The use of stimulants also 
dates to ancient times. The Greeks drank 
various brandy and wine concoctions and 

ate hallucinogenic mushrooms and sesame 
seeds to enhance performance. The 
gladiators in the Roman Colosseum used 
unspecified stimulants to overcome fatigue 
and injury. [1] Nowadays doping is a 
serious problem in professional sport. The 
fight against doping begins in 20th century 
when in 1928 the International Association 
of Athletics Federation (IAAF) become the 
first international sporting federation to 
prohibit doping by athletes. 

Discussion 
Nowadays the use of doping substances 

is not only illegal but also a social and 
health issue. [2] There are variable evidenc-
es for the performance-enhancing effects 
and side effects of the various substances 
that are used for doping. [14] The real fight 
against doping in sports begins when the 
Danish cyclist – Knud Enemark Jensen dies 
during the Rome Olympic Games in 1960. 
The International Olympic Committee 
(IOC) established a Medical Commission 
which had the task of designing a strategy 
to combat the misuse of drugs in Olympic 
Sport.[3] The problem with doping reminds 
the public again in 1967 – the British 
cyclist Tommy Simpson, dies during the 
13th stage of the Tour de France. The 
Union Cycliste Internationale (UCI) began 
to develop a set of rules in 1967.[4] This 
incidences led drug testing at the 1968 
Summer Olympics in Mexico and Winter 
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Olympics in France. In 1972 was reported 
the first full-scale drug testing of Olym-
pic athletes for narcotics and stimulants 
(Munich Olympic Games) – the urine 
samples were tested by gas chromatography 
(GC). Seven positive cases were report-
ed.[3, 6] 

In 1960s begins the era of androgenic 
anabolic steroids (AAS) [7, 8]. In 1970s 
abuse with androgenic anabolic steroids 
was reported in many countries [9, 10]. 
Anabolic steroid abuse can be associated 
with a wide range of adverse side effects. 
Steroid abuse disrupts the normal 
production of hormones in the body.[15] 
The long-term consequences are side 
effects on the cardiovascular system, mental 
health, endocrine system. Infertility, growth 
defects, feminization and masculanization 
are very often irreversible side effects. The 
proportion benefit – risk shows that any 
kind of abuse with AAS drugs is extremely 
dangerous.[15] In 1974 International 
Association of Athletics Federation was the 
first sport institution who bans the use of 
AAS and testing was instituted at the 
European Athletic Championships in Rome 
the same year – no positive cases were 
identified. At the Olympic Games of 
Montreal in 1976, the IOC had prohibited 
AAS and conducted testing for them for the 
first time – eight athletes tested positive. [3] 
Some International Sport Federations and 
National Sports Federations followed suit, 
but progress was modest until the world’s 
best male sprinter was found doped with 
anabolic steroids at the Olympic Games in 
Seoul in 1988 – Ben Johnson lost his gold 
medal after positive drug test. Later In 
1993 Johnson is banned for life after a 
second positive test. Lyle Martin Alzado 
was a professional American football 
defensive end of the National Football 

League. He was one of the first major US 
athletes to admit to using AAS. In 1992 Al-
zado dies of brain cancer. Before his death 
Alzado asserted that his steroid abuse 
directly led to his fatal illness. 

Growth hormone was first isolated from 
the human pituitary gland in the 1950s but 
its anabolic effects were soon recognised 
and athletes had begun to abuse it by the 
early 1980s. A number of high profile 
athletes have admitted using growth 
hormone.[2] In both males and females ath-
letes, growth hormone is associated with 
significantly decreased fat mass, increased 
lean body mass, and improved sprint 
capacity. Sprint capacity improvement was 
even greater when growth hormone and 
testosterone were coadministered to 
males.[14] Nowadays Growth hormone is 
included in Prohibit list of WADA as Class 
S2. Some athletes abuse with other growth 
factors include insulin. Athletes are 
exposing themselves to dangerous risk by 
taking high doses of Growth hormone and 
insulin. The effects of excess Growth hor-
mone are exemplified by acromegaly. 
Insulin-like growth factor-I (IGF-I) may 
mediate and cause some of these changes, 
but in addition, IGF-I may lead to profound 
hypoglycaemia, as indeed can insulin. 
Although GH is on the World Anti-doping 
Agency list of banned substances, the 
detection of abuse with GH is challenging. 
[17] In 1989, recombinant human EPO 
(rHuEPO) has been used by athletes. In the 
late 1980s, there were a number of 
unexplained deaths amongst young, 
healthy, elite male European cyclists. The 
prevailing hypothesis is that they had 
overdosed on rHuEPO. [3, 11] 

Many athletes abuse with stimulants in-
clude amphetamine, D-methamphetamine, 
methylphenidate, ephedrine, pseudoephed-
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rine, caffeine, dimethylamylamine, cocaine, 
fenfluramine, pemoline, selegiline, sibu-
tramine, strychnine, and modafinil for im-
proving endurance, increasing anaerobic 
performance, decreasing feelings of fatigue, 
improving reaction time and weight 
loss.[18] 

In 1998, drug tests show up at the home 
of Irish swimmer Michelle Smith and her 
husband Erik de Bruin, a former discus 
thrower serving a four year ban for a failed 
drug test. Smith won three gold and one 
bronze medal at the 1996 Atlanta Olympic 
Games. The lab in Barcelona discovers that 
Smith's urine sample contains a lethal level 
of alcohol. the international swimming 
federation, states that Smith's bulky sweater 
enabled her to hide her actions from the 
testers as she poured whiskey into the urine 
sample to mask the presence of 
performance enhancing drugs. She is 
suspended from the sport for four years but 
allowed to keep her Olympic medals. [12] 

In 1999 public authorities around the 
world joined the Olympic Movement in a 
unique partnership by creating WADA – 
the ‘World Anti-Doping Agency’.[3] The 
World Anti-Doping Agency (WADA) was 
established in 1999 as an international 
independent agency composed and funded 
equally by the sport movement and 
governments of the world. Its key activities 
include scientific research, education, 
development of anti-doping capacities, and 
monitoring of the World Anti Doping Code. 
[5] Since 2004, and as mandated by World 
Anti-Doping Code, WADA has published 
an annual List of Prohibited Substances and 
Methods. The List, which forms one of the 
five International Standards, identifies the 
substances and methods prohibited in- and 
out-of-competition, and in particular sports. 
The substances and methods on the List are 

classified by different categories.[5] 
The specific substances used to illegally 

enhance performance have continued to 
evolve. The “advances” in doping strategies 
have been driven, in part, by improved drug 
testing detection methods. To avoid 
detection have been developed ever more 
complicated doping techniques. [14, 16] In 
2002 Don H. Catlin, one of the founders of 
modern drug-testing in sport, found the first 
designer steroid. He identifies norbolethone 
in an athlete's urine sample. The discovery 
is a breakthrough in drug testing because 
designer steroids have rarely been detected 
until this point. The performance-enhancing 
benefits of steroids have created the 
demand for undetectable steroids. The de-
signer steroids are manufactured to closely 
resemble existing known compounds, but 
with sufficient chemical diversity to ensure 
that their detection by the WADA 
accredited laboratories is more difficult. A 
worrying feature of the use of these 
compounds is that no data is available to 
evaluate either the efficacy or the safety of 
these substances. Methods for the detection 
of these new compounds are being 
developed using emerging techniques such 
as gas chromatography or liquid 
chromatography attached to a variety of 
mass spectrometry instruments.[13] 

On September 16, 2015 WADA made a 
decision to add Meldonium in the Prohibit-
ed List. This decision came into effect on 1 
January 2016. WADA had spent many time 
and resources in monitoring the drug before 
adding it to the banned list. Meldonium is 
Class S4 in WADA Prohibited List, be-
cause it increases blood flow, which 
improves exercise capacity in athletes. 
Meldonium is registered as a medicine for 
treating ischaemia. It is manufactured in 
Latvia and only distributed in Baltic 
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countries, Russia and Moldova. It is not 
approved by the Food and Drug 
Administration in the United States and is 
not authorised in the rest of Europe. 
WADA has registered 172 positive tests for 
Meldonium since the drug was prohibited. 
The Russian tennis player Maria Sharapova 
gave positive results for Meldonium during 
the Australian Open in January 2016. This 
dramatic change for Sharapova`s carrier 
immediately brought Meldonium to the 
world’s attention. Sharapova said she has 
been taking the drug for 10 years for medi-
cal purpose. Medical experts were sceptical 
about Sharapova’s motivation for using a 
drug which is not licensed in the United 
States, where she has lived since the age of 
seven.[19] Sharapova's penalties could 
range from a multiyear ban to a minimal 
sanction with no suspension if officials 
believe she made an honest mistake. 
WADA President Craig Reedie told The 
Associated Press that any athlete found 
guilty of using meldonium would normally 
face a one-year suspension.[20] This mis-
take would cost many future consequences 
in Sharapova`s carrier and sport reputation. 

Conclusion 
The use of stimulants dates since ancient 

times. The first performance enhancing 
stimulants were from plant or animal origin. 
With the development of pharmaceutical 
industry resources for doping also evolve. 
Doping helps athletes to achieve better 
results, but the abuse with doping has 
extremely dangerous consequences on 
health – reversible or very often 
irreversible. According historical resources 
and WADA the doping in professional 
sport has pandemic proportions. This is a 
global problem and a challenge of modern 
scientist. International sport federations 

have for the past half century attempted to 
stop the spread of this problem by 
educational programs, testing and 
supportive medical treatment. 
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Допуснати грешки при първична тазобедрена 
артропластика 

Станислав Карамитев  
Катедра по ортопедия и травматология, Медицинки факултет, Медицински универси-
тет – Пловдив 

Въведение 
Тазобедреното ендопротезиране е ед-

на сравнително успешна ортопедична 
инервенция, чиято основна цел е отстра-
няване на болката и възстановяване фун-
кцията на засегнатата тазобедрена става 
(1). За да бъде постигнато това е необхо-
димо доста разширени и задълбочени 
теоретични и практични знания и уме-
ния, който неимоверно са свързани с 
продължителна крива на обучение (2). В 
противен случай се стига до допускане 
на сериозни грешки, които опорочават 
операцията и довеждат до значителна 
неудовлетвореност от страна на пациен-
та, дошъл при ортопеда с надежда за по-
мощ.  

Цел 
Нашата цел бе да анализираме, за де-

сет годишен период, най-често допуска-
ните грешки в нашата клиника при пър-
вичното ендопротезиране на тазобедре-
ната става (януари 2005 – декември 2014 
год.) 

Материал и методи 
На щателен анализ бяха подложени 

архивите на нашата клиника, свързани с 
първичното ендопротезиране на тазо-
бедрената става (ТНА), за период (януа-
ри 2005 – декември 2014 год.). Общ брой 
първично извършените ТНА е 2091. 

Най-честа причина за ендопротезира-
не бе дислоцирана субкапитална фрак-

тура на бедрената шийка, на второ 
място – остеоартроза на ставата (идеопа-
тична коксартроза, диспазична, пост-
травматична), следвани от асептична 
некроза на бедрената глава и Пипкин 
фрактури. Регистрирахме няколко слу-
чая на ендопротезиране в резултат деб-
риколаж на металната остеосинтеза, 
приложена първично за лечение на 
фрактурирана бедрена шийка. С оглед 
по-голяма прегледност, наличния мате-
риалът бе разделен на две групи. Първа-
та група включваше пациентите подло-
жени на първично циментно ендопроте-
зиране (общ брой 1984), а втората – тези 
подложени на безциментно ендопроте-
зиране (107). Поради незначителния си 
брой – хибридните първични ендопро-
тезни замествания бяха изключени. 

Групата на циментните артропластики 
беше подразделена на еднополюсни, тип 
моноблок протези (443), еднополюсни 
би-артикуларни (360) и двуполюсни ен-
допротезирания (1181). Групата на пър-
вичните безциментни артропластики бе 
подразделена на ендопротези със стан-
дартни стебла (49) и такива с къси ана-
томични модулни стебла (58). 

Резултати 
Направена бе оценка на наличните 

рентгенографии, съпътстващи докумен-
тацията на болният. Проследяване на ре-
зултатите показа, че най-висок е процен-
тът на усложненията при групата с ци-
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ментни моноблок стебла тип Остин-Мур 
и Томпсън (фиг. 1 – 2). Бяха оценени ос-
вен високият процент на септично и 
асептично разхлабване, персистира и 
медиалната протрузия на моноблок гла-
вата в малкия таз. При групата на ендоп-
ротезите с би-артикуларна глава отче-
тохме няколко случая на дебриколаж на 
главата и луксация. 

 
Фиг. 1. 82 г. Фрактура коли феморис 

 
Фиг. 2. Малко костен цимент – отлепване 

При групата на циментните двупо-
люсни артропластики основен проблем е 
малпозицията на ацетабуларната капсу-
ла. Това довежда до ранна луксация и 
разхабване на компонентата (фиг. 3 – 

10). В тази група следват ранното асеп-
тично или септично разхлабване на 
стеблото, поради неправилна оценка на 
бедрения канал, избор на неподходящ 
размер стебло, неговото не неточно ин-
сериране, както и неадекватна техника 
на циментиране. 

 
Фиг. 3. Голяма антеверзия на капсулата 

 
Фиг. 4. 1 мес. – луксация 

 
Фиг. 5. Реоперация 
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Фиг. 6. Малка антеверзия 

 
Фиг. 7. 8-ми ден луксация 

 
Фиг. 8. Реоперация 

 
Фиг. 9. Голяма инклинация на капсулата 

  
Фиг. 10. Голяма инклинация 

Анализирайки групата на безцимент-
ните артропластики със стандартни 
стебла отчетохме един случай на износ-
ване на полиетиленовата вложка и асеп-
тично разхлабване на ацетабуларния 
шел. При групата с къси анатомични мо-
дулни стебла отчетохме един случай на 
малпозиция на ацетабуларния шел довел 
до ранна луксация на ендопротезата. 
(фиг. 11 – 15) 

 
Фиг. 11. ♀ 57 год. ОА ТБС 
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Фиг. 12. Малпозиция 

 

 
Фиг. 13. Реоперация 

 

 
Фиг. 14. 1 год. луксация ТБС + дебрико-
лаж 

 
Фиг. 15. Реоперация 

Регистрирахме и няколко случай на 
интраоператива фисура на проксималния 
фемур при импактиране на стеблото 
(фиг. 16, 17). 

 
Фиг. 16. ♀ 63 год. ятрогенна фисура 

 
Фиг. 17. ♀55 год. ятрогенна фисура на 
калкара 
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Дискусия 
Анализът на 10-годишния опит на 

нашата клиника показва, че основните 
неудачи, грешки и последващи усложне-
ния след първична артропластика са при 
пациентите с употребата на моноблок 
циментни стебла тип Остин-Мур и Том-
псън, особенно при пациентите под 
80-годишна възраст (3, 4, 5). В групата с 
би-артикуларни глави регистрирахме ня-
колкото случая на дебриколаж на би-
артикуларната бедрена глава и луксация, 
което ни карат вече да предпочитаме 
фабрично капсулованите би-артику-
ларни глави. При циментните двуполюс-
ни артропластики основно допускани 
грешни са свързани с малпозиция на 
ацетабулараната капсула (антеверзия и 
инклинация), което довежда до ранна 
ревизия. С особено внимание трябва да 
се подхожда при импактиране компо-
нентите на протезите с механично зак-
репване. Усърдието коства ятрогенно 
предизвикана фрактура на ацетабулума, 
но по-честа е тази на проксималното 
бедро. 

Изводи 
В резултат на проведеното изследване 

установихме, че опита на хирурга при 
извършване на артропластика на тазо-
бедрената става е от голямо значение. Но 

също така за постигане на добри ранни и 
дългосрочни резултати значение има: 

- отчитане и спазване на показанията 
при използване на съответен модел и ди-
зайн ендопротеза 

- добро владение на оперативната 
техника 

- добро предоперативно планиране, 
използвайки създадените темплейти от 
всеки производител на ендопротези. 
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Поведение при синдром на карпалния канал 

Станислав Карамитев 
Катедра по ортопедия и травматология, Медицинки факултет, Медицински универси-
тет – Пловдив 

Въведение 
Синдрома на карпалния канал е стра-

дание, резултат от компресия на n. 
medianus в карпалния канал. Описан е за 
първи път 1865 г. от Sir James Paget, а в 
1893 г. Schultze обогатява познанието за 
това заболяване. В 1913 г. Marie и Fox 
разкриват ролята на lig. carpi transversum 
за притискането на нерва. През 1933 г. 
Learmouth за първи път го лекувал опе-
ративно чрез прерязване на карпалния 
лигамент. През 50-те години на 20-ти век 
оперативното третиране на този вид 
компресия се налага като метод на избор 
за лечение. През 1986 година съобщават 
за неблагоприятна прогноза при опит за 
заместване на оперативното лечение с 
консервативно. През последните 10 – 15 
години се прилагат по малки оперативни 
разрези с цел намаляване болезнените 
постоперативни ръбци и ограничената 
следоперативна трудоспособност (1-4). 

Цел 
Целта на настоящето съобщение е да 

покажем нашето поведение при диагнос-
тиката и последващото хирургично лече-
ние на това толкова значимо заболяване. 

Материал и методи 
За период от четири години (2011 – 

2015) в Клиниката по Ортопедия и трав-
матология на УМБАЛ „Св. Георги“ 
Пловдив са оперирани 53 ръце на 51 
болни със синдром на карпалния канал 
(СКК). По наше наблюдение то е най-
чест при хора в средна и напреднала 

възраст. Възрастовата граница бе от 15 
до 78 години, средно около 50 години. 
Заболяването засяга по-често женски 
пол. Наблюдавали сме го при 15 мъже 
или 29,4%, докато жените са 36 или 
70,6%. Най възрастният пациент бе мъж 
на 78 години, а най-младият – момче на 
15 години. При един мъж и една жена 
имаше предшестващо счупване на ради-
уса на типично място, не лекувано адек-
ватно. Най-вече е била засегната доми-
нантната ръка – при 43 болни или 84,3%. 
В 39,2% от случаите или 20 болни като 
първопричина се посочва упражняване 
на професии, свързани с многократни 
движения на усилена флексия на пръсти-
те и китката или понесена предшестваща 
травма в областта на дланта, довели до 
фиброзни изменения, стесняващи кар-
палния канал и предизвикващи компре-
сионна увреда на нерва. Всички болни са 
били предварително изследвани с тесто-
вете на Phalen – лактите са свити, опрени 
на равна повърхност, предмишниците 
вертикализирани. При това положение 
ръцете се отпускат в палмарна флексия 
за 60 секунди. Болните започват да усе-
щат изтръпвания в първите 3 – 4 пръста 
на засегната ръка или в някой от тях 
(фиг. 1). 

Теста на Tinel – нежна перкусия върху 
срединния нерв на ниво на гривнената 
став. Парестезии дистално по хода на н. 
медианус е положителен отговор за 
страданието (фиг. 2) и теста на и 
Durcan – директна компресия на н. меди-
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анус с двата палеца на ниво карпален 
канал най-малко за 30 секунди – тестът е 
положителен при поява на изтръпвания в 
първите 3 – 4 пръста или само в някой от 
тях (фиг. 3). 

 
Фиг. 1. Тест на Phalen 

 
Фиг. 2. Тест на Tinel 

 
Фиг. 3. Тест на Durcan 

Електрофизиологично изследване 
предоперативно е извършено при всички 
пациенти. Откритата оперативната ин-
тервенция при всички болни е извърше-
на преди да настъпи атрофия на тенарна-
та мускулатура при средно изразени се-

тивни смущения без двигателни разст-
ройства. Използван е в повечето случаи 
малък палмарен оперативен разрез ща-
дящ от евентуална увреда клончетата на 
н. медианус и предотвратяващ болезнени 
постоперативни ръбци (фиг. 4, 5). 

 
Фиг. 4. Оперативен достъп 

 
Фиг. 5. Декомпресия на н.медианус 

Резултати 
В клиниката по Ортопедия и травма-

тология на УМБАЛ „Св. Георги“ – 
Пловдив сме оперирали 53 ръце на 51 
болни със синдром на карпалния канал. 
Всички те са били предварително изс-
ледвани с тестовете на Tinel, Phalen и 
Durcan. Следоперативно отчетохме из-
чезване на субективните оплаквания, 
най-често в първите 24 – 72 часа от опе-
рацията. Възстановяването настъпи пос-
тепенно в продължение на 2 – 3 месеца. 
Не сме имали интраоперативни и не сме 
наблюдавали значими следоперативни 
усложнения. 
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Дискусия 
Сред специализираната медицинска 

аудитория синдрома на карпалния канал 
въпреки широката си известност про-
дължава да предизвиква интерес поради 
голямата му честота от една страна и от 
друга – грешките при диагностиката и 
лечението. Нерядко заболяването се нег-
лижира и поставянето на правилна диаг-
ноза закъснява. Недоброто наместване 
на счупването на дисталния радиус също 
е важна причина за възникване на забо-
ляването, както и упражняване на про-
фесия свързана с натоварване на горните 
крайници. Всички наши болни са били 
клинично тествани по Tinel, Phalen и 
Durcan (5, 6, 7). На всички пациенти 
предоперативно задължително бе из-
вършено електрофизиологично изслед-
ване. Използваната оперативна техника в 
повечето случай бе с малък палмарен 
оперативен достъп, който щади от евен-
туална увреда клончетата на н. медианус 
и предотвратява болезнените постопера-
тивни ръбци (8). 

Изводи 
Синдрома на карпалния канал е едно 

социално значимо заболяване, чиято 
честота значително се повишава, като се 
има впредвид забързаното ежедневие на 

хората. От голямо значение заболяването 
да бъде точно и правилно диагностици-
рано, както и след това третирано единс-
твено от опитни хирурзи на ръка с необ-
ходимия хирургичен инструментариум. 
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