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Въведение
При нормални физиологични условия
нивата на реактивните кислородни видове (ROS) се поддържат от различни ензими. Повишено производство на ROS се
извършва при всяка промяна в хомеостазата. Получава се дисбаланс в отношението оксиданти/ антиоксиданти, в полза
на първите, което се нарича оксидативен
стрес. ROS са всички нестабилни метаболити на молекулния кислород, които
имат по-висока реактивност от него (супероксиден радикал, хидроксилен радикал и водороден пероксид). Те са странични продукти на нормалния аеробен
метаболизъм. Основните клетъчни органели, произвеждащи ROS са митохондриите. Те произвеждат АТФ чрез серия
от окислителни процеси, при които може
да настъпят едно- и двуелектронни редукции на О2, които водят до образуване
на ROS (1). Оксидативният стрес е свързан с редица заболявания, както и с процеса на стареене на клетките. Наблюдава
се и промяна в отговора на организма
към различни лекарствени агенти (2).
Анти-оксидантите са молекули, обезвреждащи ROS. Те са необходими за поддържане на вътреклетъчния баланс и
минимизиране на нежеланите клетъчни

увреждания, причинени от свободните
радикали (3).
Цел на обзора
Целта на обзора е да се проучи антиоксидантната активност на ендемичното
растение Родопски силивряк (Haberlea
rhodopensis) и потенциалното му приложение в медицината и фармацията.
Родопски силивряк (H. rhodopensis)
Родопският силивряк е балкански ендемит и реликт, който се среща в България в Западни Родопи и Стара планина.
Нарича се още Орфеево цвете.

H. rhodopensis (4)
Принадлежи към група растения, наречени възкресителни. Те имат способността да преживяват дълготрайна суша
9

като при наличие на вода възстановяват
нормалното си развитие (4). H. rhodopensis е обект на интензивни генетични изследвания през последните години (5),
(6). Извършен е транс-криптомичен анализ на експресията на ген на растението
при нормално поливане, при дехидратация, пълна десикация и при рехидратация (5). Нивата на многобройни съединения се променят драстично по време
на сушенето, особено преди или около
тежкия етап на дехидратация. Промяна
се наблюдава и в количеството на общите феноли, захари, общ глутатион, съотношение захароза/фруктоза, нива на нишесте (7), (8). На този етап на дехидратация се наблюдават и резки промени в
осъществяването на фото-синтезата и
енергийното снабдяване, като количество АТФ и гликолитични междинни продукти (8), (9).

лизи е установено, че тя притежава висока способност да улавя свободните радикали и е мощен инхибитор на липидната пероксидация (14). Доказано е и, че
киселината е много ефективна срещу
възпаления, мутагенеза и бактериални
инфекции (15).
Галова киселина (3,4,5-трихидроксибензоена киселина)
След третиране на гама-облъчени
мишки с галова киселина са установени
някои защитни действия срещу липидната пероксидация както и повишени нива
на антиоксидантни ензими, глутатион
пероксидаза и тиол глутатион. Отчита се
и активиране на репаративните процеси
в ДНК (16).
Ферулова киселина (4-хидрокси-3метоксиканелена киселина)
Чрез in vivo експеримент с облъчени
мишки, предварително обработени с
ферулова киселина е доказано радиозащитното действие на киселината. Установенa e пониженa липидна пероксидация и повишена антиоксидантна активност (17).

Фенолни киселини в H. rhodopensis
и биологичната им активност
В екстракт от H. rhodopensis се откриват редица съставки, сред които аминокиселини, мастни киселини, феноли,
стероли, глицериди, захари и полифеноли (10). Фенолните киселини имат способността да улавят ROS и да редуцират
оксидативния стрес. Поради това те се
използват за лечение и профилактика на
редица заболявания, сред които рак, диабет и др. (11). Най-разпространените
фенолни киселини в алкохолен екстракт
от Haberlea rhodopensis са ферулова киселина (10.882 g/ml), кафеена киселина
(7.373 g/ml) и р-кумарова киселина
(5.774 g/ml) (12).

P-кумарова киселина (4-хидроксиканелена киселина)
P-кумаровата киселина притежава силен антибактериален и имунорегулиращ
ефект и ефективно неутрализира свободните радикали (18), (19). При изследвания върху плъхове с церебрална исхемия се наблюдава невропротективно
действие на киселината поради мощния
антиоксидантен потенциал, който притежава (20).
Флавоноидни агликони и
гликозиди в H. rhodopensis и
биологичната им активност
С най-голямо съдържание в екстракт
от
H.
rhodopensis
са
лутеолин

Кафеена киселина (3,4-дихидроксиканелена киселина)
Кафеената киселина е силен антиоксидант и това е доказано чрез многобройни проучвания (13). Чрез in vitro ана10

Антиоксидантна активност на
фракции от Haberlea rhodopensis

(55.118 g/ml), хесперидин (10.122 g/ml),
мирицитин (11.7 g/ml) и рутин (12).
Лутеолин (3′,4′,5,7-тетрахидроксифлавон)
Сред 12 изследвани флавоноиди лутеолинът е определен като този с найвисок антикластогенен ефект (4). Проявява също висока радио-защитна активност. Определен е висок коефициент на
корелация между радиозащитното действие и антиоксидантната активност, генерирана в NADH/PMS (никотинамид
аденин динуклеотид /феназин метосулфат) система (21).

↑Антиоксидантни
ензими

↓Липидна
пероксидация

Родопски
силивряк
сил

↓Свободни
радикали

↓Оксидативен
стрес

Хесперидин
(4′-метокси-3′,5,7-трихидроксифлавон)
Положителните ефекти на хесперидин
са изследвани при експериментални животни чрез различни методи: биохимичен анализ, кометен анализ, анализ на
ДНК и хистопатологични промени в
черния дроб на мишка. При изследването са установени антиоксидантен ефект,
защита срещу ДНК увреждания и защита
срещу увреждане на черния дроб при
облъчени мишки, третирани с хесперидин (22). Освен антиоксидантния ефект
са доказани и други фармакологични
ефекти на хесперидина – противовъзпалителен, антиалергичен, антиканцерогенен и др. (23).

Чрез DPPH (1,1-дифенил-2-пикрилхидразил) анализ на екстракти от H. rhodopensis с различна концентрация се установява антиоксидантна активност
(Таблица 1). Резултатите са представени
като средна стойност ± стандартна грешка на IC50 (концентрацията, необходима
за неутрализиране на 50% от DPPH радикала). Анализите показват, че полярните фракции и на изсушените, и на
пресните проби проявяват силно антиоксидантно действие. Фракцията от изсушените листа е по-активна (p < 0.05)
(10).
Тази активност се обяснява с наличието на фенолни съединения в екстрактите. Чрез GC–MS анализ са открити няколко фенолни киселини, които са силни
антиоксиданти (Таблица 2). В пресните
листа концентрацията на фенолни киселини е по-висока, но това не съответства
на по-ниската измерена активност. Това
е признак, че има и други съединения,
допринасящи за анти-оксидантните
свойства на растението. Поради ограниченията в GC–MS метода не може да бъде отчетено съдържанието на флавоноиди и танини (10).

Кверцетин (3,3’,4’,5,7-пента-хидроксифлавон) и рутин (3,3’,4’,5,7 пентахидроксифлавон-3-рутинозид)
Изследвания върху гама-облъчени
мишки показват, че прилагането на
кверцетин и рутин индуцира повишаване
на ендогенните антиоксиданти, намаляване на липидната пероксидация и улавяне на свободните радикали. Установено е и радиопротективно действие, дължащо се на високата способност на
кверцетин и рутин да улавят свободните
радикали (24).
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В друго изследване от екстракт на H.
rhodopensis са извлечени 4 флавоноида –
миконозид (1), хиспидулин 8-C-(2-Oсирингоил-β-глюкопиранозид) (2), хиспидулин 8-C-(6-O-ацетил-2-O-сирингоилβ-глюкопиранозид) (3) и хиспидулин 8C-(6-O-ацетил-β-глюкопиранозид)
(4).
Антиоксидантната им активност се измерва чрез три различни метода – ABTS
(2,2`-азино-бис(3-етилбензо-тиазолин-6-

сулфонова киселина)), DPPH и FRAP
анализ (желязо-редуцираща антиоксидантна активност). Аскорбинова киселина със същата концентрация е използвана като сравнително съединение (Таблица 3). Резултатите показват, че и четирите
съединения притежават способност да
улавят свободните радикали, като тази на
миконозида е най-висока и най-много се
доближа до аскорбиновата киселина (25).

Таблица 1. Антиоксидантна активност на фракции от H. rhodopensis (10)
Фракции от H. rhodopensis

IC50 ± SE μg/mL

Полярна фракция от изсушени листа

19.95 ± 3.42ⁿ

Полярна фракция от пресни листа

50.04 ± 3.44ⁿ

Неполярна фракция от изсушени листа

> 200

Неполярна фракция от пресни листа

> 200

Кверцетинₐ

3.23 ± 0.39

Сирингова киселинаₐ

4.40 ± 0.37

ₐ сравнителни съединения; ⁿ статистически значими при p < 0.05

Таблица 2. Фенолни киселини, открити във фракции на H. rhodopensis (10)
M+/base
ion

Rt,
min

p-кумарова киселина

396/396

Ванилова киселина

Съединение

Неполярна фракция

Полярна фракция

Пресни
листа

Изсушени
листа

Пресни
листа

Изсушени
листа

16.7

-

-

0.4 ± 0.2

0.1 ± 0.1

312/297

10.97

-

-

1.0 ± 0.5

0.3 ± 0.3

Сирингова киселина

342/327

12.94

4.3 + 0.9

8.8 ± 4.2

43.8 ± 10.5

24.9 ± 2.6

Кафеена киселина

396/293

13.5

-

-

0.1 ± 0.1

tr

Дихидро-кафеена киселина

398/179

13.7

-

-

5.4 ± 2.1

2.1 ± 1.5

Таблица 3. Антиоксидантна активност на изследваните съединения (25)
Съединение

DPPH %

ABTS %

FRAP, mM TE/g DW

1

89.9 ± 0.3

99.6 ± 0.1

2.49 ± 0.01

2

10.9 ± 0.1

91.9 ± 0.2

-

3

3.9 ± 0.3

88.9 ± 0.1

-

4

5.5 ± 0.4

87.7 ± 0.4

-

Аскорбинова киселина

96.2 ± 0.2

96.2 ± 0.4

0.69 ± 0.50
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Заключение
Много проучвания доказват антиоксидантната активност на екстракти от H.
rhodopensis, дължаща се на съединенията, съдържащи се в него. Наблюдаваните
положителни ефекти се комбинират с
липсата на цитотоксична активност.
След допълнителни изследвания на активността на растението и възможностите за култивирането му, потенциалът му
за приложение във фармацията и медицината може да бъде развит.
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Introduction
Caffeine is 1,3,7-trimethylxantine [1],
the main alkaloid of the coffee plant and an
adenosine receptor antagonist. For the first
time caffeine was described in 19th century.
In 1820 the chemist F. Runge isolated caffeine from coffee beans [2].

caffeine depends on personal lifestyle and
diet.
It is considered that the intake of moderate amounts of caffeine (20 – 200 mg day)
is associated with “positive” effects on
mood like alertness, efficiency, energy,
concentration and motivation to work and
has no harmful effects to healthy adults or
occasional consumers [1, 4]. However single caffeine doses of 200 – 250 mg could
acutely increase plasma renin activity, catecholamine concentrations, and blood pressure, and could induce arrhythmias in
healthy adults [6, 15, 16].
The intake of of caffeine in amounts
200 – 500 mg/day may cause headache,
tremor, nervousness and irritability [1, 2, 5].
The intake of higher amounts of caffeine
(over 500 mg) is associated with some negative effects on health. People who suffer
from hypertonia should minimise the consumption of caffeine containing foods, beverages and food supplements. All studies
about the physiological effects of caffeine
have been conducted on healthy adults. The
adverse effects of caffeine intake in humans
have not been investigated in studies which
involve people suffering from neurological
or psychiatric diseases, behavioural or sleep
disorders, diabetes mellitus and other metabolic disorders, renal or hepatic insufficiency, open angle glaucoma etc [6]. The adverse effects of caffeine intake in hypertensive individuals has been investigated in
limited studies [17]. People with medical
conditions should avoid caffeine consumption.

Figure 1. Structure of caffeine
The physiological effects of caffeine
have been investigated for a long time and
nowadays they are well know [1–10]. In
humans, caffeine is rapidly and completely
absorbed after oral intake, it freely crosses
the blood-brain and placental barrier [6, 11,
12, 13]. Its main metabolites are paraxanthine (1,7-dimethylxanthine), theophylline
and theobromine [6, 14]. The caffeine halflife is about 4 hours [6].
Caffeine intake influences the activity of
neuronal control pathways in the central
and peripheral nervous systems [3], cardiovascular system and diuresis.
Caffeine naturally occurs in plants like
Coffee plants, Guarana, Thea sinensis, Theobroma cacao, Cola acuminata. Nowadays
caffeine presents in a wide variety of beverages including coffee, tea, carbonated soft
drinks, energy drinks, foods and food supplements (table 1). The average intake of
15

Table 1. The caffeine content in different beverages.
Product
Espresso coffee
Turkish coffee
Instant coffee
Arabica – drip cofeee
Decaffeinated coffee
white, green, and black teas
Instant tea
Energy drink

Caffeine content
about 46 mg per serving/ 192 mg per 100 ml
about 60 mg per 50 ml/ 120 mg per 100 ml
between 40 and 50 mg per 100 ml
80 – 120 mg per 150 ml
about 3 mg per cup
between 14 to 90 mg per serving
between 32 – 35 per serving
80 mg per 250 ml can

Because of its stimulating and thermogenic effects caffeine is a common ingredient in many food supplements, especially in
those used for weight reduction. Caffeine
containing food supplements are promoted
as metabolism boosters, which increase energy and suppress appetite.
Supplementation with caffeine products
could have beneficial effect for weight reduction if it is combined with physical activity and low calorie diet but it hides some
risks.
However the scientific data to support
that caffeine is effective in promoting
weight loss is limited.
The use of caffeine containing food supplements by obese people is a serious concern, because in many countries the manufacturing and labelling of supplements do
not follow strict rules.
Obesity and overweight are considered
as major factors in a number of diseases,
including
hypertonia,
non-insulindependent diabetes, osteoarthritis etc [18,
19]. Most obese and overweight people suffer from hypertonia.
The caffeine content is often missing on
the label of the food supplements used for
“weigh reduction”. The presence of caffeine
in high doses may expose such patients on
risk.

Ref.
[7]
[7]
[7]
[7]
[8, 9]
[10]

The aim of our study is to develop a fast
and accurate HPLC method, which would
permit us to quantify the caffeine in different food supplements in the weight loss category.
Materials and methods
Materials and reagents:
- Caffeine reference standard, SigmaAldrich;
- Acetonitril, HPLC grade, SigmaAldrich;
- Ultra pure water;
- Test samples – caffeine containing
food supplements.
HPLC equipment and conditions:
Equipment: Varian Pro Star HPLC system, UV detector, chromatographic column – Microsorb – MV100-5 C18 150 ×
4.6 mm, thermostat, ultrasonic bath, Hamilton syringes designed for use with manual
HPLC injection ports (25 mcl).
Chromatographic conditions: mobile
phase water 65%/ acetonitrile 35%, UV detection – 274 nm, flow rate 1 ml/min. Column – C18, thermostat – temperature 25°C.
Preparation of standard solutions:
Dilution with acetonitrile: water and ultrasonication in ultrasonic bath for 15
minutes.
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Results and discussion
For the screening of caffeine we have
used Varian Pro Star HPLC system: chromatographic column – Microsorb-MV 100 –
5 C18 150 × 4.6 mm and UV detector. The
detector was set at 274 nm. We have used
isocratic elution and the mobile phase composition was: acetonitril and water in a ratio
35:65 (v/v). Flow rate 1 ml/min. Retention
time for caffeine – 1,86 min (fig. 2, fig. 3).

Preparation of test samples:
Sample preparation included extraction
with acetonitrile/water, ultrasonication in
ultrasonic bath for 15 minutes. All test solutions were filtrated twice. The first step included prefiltration to remove large particles from the solutions. The finer filtration
was performed with syringe filters (pore
size 0.45 μm). All samples were analysed in
triplicate.

Figure 2. Chromatogram of standard solution of caffeine in concentration 60 mcg/ml

Figure 3. Chromatogram of standard solution of caffeine in concentration 40 mcg/ml
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Validation of the method
The method was validated according
ICH guidelines.
Linearity: a calibration curve of caffeine
peak area within a concentration range of
250 μg/ml – 2 μg/ml was obtained with the
following linear regression line: y =
486182x + 178544 (R2 = 0.974).
Accuracy: The accuracy was evaluated
by replicating the analysis of the samples
from three different concentrations 50, 75,
and 100%. For each concentration level, we
have performed three tests. Mean recovery:
98.76 ± 0.10% respectively. The results
show that the method is accurate.
Precision: We have evaluated the intraday precision (repeatability) and inter-day
precision (intermediate precision). The
RSD values, in all cases, were less than
0,9%.
Detection limit (DL): for determining the
detection limit we have used the approach
based on signal to noise ratio. According
ICH a signal-to-noise ratio between 3 or 2:1
is generally considered acceptable for estimating the detection limit. We have estimated DL of the method to be 0,13 μg/ml
(S/N = 3:1).
Quantitation limit (QL): for determining
the quantitation limit we have used the approach based on signal to noise ratio –
S/N = 10:1. We have estimated QL of the
method to be 0,45 μg/ml.
Robustness: it was evaluated by changing the temperature of the thermostat +/- 2
degrees. The small changes in the temperature did not have significant effect on
chromatographic resolution for the method.
With the proposed method we have
evaluated the caffeine content in different
“natural” food supplements containing
green tea, coffee extracts, guarana extracts
and combinations.

Before the HPLC screening we have
found some disturbing results about six of
the samples (capsules). The weight of the
capsule content was quite different from the
declared: 10 – 20% difference. In these
samples we have also found great variations
in the weight between different capsules in
the same batch. For example: food supplement X – 500 mg (declared weight), we
have estimated that the weight in five different capsules is 596, 578, 552, 543 and
598 mg. Another example: food supplement
Y – 300 mg (declared weight), we have estimated that the weight in five different
capsules is 420, 435, 433, 410 and 460 mg.
All capsules and tablets were weighed,
powdered and dissolved in 50 ml of mobile
phase and filtrated. At the end the extract
was diluted in the mobile phase (100/200fold, depends of the product) before injection into the chromatographic system. All
test solutions were introduced in the chromatographic system through manual injector port. We used Hamilton Syringes for
HPLC (25 mcl). Injection – 20 mcl of each
sample.
We have calculated the daily intake of
caffeine for every of the analysed products.
The results are presented in table 2. Figure
4 represents the chromatograms of some of
the analysed samples.
Weight loss strategy for overweight people should be carefully done. The supplementation programme should be recommended by a physician or another health
specialist. Because most of obese/overweight people suffer from hypertonia and
other medical conditions, food supplements
containing caffeine should be avoided, because of the risk of intake of high single
dose of caffeine. Caffeine containing supplements should be included in the diets
only of healthy adults.
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Figure 4. Chromatograms of some of the analysed samples
Table 2. Caffeine content of the analysed samples

Type of product
Cola extract
Guarana extract
Guarana extract
Combination – plant extracts
Green cofee
Caffeine, vitamins, amino acids
Combination – plant extracts
Green – tea extract
Combination – plant extracts
Combination – plant extracts
Combination – plant extracts
Green tea extract
Green tea extract
Green tea extract
Green coffee
Combination – plant extracts
Combination – plant extracts
Caffeine, plant extracts
Caffeine, plant extracts
Combination – plant extracts

Caffeine
in mg
per one
dose

Content of
caffeine
declared on
the label per
one dose

Recommended dose
(on the label of the product)

Total
(daily) intake
of caffeine
with the FS
in mg

7,94
14,76
14
17,54
10
78,12
15,54
18,8
6,6
48
6,9
6,7
39
109,51
36
8,2
11,2
198,9
197,5
48,9

10
-

1 dose 3 times per day
1 dose 3 times per day
2 dose 4 times per day (2x4)
1 dose 3 times per day
2 doses per day (2x1)
1 per day
1 dose 3 times per day
2 doses per day (2x1)
2 doses per day (2x1)
2 doses 2 times per day (2x2)
2 doses per day (2x1)
1 dose 3 times per day
1 dose per day
2 doses per day (2x1)
2 doses per day (2x1)
2 doses per day (2x1)
2 doses per day (2x1)
1 or 2 doses per day
2 doses per day (2x1)
2 doses per day (2x1)

23,82
44,28
112
52,62
20
78,12
46,62
37,6
13,2
192
13,8
20,1
39
219,02
72
16,4
22,4
198,9/ 397,8
395
146,7

79
13,5
60
200
200
50
19

Conclusion
The validated HPLC-UV method was
applied for the analysis of 20 food supplements in the category “weight reduction”.
The content of caffeine was in moderate
concentrations for almost all of the analysed
samples. The highest single dose of caffeine
was found to be 198.9 mg. Single dose of
caffeine in this content could significantly
increase the blood pressure even for healthy
adults. In our view food supplements containing caffeine should be avoided by obese
people, because obesity is usually accompanied by comorbid disorders, such as cardiovascular disease and others. In our view
the content of caffeine should be declared
on the label of every caffeine containing
food supplement.
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Витамин Д представлява група от
мастноразтворими секостероиди, които
имат множество физиологични функции
извън класическата им роля в калциевофосфорната хомеостаза. 1,25-дихидроксихолекалциферолът
(1,25(ОН)2D3;
калцитриол) е хормонално активната
форма, която се образува от 25хидроксивитамин Д (калцидиол, 25(OH)D3)
под действие на митохондриалния ензим
1α-хидроксилаза (CYP27B1) основно в
бъбреците, но и в други тъкани. Калцитриолът се свързва с ядрен витамин Д рецепторен протеин (VDR), но има и бърз
негеномен механизъм, реализиран чрез
свързване с мембранни рецептори (1).
Рецепторите за витамин Д и ензимите,
отговорни за синтезата на активната му
форма са открити в много области на
централната нервна система (ЦНС). 1αхидроксилаза и VDR се откриват в невроните и глията на префронталната кора,
хипокампуса, хипоталамуса, базалните
ганглии и други (2). Мозъчните ендотелни клетки, невроните и микроглията могат да превръщат холекалциферола (витамин Д3) в 25(OH)D3 и 1,25(ОН)2D3 (3).
Установено е, че витамин Д има множество ефекти в ЦНС. Той упражнява
невротрофични функции, свързани със
стимулиране диференциацията, матурацията и растежа в нервната система;
стимулира синтеза на невротрансмитери,
играе невропротективна функция срещу
ралични увреждащи фактори и има съществена роля в процеса на невронална

пластичност (4).
Дефицитът на витамин Д се смята за
рисков фактор при различни форми на
деменция, като например болест на
Алцхаймер (5). Експериментални данни
сочат, че този витамин подобрява когнитивните функции при различни животински модели на увредена памет, поради своя невропротективен и антиоксидантен ефект (6, 7). Друг възможен механизъм, по който витамин Д реализира
своя подобряващ паметта ефект е влиянието му върху синаптичната трансмисия и по-специално холинергичната невротрансмисия в ЦНС. Клиничните данни
показват, че холинестеразните инхибитори подобряват паметовите функции
при пациенти с деменция, но употребата
на тези лекарства е свързана с редица
нежелани реакции (8). От друга страна
има данни, че витамин Д стимулира холинергичната медиация в мозъка (9).
Скополаминът е мускаринов антагонист,
използван в експерименталната фармакология за индуциране на паметово увреждане, дължащо се на понижена холинергична трансмисия.
Цел на нашето изследване е да проучим ефекта на холекалциферол (витамин
Д3) върху паметовите функции при модел
на скополамин-предизвикана амнезия.
Материал и методи
Експериментът е одобрен от Комисията
по етика при животните към Българската
агенция по безопасност на храните (БАБХ)
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сия. Тестовете за запаметяване са два:
тест за краткосрочна памет – 24 часа
след обучителната сесия и тест за дълготрайно съхраняване на паметовите
следи на 10-ти ден (считано от първия
ден на тренировката). Провеждат се без
електрическа стимулация. Като критерий
за обученост и подобрена паметова функция се приема удълженият престой на
животното в светлото помещение на
апарата.

Животни
Използвани бяха 32 мъжки бели плъха порода Wistar разделени чрез случаен
подбор в четири групи (n = 8), както
следва: I група (контрола) – третирана с
маслиново масло – 0,1 мл/100 г т.м. чрез
гастрална сонда; II група (негативна
контрола) – третирана със скополамин в
доза 1 mg/kg интраперитонеално (i.p.);
III група – третирани с холекалциферол в
доза 500 UI/kg т.м. чрез гастрална сонда
и скололамин (i.p.); IV група – третирана
с витамин Д в доза 1000 UI/kg т.м. чрез
гастрална сонда и скополамин (i.p.).
Животните се претретират с витамин
Д в продължение на 14 дни, както и по
време на целия процес за изследване на
обучение и памет. Скополаминът се
въвежда в доза 1 mg/kg 30 минути преди
тестването на съответните апарати.

2. Т-лабиринт (Elevated T-maze)
Използва се за оценка на пространствената памет. Устройството е повдигнато 50 см над повърхността на пода и е с
форма на буква „Т“. Тестът се основава
на спонтанно или стимулирано чрез възнаграждение редуване на рамената на Тлабиринта. Животните се оставят без
храна за 24 часа преди провеждането на
експеримента. Тренировъчната програма
включва 1 опознавателна и 10 тренировъчни сесии. При опознавателната сесия
едното рамо на Т-лабиринта е затворено,
а в края на другото рамо е поставена
храна. Опитното животно се поставя в
основата на вертикалата, като се очаква
да намери храната и да я изяде. Следват
10 тренировъчни сесии, при които се отваря и другото рамо на лабиринта. Храната се поставя на същото рамо и на същото място, както при опознавателната
сесия. Животното отново се поставя в
основата на вертикалата и се наблюдава.
Всяко животно се пуска 10 пъти през интервал от 5 минути. Всеки път се отчита
в кое рамо най-напред е влязло животното – в празното или това с храната. Ако
животното не желае да се движи, се изчакват 2 минути и се отстранява от лабиринта. Изчислява се индекс на пространствената памет – брой правилни избори от общия брой проведени сесии.

Експериментални
методи
за
изследване на обучение и памет
1. Метод за пасивно обучение с наказателно
подкрепление
(step-through
passive avoidance test).
Използва се автоматичен електронен
апарат (Ugo Basile, Italy), който се състои от две помещения – светло и тъмно.
Всеки експериментален ден включва 3
тренировки през 60 минути. Плъхът се
поставя в светлото помещение. При преминаване на животното в тъмното помещение на апарата вратата между помещенията се затваря и плъхът получава
електрически стимул по решетъчния под
на клетката. Отчита се времето (в секунди) за престой в светлото помещение при
максимум 3 минути (180 ± 2 секунди).
Провежда се два дни обучителна се22

Статистически анализ
Статистическата обработка на данните е извършена с програмата SPSS
Stаtistics 19. Междугруповите различия
са сравнени с помощта на еднофакторен
дисперсионен анализ за повторни измервания (One Way Anova for repeated
measures). За всеки показател са определени средна аритметична стойност
(mean) и стандартната грешка (± SEM).
В зависимост от хомогенността на разпределение (тест на Levene) използвахме
LSD post hoc test (при хомогенно разпределение) или Games-Howell post hoc test
(при нехомогенно разпределение). За
уровен на значимост приехме р ≤ 0,05.

чрез пасивно обучение статистически
достоверно понижаване на латентното
време се наблюдава при животните със
скополамин-индуцирана увреда спрямо
контролната група. Холекалциферолът в
двете използвани дози сигнификантно
увеличи този показател при тестовете за
краткосрочна и дългосрочна памет
спрямо контролата (p < 0,01; p < 0,001,
респективно) и скополамин-третираната
група (p < 0,001) (Фиг. 1).
1. Т-лабиринт
Животните
със
скополамининдуцирана амнезия показаха сигнификантно намаление в индекса на пространствена памет спрямо контрола (p <
0,05). Двете опитни групи достоверно
увеличиха този индекс, както спрямо
контролата така и спрямо скополаминтретираната група (p < 0,001) (Фиг. 2).

Резултати
1. Step-through passive avoidance test
При методът за изследване на паметта

Фиг. 1. Ефект на холекалциферол върху латентното време при метода за пасивно обучение с наказателно подкрепление (step-through passive avoidance test)
*p < 0,001 при сравнение с контрола; #p < 0,01 при сравнение с контрола; ^p < 0,01 при сравнение със
скополамин; **p < 0,05 при сравнение с контрола; @p < 0,001 при сравнение със скополамин
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Фиг. 2. Ефект на холекалциферол върху индекса на пространствена памет при
Т-лабиринт

*p < 0,001 при сравнение с контрола; ^p < 0,05 при сравнение с контрола; @p < 0,001 при сравнение със
скополамин

Обсъждане
В настоящето изследване е направено
експериментално проучване относно
ефекта на холекалциферол върху паметовите функции при модел на амнезия,
индуциран с мускариновия антагонист
скополамин. Получените резултати демонстрират, че изследваното съединение
има подобряващ паметта ефекта при два
теста, при които поведенческите реакции
зависят от различни мозъчни структури.
Поведенческите реакции при метода
за пасивно обучение с наказателно подкрепление зависят от различни мозъчни
структури, но централна роля играе хипокампа. Морфологичният и функционален интегритет на тази структура е от
съществено значение за съхраняване на
паметовите следи при този тест (10). По-

лучените резултати показват, че скополаминът води до паметова увреда вероятно чрез антагонизиране на холинергичната невротрансмисия в хипокампа.
При тази методика животните, третирани с витамин Д3 в двете изследвани дози
подобриха краткосрочната и дългосрочна памет при сравнение с плъховете със
скополаминова увреда. Този ефект беше
оценен по способността им да запаметят
подадения електрошок по време на обучителната сесия и да използват заученото за избягване на електрическата стимулация при тестовете за памет. Получените резултати показват, че холекалциферолът не само подобрява, но и
усилва способността за запаметяване,
тъй като сигнификантност се регистрира
и спрямо контролата без мозъчна увреда.
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Невроните на префронталната кора са
отговорни за кодиране на невроналния
отговор при Т-лабиринта (11). При този
тест двете изследвани дози холекалциферол показаха подобрение в пространствената работна памет не само спрямо
животните със скополаминова амнезия,
но и спрямо неувредената контрола.
Ацетилхолинът в префоронталния кортекс играе съществена роля в когнитивните функции и изследователското поведение, включително формирането на
пространствената работна памет (12).
Получените резултати свидетелстват за
способността на витамин Д3 да подобрява и усилва пространствената памет чрез
стимулиране на холинергичната медиация в префронталната кора. Експериментални данни показват, че холекалциферолът подобрява холинергичната
трансмисия в префронталната кора чрез
стимулиране експресията на холин ацетилтрансферазата (ензим участващ в
синтеза на ацетилхолин) и инхибиране
тази на ензима, ангажиран в хидролизирането на медиатора (ацетилхолинестераза) (13). Този витамин най-вероятно
повишава и генната експресия на мускариновите рецептори тип 1 и 3 (M1, M3) в
тази мозъчна структура (9). Получените
от нас резултати ни дават основание да
допуснем, че подобряващия паметта
ефект на холекалциферола отчасти се
дължи на стимулиране холинергичната
трансмисия в префронталната кора.

фона на блокирани мускаринови рецептори.
Благодарности
Изследването е финансирано от Медицински университет – Пловдив по
програма „Старт на докторантски и постдокторантски проекти – 2019“ проект
№ ДПДП 20/2019 г.
Библиография

1. Mayne PE, Burne THJ. Vitamin D in synaptic
plasticity, cognitive function, and neuropsychiatric
illness. Trends Neurosci. 2019 Feb 19. pii: S01662236(19)30006-2. doi: 10.1016/j.tins.2019.01.003.
2. Eyles DW, Smith S, Kinobe R, et al.Distribution
of the vitamin D receptor and 1 alpha-hydroxylase in
human brain. J Chem Neuroanat. 2005 Jan;29(1):2130.
3. Landel V, Stephan D, Cui X, et al. Differential
expression of vitamin D-associated enzymes and
receptors in brain cell subtypes. J Steroid Biochem
Mol Biol. 2018 Mar; 177:129-134. doi:
10.1016/j.jsbmb.2017.09.008.
4. DeLuca GC, Kimball SM, Kolasinski J, et al.
Review: the role of vitamin D in nervous system
health and disease. Neuropathol Appl Neurobiol.
2013 Aug;39(5):458-84. doi: 10.1111/nan.12020.
5. Sommer I, Griebler U, Kien C, et al. Vitamin D
deficiency as a risk factor for dementia: a systematic
review and meta-analysis. BMC Geriatr. 2017 Jan
13;17(1):16. doi: 10.1186/s12877-016-0405-0.
6. Tarbali S, Khezri S.Vitamin D3 attenuates oxidative stress and cognitive deficits in a model of toxic
demyelination. Iran J Basic Med Sci. 2016
Jan;19(1):80-8.
7. Mehri N, Haddadi R, Ganji M, et al. Effects of
vitamin D in an animal model of Alzheimer's disease: behavioral assessment with biochemical investigation of Hippocampus and serum. Metab Brain
Dis. 2020 Feb;35(2):263-274. doi: 10.1007/s11011019-00529-7.
8. Mitra S, Behbahani H, Eriksdotter M. Innovative
therapy for Alzheimer's аisease-with focus on biodelivery of NGF. Front Neurosci. 2019 Feb 5; 13:38.
doi: 10.3389/fnins.2019.00038. eCollection 2019.
9. Kumar PT, Antony S, Nandhu MS, et al. Vitamin
D3 restores altered cholinergic and insulin receptor
expression in the cerebral cortex and muscarinic M3
receptor expression in pancreatic islets of streptozotocin induced diabetic rats. J Nutr Biochem. 2011
May;22(5):418-25.
doi:
10.1016/j.jnutbio.2010.03.010.
10. Izquierdo I, Bevilaqua LRM, Rossato JI, et al.
Different molecular cascades in different sites of the
brain control memory consolidation. Trends Neurosci.
2006;29(9):496-505.
doi:
10.1016/j.tins.2006.07.005.

Заключение
Холекалциферолът подобрява паметовите функции при зависимия от хипокампа тест за пасивно избягване и при
Т-лабиринта, където поведенческите отговори се медиират от фронталния кортекс. Този ефект вероятно се реализира
чрез стимулиране на холинергичната
медиация в мозъка, т.к. се наблюдава на
25

11. Yang ST, Shi Y, Wang Q, et al. Neuronal representation of working memory in the medial prefrontal cortex of rats. Mol Brain. 2014; 7:61. doi:
10.1186/s13041-014-0061-2.
12. Howe WM, Berry AS, Francois J, et al. Prefrontal cholinergic mechanisms instigating shifts from
monitoring for cues to cue-guided performance:
converging electrochemical and fMRI evidence from
rats and humans. J Neurosci. 2013 May

15;33(20):8742-52.
doi:
10.1523/JNEUROSCI.5809-12.2013.
13. Alrefaie Z, Moustafa I. Vitamin D3 favorable
outcome on recognition memory and prefrontal cortex expression of choline acetyltransferase and acetylcholinesterase in experimental model of chronic
high-fat feeding. Int J Neurosci. 2020
Mar;130(3):262-269.
doi:
10.1080/00207454.2019.1671839.

26

Изчисляване на половината от максималната ефективна
концентрация чрез прилагане на papaverine и IQP върху
гладкомускулни препарати от стомах на плъх
Вера Гледачева1
1

Катедра „Медицинска физика и биофизика“, Фармацевтичен факултет,
Медицински университет – Пловдив

Въведение
Малки промени в концентрацията на
въздействащия фармакологичен агент
обикновено водят до бързи изменения в
отговора на биологичните обекти, следвайки сигмоидалната функция. Точката
на огъване, при която нарастването на
отговора започва да се забавя с увеличаване на концентрацията на приложеното
вещество, е EC50. Терминът ЕС50 (половин максимална ефективна концентрация) се апроксимира с концентрация
на вещество, която индуцира отговор в
средната точка на действие между изходна (минимална) и крайна (максимална) стойност на тествана концентрация.
Стойността на определените 50% от
максималния ефект се използва като
мярка за потенциала на изследваното лекарствено вещество. Методът е изключително информативен, особено при изследвания на новосинтезирани вещества,
които са аналози или прекурсори на вече
приложими в медицинската практика
лекарствени средства (1).

действието на papaverine и IQP върху
гладкомускулни препарати от стомах на
плъх.
Материали и методи
Експериментите бяха проведени с
гладко-мускулни (ГМ) препарати от
стомасите на 7 мъжки плъха порода
Wistar с тегло 260÷300 g. Стриктно бяха
спазени международно установените
принципи за работа с опитни животни
(директива 86/609/EEC).
Декапитирането бе извършено след
индуцирана наркоза с етер. ГМ препарати бяха отделени от корпусната част на
стомаха. ГМ ивици бяха с дължина 10 –
15 mm и ширина 1.0 – 1.1 mm, като отпрепарирането им бе в условия на непрекъснато напояване на тъканите с предварително аериран препарационен разтвор,
съдържащ NaCl / KCl / CaCl2 в съотношение 27.2/1.1/1.
Регистрацията на механичната активност бе осъществена по изометричен метод с цел количествена оценка на съкратителните реакции в mN. Готовите ГМ
препарати се фиксираха неподвижно в
единия си край за стъклен държател, а в
другия – чрез хирургически конец се
свързваха с тензодатчици Swema
(Stockholm, Sweden), които трансформират механичната деформация, причинена
от съкратителната активност в пропорционален на големината ѝ електричен
сигнал. ГМ препарати бяха фиксирани в
тъканна вана с разтвор на Кребс (pH =

Цел
Определяне разликата в ЕС50 при in
vitro влияние на рapaverine и IQP върху
циркулярни гладкомускулни препарати
от плъши стомах.
Задачи
Изчисляване и сравняване на половината от максималната ефективна концентрация при доза-зависима промяна в
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7.4, to = 37oC) със следното съдържание
(mmol/l): NaCl – 120; KCl – 5.9; CaCl2 –
2.5; MgCl2 – 1.2; NaH2PO4 – 1.2; NaHCO –
15.4 и glucose – 11.5. Всички химикали,
използвани в разтвора са произведени от
фирма Merck. Стойността на pH на разтвора бе измервана чрез Microcomputer
pH-meter 6201 (JencoElectronics, UK).
Началното механично натоварване за
препаратите, постигнато чрез обтягане
отговаря на сила на опън от 10 mN.
Адаптационният период за установяване
на базово ниво на тонуса и регулярна
спонтанната съкратителна активност
(ССА) бе 60 минути (през този период
разтворът бе сменян 3 пъти). Промените
на спонтанната механична активност и
тонуса, причинени от изменени условия
от въздействието на различни субстанции се отчитаха спрямо съответната изходна стойност.
Електрическият сигнал от тензодатчиците беше усилван чрез тензоусилвател K. Tesar – D 486 (Germany) или
Microtechna (Prague, Czech Republic).
Записването на механичната активност върху хартиена лента се осъществяваше чрез рекордер Linseis (Selb,
Germany).
Въздействието с papaverine и IQP се
осъществяваше чрез добавяне на точно
определен обем от концентриран разтвор
на съответното вещество, необходим за
постигане на желаната концентрация в
тъканната вана. Обемът не надвишаваше
1/100 част от обема на разтвора в тъканната вана.
Виталността на ГМ тъкани бе тествана чрез въздействие с 1х10-6 mol/l
acetylcholinе в началото на всеки експеримент двукратно и в края на всяко въздействие с изследваните субстанции.
Получените резултати бяха статистически обработени чрез специализираната

програма STATISTICA. Посредством
Wilcoxon signed rank test бе оценено статистическо достоверно различие в модулираната ССА от нарастващите концентрации при концентрация-ефект кривите,
като нивото на статистическо достоверно различие – р се подбираше след корекция съгласно статистическия PostHoc
тест
Bonferroni's
Multiple
Comparison Test (2).
Резултати и обсъждане
Изучаването на новосинтезирани молекули, вещества и лекарства винаги е
било предизвикателство, насочващо изследователския интерес към изследването
им, както самостоятелно, така и в сравнителен аспект спрямо техни прекурсори
или генерични представители.
Предвид структурното сходство на
IQP с papaverine и предполагаемото на
тази база спазмолитично действие на новосинтезираното вещество проследихме
и оценихме ЕС50 при действието им
върху изолирани ГМ препарати от стомах на плъх. Обектът на изследване
(стомашни плъши ГМ) бе подбран като
подходящ, поради пригодността му в изследване на спонтанна съкратителна активност с отчитане на тонус и средна
амплитуда на съкращение под влияние
на различни биологично активни вещества (3, 4, 5) в широк концентрационен
диапазон (6).
Проведеното от нас сравнително проучване на новосинтезираната химична
структура
спрямо
papaverine
-5
-4
(1.10 2,5.10 M), обогатява наличната
до този момент информация от наши
предишни изследвания (7), представяйки
данни 1.10-101.10-4M, доказващи способността на изследваното съединение
да проявява боилогична активност в in
vitro моделна система.
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За ГМП от стомах на плъх (n = 12) e
определена половината от максималния ефект EC50 за рapaverine при
концентрация 8.10-7M.
За изследване на цялостното влияние
на IQP при експериментален модел ГМП
от стомах на плъх, при аналогични експериментални условия, установяваме
концентрационно зависима промяна в
средната максимална контрактилна активност (Q + Amean) с достоверно различие
при
Bonferroni's
Multiple
Comparison Test за всяко десетократно
увеличение на внесеното количество релаксиращ агент (Фиг. 2). Несъществено
различими са ефектите при промяна на
концентрациите на изследваното лекарствено средство от 1.10-10M до 7.10-7M.
Графично са показани апроксимации на
кривата, като е използвана основната
формула на Хил (8), съответно Фиг. 2.
За ГМП от стомах на плъх (n = 12) e
определена половината от максималния ефект EC50 за IQP при концентрация 9.10-7M.

➢ За изследване на цялостното влияние на papaverine, в ролята му на спазмолитик приложим за лечение на спазми
на гладката мускулатура: стомашночревни, жлъчни, бъбречни и уретерални
колики, върху ССА на ГМ стомашни
корпусни препарати от плъх бе построена концентрация-ефект крива на относителната промяна на средната максимална
фазична ССА (Amean) в концентрационния диапазон (10-1010-4)M. Графично са
показани апроксимации на кривата, като
е използвана основната формула на Хил
(6), съответно Фиг. 1.
Рapaverine
достоверно
променя
фазичната компонента на ССА при концентрация по-голяма от 10-7M, която напълно изчезва при 10-4M. Установяваме
концентрационно зависима промяна в
Amean с достоверно различие при
Bonferroni's Multiple Comparison Test за
всяко десетократно увеличение на внесеното количество релаксиращ агент в
целия изследван концентрационен диапазон с изключение на интервала от
1.10-10M до 7.10-8M.

Amean
10-9
10-8
7.10-8
10-7
7.10-7
10-6
7.10-6
10-5
3.10-5
10-4

25%
7,7
7,6
6,9
6,5
5,9
5,2
2,9
2,5
0,5
0

75%
8,6
8,2
7,5
7,1
6,5
5,8
3,5
3,1
1,1
0,4

Mean
8,3
7,9
7,2
6,8
6,2
5,5
3,2
2,8
0,8
0,1

Фиг. 1. Концентрация ефект крива на относителната промяна на средната максимална
фазична ССА (Amean) при въздействие с papaverine (10-10 10-4)M
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Q+Amean
10-9
10-8
7.10-8
10-7
7.10-7
10-6
7.10-6
10-5
3.10-5
10-4

25%
7,5
7,2
6,7
6,3
5,6
4,8
2,7
1,1
0,3
0

75%
7,9
7,6
7,1
6,7
6
5,2
3,1
1,5
0,7
0,3

Mean
7,7
7,4
6,9
6,5
5,8
5
2,9
1,3
0,5
0,1

Фиг. 2. Концентрация ефект крива на относителната промяна на средната максимална
фазична ССА (Q + Amean) за препарати от корпусната част на стомах на плъх при въздействие с IQP (10-10 10-4)M

Изводи
Получената разлика в стойностите на
ЕС50, в изследвания от нас концентрационен интервал за двата експериментални модела (IQP и рapaverine като референтно средство), е доказателство за
проява на подобно, но селективно действие на новосинтезираното вещество в
тест за наличие на биологична активност.
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Въведение
Растенията от род Tanacetum принадлежат към семейство Astereaceae (Сложноцветни). Asteraceae (често наричана
астра, маргаритка или слънчогледово
семейство) е голямо и широко разпространено семейство цветни растения (1).
Разпространени са над 200 вида в много
страни на Северна Америка, Азия и Европа (2–5). В народната медицина видовете от род Tanacetum се използват от
векове поради разнообразните им лечебни свойства – отхрачващ, антисептичен,
спазмолитичен ефект и други (6) T.
vulgare е многогодишно тревисто растение с удължено дървенисто коренище и
дълги корени. С лечебна цел се използват цветните му кошнички (Flores
Tanaceti) или връхните стъблени части
заедно с цветовете и листата (Herba
Tanaceti). Цветовете са златистожълти до
оранжеви (7 – 10). Етерично масло, получено от българския вид T. vulgare е
богато на разнообразни биологично активни вещества: сесквитерпенови лактони; монотерпени; флавоноиди – апигенин (18 – 22%); дъбилни вещества – танини (7,5 – 9%); кумарини – ескулин
(7,5 – 9%); полифенолни съединения и
антоциани (11 – 13). Въпреки широката
употреба на растението в народната медицина, липсва задълбочена оценка за
неговата токсичност и фармакологични
ефекти.
Цел на настоящето проучване е изследване за остра токсичност на стандар-

тизиран воден екстракт от цветовете на
T. vulgare и определяне на средната
смъртна доза (LD50) върху плъхове.
Материали и методи
Използвани бяха 72 мъжки бели плъха порода Wistar, с телесна маса 200 –
220 g, поставени при стандартни лабораторни условия: относителна влажност на
въздуха – 45%, температура – 26,5 ± 1°C
и достъп до храна и вода at libitum. Животните бяха разделени по равно чрез
случаен подбор по 6 животни в 12 групи.
Животните се аклиматизираха 5 дни в
лабораторни условия преди началото на
опита. Преди прилагане на екстракта от
T. vulgare върху плъхове храната се отнемаше за 24 часа.
Водният екстракт от цветовете на T.
vulgare се стандартизираше под хроматографски контрол по съдържание на
полифеноли. Опитите за остра токсичност на стандартизирания воден екстракт проведохме с еднократни дози върху плъхове в диапазона от 4.5 до 15 g/kg
т.м. Проведохме два самостоятелни експеримента за определяне на LD50 в зависимост от пътя на внасяне – пер ос (p.os.)
и интраперитонеално (i.p.). Поведенческите реакции и смъртността в опитните
групи регистрирахме до 24-я час след
приложение на екстракта. Експериментите бяха проведени след одобрение от
Българската агенция по безопасност на
храните (БАБХ) и извършени съгласно
правилата за Добра лабораторна практи31

ка (GLP). Стойностите на LD50 определихме по метода на Litchfield and
Wilcoxon (14).

миртенол. То проявява противогъбична
активност
срещу
C.
albicans
и
Cryptococcus neoformans. Редица експериментални изследвания in vitro установят още антиулцерозно действие (18),
хепатопротективно, холеретично и холекинетично действие (19), диуретично
действие (20), цитотоксична и имуномудолаторна активност (21, 22). Установената противовирусна активност срещу
херпес симплекс (HSV-1 и HSV-2), се
дължи на партенолид, който възпрепятства репликацията на вируса след проникването му в клетките (23).
Резултатите от проучването за остра
токсичност на воден екстракт от цветовете на T. vulgare са представени в Табл. 1.

Резултати
Редица изследвания установяват широкоспектърни антибактериални свойства на етеричното масло срещу E. coli,
Staphylococcus aureus, Bacillus subtilis, B.
subtilis
spizizenii,
Xanthomonas
euvesicatoria,
Pseudomonas
syringae
maculicola и Ralstonia solanacearum, дължащи се на наличието на полиацетилени,
камфор и кариофилен оксид в състава му
(15, 16). По данни на Piras et al., (17) етеричното масло от надземните части на
растението съдържа много 1,8-цинеол,
транс-туйон, цис-хризантенол, борнеол и

Табл. 1. Поведенчески прояви и смъртност на плъхове в зависимост от приложената
доза на стандартизиран воден екстракт от T. vulgare по два пътя на внасяне – p.os. и i.p.
Доза
(g/kg
т.м.)
4,5
5
7
10
12
13
15

Бр. умрели/
общ бр.
(p.os)
0/6
0/6
0/6
0/6
0/6
0/6
0/6

Фенаминова
стереотипия
(p.os)
няма
няма
няма
няма
няма
няма
няма

Бр. умрели/
общ бр.
(i.p.)
0/6
0/6
0/6
2/6
1/6
3/6
1/6

При двата пътя на внасяне се наблюдават дозозависими поведенчески реакции.
Пер оралното приложение. Дози под
10 g/kg не предизвикват видими промени
в поведението на животните. Прилагането на дози между 10 и 15 g/kg т.м. провокират симптоми на стомашно-чревен
дискомфорт (усукване на тялото и присвивания), които отминават след около
1 час. В целия диапазон от приложените
дози пер ос от 4.5 до 15 g/kg т.м. не се
наблюдава смъртност, за това не може да
се изчисли LD50.

Фенаминова
стереотипия
(i.p.)
няма
има
има
няма
няма
няма
няма

Смъртност в %
(i.p.)
0%
0%
0%
33,3%
16,7%
50%
16,7%

Интраперитонеално приложение. При
прилагане на доза 4.5 g/kg т.м. не се установяват поведенчески нарушения и
смъртност. Тридесет минути след прилагане на воден екстракт в доза 5 и в доза
7 g/kg т.м. започва лек тремор на горните
крайници и след около час всички животни изпадат в състояние на фенаминова стереотипия. Това състояние продължава около 2 часа, след което поведението на животните се нормализира. При
двете посочени дози не се наблюдава
смъртност. Прилагането на екстракта в
по-големи дози над 7 g/kg т.м. не отк32

лючва поведенчески прояви на фенаминова стереотипия, но се наблюдават затруднено дишане, полиурия, астения,
стомашно-чревни спазми. Смъртността
е, както следва: доза 10 g/kg т.м. – 33,3%
смъртност; доза 12 g/kg т.м. – 16,7%; доза 13 g/kg т.м. – 50 %; доза 15 g/kg т.м. –
16,7% (вж. Табл. 1). За изчисляване на
LD50 за интраперитонеално приложение
на екстракта по метода на Litchfield and
Wilcoxon използвахме резултатите за
смъртността от дозите в диапазона 7 до
15 g/kg т.м. Получените резултати са
както следва:
LD50 = 22 g/kg т.м. (13.5 ÷ 35.5), при f =
1,67; χ2=3,49; Sfunct = 2,47
LD16 = 9,1 g/kg т.м. LD84 = 55,6 g/kg т.м.

g/kg b.w., приложени пер ос и при дози
над 7 g/kg b.w. интраперитонеално. Изключителен научен интерес представлява
установеният от нас ефект на фенаминова стереотипия. Той се проявява само
при интраперитонеално приложение.
Ефектът започва след 30 минути от дози
5 – 7 g/kg b.w. и продължава около 2 часа. В предстоящи научни изследвания
този феномен ще бъде проучен допълнително. Вероятно видовите различия и
видовата поносимост към екзогенни
нокси на мишки и плъхове са в основата
на разликите между средната смъртна
доза, установена при нашите експерименти и тези на S. Lahlou et al. Последните определят LD50 при мишки за перорално приложение 9,9 g/kg bw., а за интраперитониално приложение 2,8 g/kg bw.
В нашето изследване върху плъхове при
перорално приложение не беше установена смъртност от използваните дози, а
при интраперитонеално приложение
LD50 е 22.47 g/kg bw. Друга причина за
констатираните различия в средната
смъртна доза се дължат на различния
състав на биологично активни вещества
в листата и цветовете на растението,
както и географския регион, от който е
набавено растението. При нашите експерименти използвахме цветове от T.
vulgare от Родопите, а в опитите на S.
Lahlou et al. са използвани екстракти от
листата на T. vulgare от Мароко.
Регионалната вариабилност на химичния състав на етеричните масла в T.
vulgare и е добре известна и документирана в литературата (25 – 30). Химичните анализи на екстракти от T.v. показват,
че β-туйонът е основна съставка на растителното масло и надвишава 87,6%. Това съединение допринася значително за
акарицидната активност на растението
(31). Установено е, че противовъзпали-

Обсъждане
В достъпната литература установихме
само един авторски колектив, който е
провел токсикологични изследвания с
растението T. vulgare. S.Lahlou et al. (24)
осъществяват експерименти за остра и
хронична токсичност на воден екстракт
от листата на T. vulgare върху мишки с
телесна маса 18 – 30 g. Авторите прилагат единократни пеорални дози в диапазона 0 до 13 g/kg b.w., въведени пер ос,
както и еднократни интраперитонеални
дози в диапазона от 0 до 4,5 g/kg b.w. Те
наблюдават поведенчески прояви на
токсично въздействие при дози от 9 – 13
g/kg b.w., въведени пер ос и при дози от
1,5 – 4,5 g/kg b.w., въведени интраперитониално. В нашите експерименти използвахме плъхове с тегло 200 – 220 g,
на които прилагахме еднократни дози от
стандартизиран воден екстракт от цветовете на T. vulgare в диапазона от 4.5 – 15
g/kg b.w., въведени по два пътя на внасяне – пер ос и интраперитонеално. Прояви на интоксикация при опитните животни установихме при дози от 10 – 15
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телната активност на растението се дължи на няколко съединения в маслото: αхумулен, камфор, борнеол и 1,8-цинеол
(27). Те инхибират продукцията на NO
във възпалителното огнище. Данни в литературата показват положителна корелация между терапевтичните ефекти на
полифенолите, α-пинени и кариофилен
оксид, съдържащи се в ектракт от T.
vulgare и тяхната антиоксидантна активност (32).
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WW, Schnitzler J-P. Chemotypic variation in
terpenes emitted from storage pools influences early
aphid colonisation on tansy. Sci Rep. 28
2016;6:38087.
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adenocarcinoma cells. 2014;6.
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variation in a field population of tansy plants
influences aphid host selection. Plant Cell Environ.
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20. Lahlou S, Tahraoui A, Israili Z, Lyoussi B.
Diuretic activity of the aqueous extracts of Carum
carvi and Tanacetum vulgare in normal rats. Journal
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M, Koproń K. Cytotoxic effect of some medicinal
plants from Asteraceae family on J-45.01 leukemic
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antiherpes virus activity of crude extract and the
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Заключение
Настоящото проучване показва, че
стандартизиран воден екстракт от цетовете на растението T. vulgare приложен
per os не е токсичен, а при интраперитонеално приложение теоретично изчислената средна смъртна доза е практически
безопасна за опитни животни.
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Introduction
Diphenhydramine was discovered by the
American scientist George Rieveschl in the
40s of the 20th century [1, 2]. The historical
background of the substance is interesting
and dynamic – it was launched as an antihistamine drug in 1947 but nowadays it is
successfully applied for insomnia treatment.
Diphenhydramine is one of the main compounds of dimenhydrinate (content diphenhydramine 53% – 55,5% and 8chlorotheophylline from 44% to 46.5%).
The drugs containing diphenhydramine
have wide application and adequate safety
[3 – 10]. The substance presents in different
pharmaceutical formulations intended for
paediatric and adult patients like suppositories, ointments, tablets, syrups.
Diphenhydramine is a tertiary amine
(fig. 1). It has been established that the
amine salts are more stable, have higher
melting points and are much more soluble
in water than the parent amines [11]. The
substance which is included in medicines is
diphenhydramine hydrochloride (the salt of
diphenhydramine). According European
pharmacopeia [12] diphenhydramine hydrochloride represents white or almost
white, crystalline powder. It is very soluble
in water and freely soluble in alcohol. Its
melting point is from 168°C to 172°C.
There are many approaches for identification of diphenhydramine. The aim of our
study was to develop a simple, inexpensive,
specific and sensitive thin layer chromatog-

raphy (TLC) technique for identification of
that substance. Identity testing is the most
common application of TLC [13].

Fig. 1. The structure of diphenhydramine
Materials and methods
I. Materials
Reagents:
All reagents have analytical grade purity:
toluene, n-butanol, glacial acetic acid,
methanol.
We have used also ultra pure water.
Standarts:
Diphenhydramine
hydrochloride
–
Sigma-Aldrich certified reference material;
Caffeine – Sigma-Aldrich certified
reference material;
Teophylline – Sigma-Aldrich certified
reference material.
II. Мethod: TLC
1. Instrumentation:
Dark room with UV lamp and scanner –
Vilber Lourmat, CN-15.LC;
Ultrasonic bath;
Sample applicator – 10 μl micropipette
(Hamilton);
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Aluminium TLC plates were pre-coated
with silica gel 60 F254, dimensions 20 x 20
cm (Sigma Aldrich);
TLC chamber (22 cm x 12 cm x 22 cm).

Initially the method was developed for
identification only of diphenhydramine.
The method was developed using a mobile
phase prepared with analytical grade solvents: toluene: n-butanol: glacial acetic acid: water (2v/4v/2v/2v). From all standard
solutions 10 μl aliquot parts were spotted
onto silica gel plates keeping 10 mm distance between bands. For the initial purpose
of the method it was necessary the front to
reach only 4 sm high. The evaluation of the
separated bands was carried out at 254 nm.
Further analysis of the proposed method
established that with these chromatographic
conditions diphenhydramine could be successfully
separated
from
8-chlorotheophylline (dimenhydrinate containing
drug). We have found that the method is
suitable for identification not only for diphenhydramine but also for caffeine, theophylline and 8-chlorotheophylline. The
method allows the simultanieus identification of these substances. The plate should to
be developed up to 7 sm. After the development the plate was dried at room temperature. The scanning was performed in the
absorbance mode at 254 nm. We have applied the method for identification of diphenhydramine, caffeine, theophylline and
8-chloroteophylline in different pharmaceutical formulations.

2. Preparation of standard solutions:
Preparation of stock solution – an accurately weighed quantity of reference standards
were dissolved into methanol, ultrasonication for 15 minutes. Working standard
solutions were prepared by dilution of stock
solution with methanol. Concentration
range of working standard solution was
2000 mkg/ml – 3,5 mkg/ml.
3. Chromatographic conditions: The
method was developed using a mobile
phase prepared with analytical grade solvents: toluene: n-butanol: glacial acetic acid: water (2v/4v/2v/2v). The plate was developed at 25 ± 1 C in ascending vertical
manner in TLC glass chamber (22 cm x
12 cm x 22 cm), previously presаturated for
30 minutes with mobile phase. The developed plates were dried on air.
Results and discussion
The proposed method is an identification
test. The purpose of an identification tests is
to ensure the identity of an analyte in a
sample. Usually this is achieved by comparison of a property of the sample to that of a
reference standard. According the ICH
guidelines for the validation of a test for
identification is enough the procedure to be
validated for specificity [14]. We have validated the method for three parameters:
specifity, detection limit (DL) and robustness. The method was validated for identification for diphenhydramine, caffeine and
theophylline. We have established the Rf of
8-chlorotheophylline, by analysing dimenhydrinate
(Content:
diphenhydramine
53.0% – 55,5% and 8-chlorotheophylline
from 44.0% to 46.5%) and comparing the
spots with those of the standards.

Validation
Specificity:
The results obtained during method development showed that the method was
specific for the assay and selective, there
were no interferences from the excipients or
solvents. A placebo solution was prepared.
On the chromatogram with placebo wasn't
observed a spot with Rf, corresponding to
Rf of diphenhydramine, caffeine, theophylline and 8-chloroteophylline. The method
was found to be acceptable to ensure the
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Table 1.
Substance
diphenhydramine
caffeine
teophylline
8-chloroteophylline

Rf value
0,55
0,68
0,81
0,96

Method robustness:
The robustness of the assay method was
tested by varying the mobile phase solvent
composition ratio +/-2% and the saturation
times that were established during method
development against critical parameter: Rf.
The changes in the Rf were +/-0.02 which
showed that the method was robust.
Detection limit:
DL represents the lowest amount of an
analyte in a sample which can be reliably
detected.
For determining the DL we have used
the based on visual evaluation approach.
We have established the following results:
Diphenhydramine – DL = 30 mkg/ml
Caffeine – DL = 7,5 mkg/ml
Teophylline – DL = 7,5 mkg/ml
The DL for 8-chloroteophylline was not
estimated because of the lack of standard 8chloroteophylline.
Conclusion
A simple, selective, robust and inexpensive TLC technique was developed for
identification of diphenhydramine. The
method could be also applied for simultaneous identification of diphenhydramine,
caffeine,
theophylline
and
8chloroteophylline. The proposed method
has been successfully applied to the analysis of the substances in pharmaceutical
formulation.
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Въведение
Според официалните статистически
данни на „International Agency for
research on Cancer“ и „World health
organization“, в световен мащаб, заболеваемостта от рак на гърдата при женския
пол демонстрира 2 088 849 (24,233%) от
8 622 539 и смъртност 626 679 (15.03%)
от 4 169 387 онкологични случаи, което
го нарежда на първо място от всички
злокачествени заболявания, последван
на второ място от белодробния рак.1
През вековете, лечението на рака на
гърдата претърпява динамично развитие,
като постепенно с разширяване и задълбочаване на разбиранията за това заболяване, биват въведени различни модификации в изпълнението на оперативната техника за отстраняване на млечната
жлеза, на базата на конкретни, изясняващи се във времето индикации и контраиндикации.

Материали и методи:
Извършен бе ретроспективен обзор на
базата данни от Pubmed, Scopus и
SpringerLink.
Резултати
Смята се, че първите съобщения за
съществуването на рака на гърдата, датират още 3000 години преди Христа, в
папируса на Едуин Смит. Именно това
негово откритие се смята за най-старият
познат документ с хирургична информация, тъй като се е състоял от 48 случая
на травматични увреди и туморни заболявания. По това време се е смятало, че
туморите на гърдата се третират с изгаряне и в по-голямата си част не са били
лечими.2
Хипократ, 460 години преди Христа,
описва една от клиничните изяви на карцинома на гърдата – необичайна секреция от мамилата, като резултат от „наличие на черна жлъчна течност в тялото на
жената“.3
Разбирането, диагностицирането и
лечението на това заболяване до 1800
година е продължило да бъде загадка.
Първите теории, важни проучвания и
начални резултати във връзка с рака на
млечната жлеза, започват през 19 век.

Цел
Целта на този обзор е да представим
промените в индикациите и хирургичната техника при извършване на мастектомия, от момента на нейното въвеждане
до сега.
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През 1882 г. в болница „Рузвелт“, Ню
Йорк, д-р Уилиам Халстед представя
„радикалната мастектомия“, използвайки
методите на асептика, антисептика и
аналгезия.4
През 1884 г., Уили Мейер независимо
от Халстед, извършва същата оперативна
интервенция и публикува резултатите си
10 дни след датата на публикуване от
Уилиам.5,6
Теорията на Халстед и Мейер е била
базирана на идеята, че ракът на млечната
жлеза е локално заболяване, което се
разпространява „центробежно“, инзвазирайки околните тъкани и метастазира по
лимфните съдове.7
Радикалната мастектомия се състои от
премахване на целия жлезен паренхим
на гърдата, надлежащата кожа, двата
пекторални мускула,рутинно пожертване
на дългия торакален нерв, торакодорзалната артерия, вена и нерв, заедно с премахване на всички аксиларни лифмни
възли анблок.
Премахването на пекторалните мускули, било свързано именно с достигането и премахването на лимфните възли на
трите нива на аксилата и лимфните възли на Роттер, разположени между двата
мускула.
В своите резултати, Халстед съобщава за 5-годишна преживяемост при 40%
от оперираните пациенти, 3% локални
рецидиви на заболяването и 0% периоперативна смъртност.8
Тази интервенция е била златен стандарт за лечение на рак на гърдата в продължение на почти един век.9
Независимо от забележителните резултати по това време, следоперативните
усложнения влошавали драстично качеството на живот на пациентите. Най-често
възниквали лимфедем и нарушаване
движенията на ръката, поради увреждане

на пекторалните мускули и аксиларните
нерви, хронични болки, както и големи
раневи площи, зарастващи вторично.10-15
С желанието си за по-голяма радикалност, Халстед продължава да експериментира, като на част от пациентите си с
карцином на гърдата, извършва дисекция
на фасциалния лист на ректус абдоминис, сератус антериор, субскапуларния
мускул, латисимус дорзи и терез майор.16,17
Теорията на Халстед и Майер за лимфно разпространение на раковия процес,
водят след себе си до въпроси, които си
задават хирурзите след тях, а именно,
дали по-обширните лимфни дисекции
ще намалят броя на болните с рецидивиращо заболяване и ще удължат живота
им.
От 1920 година,18 Самсон Хандли започва прилагането на разширената радикална мастектомия, при която премахва
допълнително лимфните възли около
вътрешната мамарна артерия.
В своите трудове, синът на Самсон,
изследва ангажирането на този сегмент
от лимфни възли и доказва, че 33% от
150 пациенти са със позитивни, метастатични възли, именно около вътрешната
мамарна артерия.19
По нататъшната тенденция за разширение на обема на мастектомията, води
до екстраплеврална дисекция на вътрешните мамарни лимфни възли, като в
САЩ извършват и допълнителна супраклавикуларна дисекция със стернален
достъп.20-23
За най-мащабна се смята интервенцията на Ърбан, който комбинира радикалната мастектомия с резекция на възлите
около вътрешната мамарна артерия, заедно с част от ребрените хрущяли и интеркосталните мускули. Големите дефекти покривал със свободни графтове
40

от фасция лата.24
През 1932 година, д-р Пейти извършва модифицираната радикална мастектомия, при която за пръв път се запазва
големият пекторален мускул и се резецира само малкият. Няколко години покъсно, Пейти стандартизира техниката и
през 1948 публикува статия доказваща
идентични онкологични резултати с радикалната мастектомия по Халстед.25
Днес модифицираната мастектомия
по Пейти се извършва рядко, при редки
случаи на карциноматозен мастит или
локално авансирал карцином с пакетно
ангажиране на аксиларните лимфни възли от трите нива.
За разлика от радикалната мастектомия, при която гърдата е била резецирана с изключително големи кожни дефекти, при тази модификация, кожата успява да затвори тъканния дфект, а също
така е бил запазван дългият торакален
нерв и торакодорзалният съдово-нервен
сноп. Съответно,рискът за описаните
при радикалната мастектомия усложнения е бил значително понижен.26
През 1972 година, Маден, представя
модификация, като за пръв път запазват
и двата пекторални мускула. Подходът
не е бил възприеман от голяма част от
хирургичната общност, като недоверието било свързано с разбирането, че пълната аксиларна лифмна дисекция е била
невъзможна, без премахване на малкия
пекторален мускул.25 Маден опровергава
съмненията на Пейти, като представя
резултати от лимфангиография, които
доказват своята онкологична прецизност.25
С навлизане на новите аксиларни диагностични методи и понижаване честотата и обема на лимфните дисекции, се
наблюдава извършване и на така наречената семпла мастектомия. При нея не се

извършва лимфна дисекция, а резекция
на жлезния паренхим и пекторалната
фасция, заедно с кожно ламбо, посредством елипсовиден разрез.
Мастектомията със съхранение на
кожата е била осъществена за пръв път
от Фрийман при пациентки с бенигнени
заболявания.27 Тот и Лапперт са първите,
които адаптират тази техника за пациентки със злокачествени заболявания на
гърдата.28 Операцията се състои в резекция на ареоломамиларния комплекс, самата млечната жлеза и запазване на надлежащата кожа. Целта на тази интервенция е не само онкологична, но вече и
козметична.
През 90-те години, започват да се зараждат идеите за последващия естетичен
резултат от тази оперативна интервенция
и възможността за реконструкция с импланти и/или автоложна трансплантация
на собствени тъкани.
Индикации за тази оперативна интервенция са централно разположение на
туморната формация с ангажиране на
терминалните лактиферни каналчета,
дуктален in situ карцином, неподлежащ
на консервативно лечение, мултицентричност. Техниката се използва в някои
случаи на пациенти с висок генетичен
риск от развитие на злокачествено заболяване, както и при случаи, при които
съотношението туморна формация размер на гърдата, не позволява органосъхраняваща операция. Някои от найважните контраиндикации са случаите,
при които е ангажирана кожата, предишни операции на гърдата, предопративна лъчетерапия, тютюнопушене и висок индекс на телесна маса.29
Запазваща папилата мастектомия, днес
е показана при болни с голяма птоза и висок индекс на телесна маса, като включва дори техники редуциращи кожата.
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Заключение
Еволюцията в техниката на извършване на мастектомия, показва значителни
промени през годините. Започвайки от
една масова и в някои случаи ненужна
обемна операция, до една доста поограничена по обем операция, със снижена честота и лимитирани индикации.
Днес честота на извършване на мастектомията е значително по-ниска, поради напредъка на образно-диагностичните
изследвания и въведените от Умберто
Веронези органосъхраняващи операции.
Независимо от това, тя остава да бъде
метод на избор за лечение при една част
от пациентите с карцином на гърдата с
определени показания.

Този оперативен подход дава началото си още през 1990 година30, но бива
приет едва през 2003 година, когато д-р
Гербер и неговите колеги, доказват онкологичната издържаност на операцията
и контраиндикациите за извършването
ѝ31, а именно: данни от образни изследвания за ангажиране на ареоломамиларния комплекс, локално авансирали тумори с инфилтриране на кожата, както и
карциноматозен мастит. Относителни
контраиндикации са отново съответно,
тютюнопушене, обезитет, неконтролиран диабет и предишно облъчване на
гръдната стена. Големината на туморната формация самостоятелно не е контраиндикация за извъшването на субкутанна мастектомия.
При този тип техника се използва радиален, пери или трансареоларен разрез,
както и разрез в областта на инфрамамарната гънка.
При тази интервенция се премахва
целия жлезен паренхим, като дисталната
част на лактиферните каналчета, непосрадствено под мамилата, се изпращат за
гефрирно изследване, което показва от
91% сензитивност и 96 % специфичност.
При наличие на туморна инвазия на терминалните дуктуси, ареоло-мамиларния
комплекс се премахва.32,33
Днес съществува и набира популярност профилактичната или рискредуциращата мастектомия.
Според гайдлайните на „National
Coprehensive cancer network“, най-честите
индикации включват фамилна или генетична обремененост свързана с BRCA1 и
BRCA2 асоциирани генни мутации.34,35
Смята се, че рискът от развитие на рак
на гърдата при носители на BRCA1 мутации е около 65% до 70-годишна възраст и 45% при носители на BRCA2 мутации.36,37
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Основна цел – да представим нашия
начален опит в хирургичното лечение на
колоректалния карцином и сравним резултатите си с литературните данни.
Колоректалният карцином (КРК) е
важен социално-здравен проблем поради
високата честота на разпространение,
ангажиране на хора в активна възраст и
големите разходи необходими за диагностика и лечение. Той заема второ място по честота при неопластичните заболявания след карцинома на млечната
жлеза при жени, и първо място сред мъжете. Заболеваемостта нараства постоянно във всички индустриални страни.
По световни данни за 1996 г. са регистрирани около 950 000 нови случаи, което
представлява 9% от раковите заболявания.
Статистически данни у нас показват,
че КРК е най-честото злокачествено заболяване на ГИТ. По данни на Националния здравен справочник за 2007 г.
честотата на заболяването е 349,6 на 100
хил. население с 56/100 хил. нови случаи; за 2008 – 364,7/100 хил. с 57,2/100
хил., като представлява 11 – 13% от общата туморна заболеваемост.
При 20% от пациентите е установена
генетична предиспозиция – в тези случаи
заболяването се появява в млада възраст
или е с множествена локализация. В ос-

таналите 80% възниква спорадично.
Най-често се развива при индивиди над
50 г., като риска се увеличава с възрастта. Увеличението на новооткритите случаи се наблюдава както за рака на колона, така и за рака на ректума и ануса. Това определя значимостта и социалните
щети, които търпи обществото от това
заболяване. Карциномът на ректума се
среща по-често при мъжете, а честотата
на този на дебелото черво е почти еднаква при мъжете и жените.1
След представянето на първата лапароскопска резекция на дебелото черво
през 1991 година мининвазивната колоректална хирургия навлезе значително в
хирургичната практика през последните
две десетилетия.2,3 Причините за това
бурно развитие се коренят в предимствата, които тя притежава пред отворената
колоректална хирургия, потвърдени в
множество проучвания през последните
20 години, а именно: по-малко болеви
усещания в следоперативния период, редуцирана кръвозагуба, кратък възстановителен период с онкологични резултати
идентични с тези на конвенционалната
хирургия.4,5,6,7
Въпреки изложените предимства на
ЛКРХ, тя все още не може да се наложи
като стандарт за лечението на КРК поради техническите ограничения на персо44

Резултати
През този времеви интервал в клиниката са оперирани 193 пациенти с колоректален карцином. От тях мъже 99
/51.29%/, жени 94/48.70%/ на средна
възраст 63.23 /±2.56/ години. При 67
/34.71%/ болни използвахме конвенционална хирургия, а при 126 /65.28%/ лапароскопска методика. Разпределението
по локализацията на тумора и съответно
вида на оперативната интервенция е както следва: Локализация на тумора в дисталната част на ректума при 30 пациента
/15.54%/ – извършена абдомино перинеална резекция; проксимална и средна
част на ректума 51 пациента /26.42%/ –
предна резекция на ректума в обем ТМЕ;
в областта на сигмата 61 пацинта
/31.60%/ – резекция на сигмата; цьокум,
колон асценденс, дясна флексура – 35
пациента /18.13%/ – дясна хемиколектомия; колон трансверзум 4 /2.027%/ –
разширена дясна хемиколектомия; колон
десценденс – 12 /6.21%/ – лява хемиколектомия.
Средното оперативно време при лапароскопските операции бе 147 ± 53 мин, а
за отворените 117 ± 34 мин. Общата кръвозагуба при лапароскопската група е
120 ± 35 мл, а при конвенционалната
165 ± 28 мл. Конверсия се наложи при
седем пациенти /5.55%/, при трима поради наличие на неустановени предоперативно метастази в черния дроб и извършване на едноетапна чернодробна
резекция. При двама болни поради наличие на тежки адхезий от предхождащи
операции. При един поради обхващане
от туморната формация на дясната надбъбречна жлеза и дуоденума. При една
пациентка поради прорастване към матката и пикoчния мехур.

нала и индивидуалните особености на
пациентите, които могат да повлияят
върху близките и далечните резултати.8
Материали и методи
Като материал за анализ използвахме
пациентите с колоректален карцином,
оперирани за периода 01.04.2013 –
01.04.2015 година в Клиниката по хирургия към УМБАЛ „Каспела“ – Пловдив. Всички с хистологично верифициран колоректален карцином. Демографските данни пол, възраст, както и крайното заключение на патолога, бяха анализирани от история на заболяването. Оперативното време бе засичано от осъществяването на кожния разрез до затварянето на кожата при конвенционалната
хирургия и от момента на инсуфлиране
на СО2 до неговата десуфлация след
осъществяване на анастомозата и извеждане на резектата при лапароскопския
достъп.
Предоператвино при всички се осъществи корекция на нарушенията във
водно електролитния и белтъчен баланс,
профилактика с нискомолекулярен хепарин и антибиотик от Цефалоспорновата
група. При всички болни бе използвана
подготовка на чревния тракт осъществена с помощта на четири пакета Фортранс. Хирургичната намеса бе извършена от високо квалифициран екип от хирурзи, а хирургичната техника бе съобразена със съвременните онкологични
изисквания. Оценката на предоперативното състояние се осъществяваше по
ASA
/American
Society
of
Anesthesiologists/.
Пациентите
бяха
проследени до изписването им от болницата и в рамките на месец след дехоспитализация.
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Усложнения в следоперативния период наблюдавахме при 14 пациента
/7.25%/, които включваха инсуфициенция на анастомозата, ранен следоперати-

вен илеус, супурация на оперативната
рана, кървене от отверстията на портовете, отбелязани в таблица 3.

Таблица 1. Разпределение на пациентите по демографски признаци и вид на оперативната намеса
Възраст
Пол мъже/жени
Операции/видове/
Дясна хемиколектомия
Резекция на сигмата
Предна резекция
Ампутация на ректума
Разширена дясна хемиколектомия/Ту на колон трансверзум/
Лява хемиколектомия
Протективна илеостомия

Лапароскопски
64.4 /8.2/ години
67/59

Конвенционални
67.8 /10.4/ години
32/35

12/14
21/20
24/18
10/7
------0/1

4/5
7/13
5/4
7/6
1/3
8/4
5/1

Таблица 2. Сравнение между лапароскопска и конвенционална група
Оперативно време/мин/
Кръвозагуба /мл/
Поява на флатуленция и дефекация /дни/
Толериране приема на течности
Болничен престой /дни/

Лапароскопски
147 ± 53
120 ± 35
2.6 ± 1.2
1.5 ± 0.9
31 ± 25

Конвенционални
117 ± 34
165 ± 28
3.1 ± 1.1
2.1 ± 1.2
39 ± 28

Лапароскопски
1
1
1
1

Конвенционални
2
5
3

Таблица 3. Усложнения
Инсуфициенцияна анастомозата
Кървене от портовете
Ранен следоперативен илеус
Супурация на оперативната рана

ва онкологична издържаност.9,10,11,12
Въпреки напредъка в лапароскопската
колоректална хирургия и развитието на
хирургичните техники и инструментариум, все още голяма част от КРК се оперират по конвенционалния начин, като
основните причини за това са технически затруднения и индивидуалните особености на всеки пациент.13,14 ЛКРХ е в
пряка зависимост от опита на оператора
при конвенционалните операции, а оперативното време е в обратно пропорцио-

Обсъждане
В нашето проучване сравняваме резултатите, постигнати при лапарскопското и конвенционалното третиране на
колоректалния карцином. Първите показват малко по-дълго оперативно време
за сметка на по-малка кръвозагуба, послаби болеви усещания в следоперативния период, ранно възстановяване на пасажа и захранване, по-кратък болничен
престой. Като в множество проучвания
през последните години се доказа еднак46

нална зависимост с натрупания опит.15
Честотата на инсуфициенцията на анастомозата в нашата клиника е 0.79%, значително по-ниска от повечето резултати
от проучвания. Така например Kelly and
colleagues съобщават за 2.7% честота на
инсуфициенциите.16 Инсуфициенцията е
една от основните причини за осъществяване на реоперация, като липсват някакви съществени различия в честотата
на тази компликация при ЛКРХ и ОКРХ.
Конверсия осъществихме при 7 пациента резултат сходен с други проучвания.17,18 Основните причини за конвертиране са: обезитас, висок ASA скор, голям тумор, тежки интраабдоминални адхезии, технически затруднения при отпрепарирането на структурите, нараняване на коремни органи, съмнение за нерадикалност при резекцията на тумора,
трудности при осъществяване на анастомозата. Честотата на конверсиите от
своя страна намалява с увеличавене на
опита в лапароскопската хирургия.19,20
Интраоперативната кръвозагуба в мининвазивната ни група е по-малка в
сравнение с конвенционалната данни
сходни с тези на Psaila et al.21, някои автори съобщават за липса на разлика.22
Оперативното ни време постепенно намалява с натрупвания опит, но все още е
по-дълго в сравнение с ОКРХ.23,24
Честотата на следоперативните усложнения от страна на оперативната рана е значително по-малка в мининвазивната група, идентично с проучването на
Chapman et al, което се дължи на малкия
разрез, намалената контаминация на раната и по-малкото травмиране на червата.
При лапароскопски оперираните пациенти поради по-слабите болеви усещания в следоперативния период, побързото възстановяване на перисталти-

ката и по-ранното захранване, се наблюдава и по-кратък болничен престой.25
Заключение
Отдавна е известно, че лапароскопският подход в лечението на колоректалния карцином е безопасен, онкологично
издържан, притежава по-добри близки
резултати, по-кратък възстановителен
период, а преживяемостта и честотата на
локалните рецидиви е еквивалентна на
конвенционалната хирургия. В нашата
клиника предпочитаме лапароскопската
хирургия при КРК в случай че отсъстват
противопоказания от общ и технически
характер и не се нарушава онкологичната издържаност като все пак си запазваме „вратичка“ за преминаване към конверсия при необходимост.
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Анализ на ползите и негативите от използването
на протективна илеостомия при ниска предна резекция
на ректума – първоначални резултати
Ганчо Костов1, Росен Димов1, Веселин Маринов2
1

Катедра „Специална хирургия“, Медицински факултет, Медицински университет – Пловдив;
Клиника по хирургия, УМБАЛ „Каспела
2
Катедра „Пропедевтика на хирургичните болести“, Медицински факултет,
Медицински университет – Пловдив; Клиника по хирургия, УМБАЛ „Каспела“
Резюме
Въведение: Инсуфициенцията на анастомозата след ниска предна резекция по повод ректален
карцином остава сериозен проблем в световен мащаб с честота на усложненията вариращи между
3-20%. Към рисковите фактори, повишаващи вероятността от инсуфициенция на анастомозата и
налагащи прекъсването на пасажа са: мъжкият пол, влошен нутритивен статус, кардиоваскуларни
нарушения, употреба на стероидни препарати, периоперативна трансфузия на кръвни продукти,
неадювантна лъче и/или химиотерапия, самата ниска предна резекция, височината на анастомозата
и др. Основна цел: да извършим ретроспективен анализ на индикацийте за извеждането на протективна илеостомия, нейния ефект и честота на усложненията при затварянето ѝ. Материали и
методи: В проучването бяха включени всички пациенти с ниска предна резекция по повод ректален карцином в Клиниката по хирургия на УМБАЛ „Каспела“ през периода 2013 – 2015 г. Информацията бе събрана от История на заболяването на пациентите, оперативните журнали и контролните прегледи. Резултати: През този времеви интервал извършихме ниска предна резекция на
ректума 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 извършихме лапароскопска предна резекция, а при 9 /девет/ 17.64% отворена. Дискусия: С подобряването на оперативните техники и използвания инструментариум се създадоха условия за осъществяване на ниски и ултраниски
сфинктеросъхраняващи операции при карцином на ректума, което от своя страна доведе до повишаване честотата на инсуфициенция на анастомозата. Най-честите причини, водещи до нея, са нарушеното хранене на аноректалния остатък, наличие на напрежение, акумулация на ексудат в
малкия таз, водещ до инфектиране на анастомозата. Заключение: Извеждането на протективна
илеостомия при предна резекция на ректума има своите показания за извършване. Преимущественото намаляване на морталитета и морбидитета в следоперативния период при нейното използване в никакъв случай не трябва да наклонява везните в полза на снижаване на критерийте за прилагане. При затварянето на илеостомията, се наблюдават усложнения със значим морбидитет и морталитет.
Ключови думи: Ниска предна резекция, протективна илеостомия, инсуфициенция на анастомозата

Въведениие
Инсуфициенцията на анастомозата
/ИА/ след ниска предна резекция по повод ректален карцином остава сериозен
проблем в световен мащаб с честота на
усложненията вариращи между 3 –
20%.1,2,3 Протективната илеостомия /ПИ/
е широко използван и доказан метод за
предпазване на ниски ректални анастомози.4 Често опитни хирурзи се затрудняват да преценят, при кои пациенти се
налага отклоняване на пасажа, което налага спазването на определен алгоритъм.5,6

Използването на протективната илеостомия има доказан положителен ефект
върху септичните усложнения при ниските анастомози, без да предотвратява
инсуфициенцията им. Освен позитивите
тя води със себе си и редица негативни
фактори като: смущения във водноелектролитния баланс, инфекция на меките тъкани, параколостомални хернии,
влошено качество на живот, а при последващата интервенция за нейното затваряне може да настъпят редица усложнения дори летален екзитус. Към рисковите фактори, повишаващи вероятността
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от анастомозни усложнения и налагащи
прекъсването на пасажа са: мъжкият пол,
влошен нутритивен статус, кардиоваскуларни нарушения, употреба на стероидни препарати, периоперативна трансфузия на кръвни продукти, неадювантна
лъче и/или химиотерапия, височината на
анастомозата и др.7,8
Основна цел: да сравним честотата
на усложненията при ниска предна резекция при отклонаване и неотклоняване
на пасажа посредством протективна илеостомия.

ваме с латерална субмезоколична дисекция. Последно мобилизираме латералните перитонеални връзки в областта на
линията на Толд. Дистално червото прекъсваме чрез зелена ендоджиа поставена
през работния троакар.
Използваме ретикулаторен съшивател. Пасажът възстановяваме чрез механична термино-латерална коло-ректална
анастомоза с 31 – 32 мм циркулярен
стаплер. При ниските предни резекции
извеждаме протективен илиачен анус
само при положителна проба за херметичност, който възстановяваме след 8 –
10 седмици. Резектата екстрахираме през
минилапаротомия по Пфайненщил, като
осигуряваме ранева протекция с полиетиленов ръкав. Задължително поставяме
дрен в малкия таз, който извеждаме през
отвора на 5 мм. порт.
В конвенционалната група операцията
започваше със срединна лапаротомия,
след щателна ревизия на коремната кухина за оценка степента на разпространеност на тумора и ограждане на оперативното поле се пристъпваше към мобилизиране на ректума, като предпочитаме
осъществяването на мобилизацията от
латерално към медиално отново с ниско
лигиране на долните мезентериални съдове и в обема на ТМЕ. Нататък оперативната техника се препокрива в двете
групи.

Материали и методи
Като материал сме използвали всички
пациенти, претърпели ниска предна резекция по повод ректален карцином в
УМБАЛ „Каспела“ – Пловдив за периода
01.04.2013 – 01.04.2015 година. Информацията бе събрана от История на заболяването на пациентите, оперативните
журнали и контролните прегледи.
Методи
При пациентите бе осъществена ниска
предна резекция по конвенционален и
лапароскопски метод съобразно общоприетите онкологични изисквания. Оперативната метода в мини инвазивната
група включваше използването на четири троакарна техника – два 10 мм. порта
първия параумбиликално втория в близост до точката на Mc Burney и два 5 мм.
разположени съответно в областта на
биспиналната линия и предна аксиларна
линия. Използвахме възприетия в клиниката „mediаl to lateral approach“ с ниско лигиране на долните мезентериални
съдове. След цялостното мобилизиране
на ректума до тазовото дъно в обем на
ТМЕ. При необходимост от мобилизация
на лява флексура последната освобожда-

Резултати
През този времеви интервал извършихме ниска предна резекция на ректума при n = 51 пациенти. От тях – мъже
n = 29 /56.86%/, жени n = 22 /43.13%/.
Средната възраст при оперираните бе
67.8 /± 5.1/ години. При n = 42 /82.35%/
от тях извършихме лапароскопска предна
резекция, а при n = 9 /17.64% отворена.
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Таблица 1.

Фиг. 1. Лапароскопски/конвенционални
Протективна илеостомия изведохме
при n = 6/11.76% пациенти, като се придържахме към установения в клиниката
протокол-при ниска предна резекция,
наличие на голяма туморна формация,
проведена неадювантна химио и/или лъчетерапия, висок ASA score, BMI > 27,
продължителност на оперативната интервенция над 200 мин, интраоперативна
кръвозагуба > 500 мл, периоперативна
трансфузия на кръв и кръвни продукти,
но водещият ни критерий бе положителната проба за херметичност.
При шестимата имахме положителна
проба за херметичност. При останалите
пациенти, при които хереметичността не
бе нарушена, наблюдавахме само един

/2.22%/ случай на инсуфициенция на
анастомозата с данни за дифузен перитонит, пациента бе ревизиран, осъществи се надшиване на дефекта и бе изведена илеостома.
При възстановяването на илеостомиите, при един /16.7%/ от тях се наблюдава
инсуфициенция на анастомозата с тотален перитонит, въпреки неколко кратните ревизии пациентът завърши с летален
екзитус. При един болен /16.7%/ имаше
данни за супурация на раната на илеостомното място, следоперативният период протече гладко при останалите. Усложнения в ранния следоперативен период наблюдавахме в 8.9% от случаите в
групата без ПИ.
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Фиг. 2. Пациенти с положителна проба за херметичност

Фиг. 3. Съотношение инсуфициенция на анастомозата при отрицателна проба за херметичност

Фиг. 4. Усложнения в следоперативния период в групите с и без протективна илеостомия
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Дискусия
С подобряването на оперативните
техники и използвания инструментариум
се създадоха условия за осъществяване
на ниски и ултраниски сфинктеросъхраняващи операции при карцином на ректума, което от своя страна доведе до повишаване честотата на инсуфициенция
на анастомозата.9 Най-честите причини,
водещи до нея са нарушеното хранене на
аноректалния остатък, наличие на напрежение, акумулация на ексудат в малкия таз, водещ до инфектиране на анастомозата.10
Средният болничен престой на оперираните с ниска предна резекция бе
8.24 дни, като в групата с протективна
илеостомия сумарното време от двете
хоспитализации нарастваше до 23 ± 3
дни.
Идеалното време за възстановяване на
пасажа е 8 – 12 седмици след извеждане.11,12 При нашите пациенти това време
бе средно девета седмица /8 – 11 седмица/.
Честотата на инсуфициенция на ниските анастомози по световна статистика
се движи в границите 1 – 24%, нашите
резултати са в този диапазон, като такава
компликация наблюдавахме само при
един пациент /2.2%/. При всички оперирани бе осъществена задължителна проба за херметичност.13,14
При затварянето на илеостомиите усложнения в следоперативния период
имаше при n = 2 болни /33.3%/. Честотата на компликациите в постоперативния
период по литературни данни се движи в
границите 11.4 – 33.8%.15,16 Усложненията в групата ни без ПИ се наблюдаваха
в 8.9% резултати са сходни с литературните.17-21
Представените данни пораждат въпроса, необходимо ли е извеждането на

протективна илеостома при ниските
предни резекции, след като тя не влияе
върху честотата на инсуфициенция на
анастомозата. Компликациите в групата
с протективна стома са значително повече, а и възстановяването на пасажа е обременено със значителен морбидитет.
Поради тази причина в нашата клиника сме възприели практиката да извеждаме протективна илеостомия при наличието рискови фактори, но водещ критерий винаги е положителната проба за
херметичност /air leakage test/.
Заключение
Извеждането на протективна илеостомия при ниска предна резекция на ректума има своите показания. Преимущественото намаляване на септичните усложнения в ранния следоперативния период при нейното използване в никакъв
случай не трябва да наклонява везните в
полза на снижаване на критериите за
прилагането ѝ. При възстановяването на
пасажа, което по своята същност е още
една оперативна интервенция, се наблюдават усложнения със значим морбидитет и морталитет.
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Вторичен спонтанен пневмоторакс – проучване върху
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Въведение
Пневмотораксът представлява абнормно присъствие на въздух в плевралната
кухина, последвано от колапс на белия
дроб. Определението е дадено за първи
път от Etard през 1803 г., а Laennec
(1819 г.) описва неговите клиничните
белези и симптоми. [1, 2] Пневмотораксът бива спонтанен, травматичен, ятрогенен и артифициален. Поради риска той
да се превърне в „напрегнат“ се налага
хоспитализация, динамично проследяване и хирургично лечение в голям процент от случаите. [3]
Вторичният спонтанен пневмоторакс
(ВСП), заема значителна част от болните
с пневмоторакс. Тези пациенти са с намален белодробен капацитет, поради
подлежащите едно или няколко белодробни заболявания, което прави своевременната им диагностика, адекватното
лечение и проследяването им изключително важни. Най-честото заболяване
водещо до ВСП е хроничната обструктивна белодробна болест (ХОББ). Други
причини са интерстициалните заболявания на белите дробове, неоплазиите,
СПИН и белодробната туберкулоза. Това
състояние изисква хирургично лечение,
като най-често използваните методи са
тръбната
торакостомия
и
видеоасистираната торакоскопия (ВАТС). [4, 5]

рапевтично повлияване при пациенти с
вторичен спонтанен пневмоторакс.
Материали и методи
В проучването бях включени 142 пациенти с анамнестични, клинични, лабораторни и образни данни за вторичен
спонтанен пневмоторакс, лекувани във
Втора клиника по хирургия към УМБАЛ
„Св. Георги“ гр. Пловдив за периода
2014 – 2018 г. Изключващи критерии:
пациенти с първичен, травматичен, ятрогенен или артифициален пневмоторакс.
Резултати
1. Клинично-епидемиологични
характеристики на пациентите с
вторичен спонтанен пневмоторакс
За посочения период във Втора клиника по хирургия бяха хоспитализирани
142 пациенти с вторичен спонтанен
пневмоторакс. От тях 99 (69.7%) бяха
мъже, а 43 (30.3%) жени. Въз основа на
данните за разпределение по пол се установи, че мъжкият пол е по-засегнат.
Средната възраст на изследвания контингент бе 54,54 ± 18,2 год., като наймладият пациент бе на 20 години, а найвъзрастният – на 92 год. Най-честият
възрастов интервал, в който се среща
вторичния спонтанен пневмоторакс бе от
56 – 75 г.
2. Разпределение на пациентите по
причини за възникване на вторичния
спонтанен пневмоторакс
В нашето проучване установихме, че
най-честата причина за ВСП е ХОББ с

Цел
Да се осъществи клинично проучване
върху етиологичните фактори, диагностичните възможности и формите на те-
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нейния патоморфологичен компонент –
булозния емфизем – 99 пациенти
(69,7%). След това се нареждат Интерстициалната пневмония – 15 (10,6%), Белодробната туберкулоза – 14 (9,9%) и
неоплазмите – 11 (7,7 %). Най-малък бе
дяла на пациентите с HIV – 2 (1,4%) и тези с кистична фиброза – 1 (0,7%) (Фиг. 1).
3. Анализ
на
образнодиагностичните възможности за определяне на големината на вторичния
спонтанен пневмоторакс
За целта използвахме конвенционална
рентгенография на бял дроб във фас, като големината на пневмоторакса определихме, като измерихме разстоянието в
сантиметри от висцералната плевра до
гръдната стена на нивото на белодробния хилус. Пневмоторакс с размер под
2 см бе определен, като „малък“, такъв с
размер над 2 см бе определен, като „голям“, а този с пълен колапс на белия

дроб към хилуса, като „тотален“ (Фиг.
2). Пневмоторакс независимо от неговата големина се отбеляза, като „напрегнат“ при наличие на повдигане и изместване на медиастинума контралатерално
на обзорната рентгенография. Най-често
срещан беше пневмотораксът с размер
над 2 см – 58 пациенти (40,8%), следван
от тоталния – 56 пациенти (39,4%). На
трето място бе контингента от пациенти
с напрегнат пневмоторакс – 22 (15,5%), а
най-малко бяха тези с пневмоторакс под
2 см – 6 (4,2%).
4. Разпределение на пациентите с
вторичен спонтанен пневмоторакс
според локализацията
Най-често наблюдавахме десностранен пневмоторакс – при 96 пациенти
(67,6%), следван от левостранния – 43
пациенти (30,3%), а най-рядък бе двустранния, наблюдаван при 3 пациенти
(2,1%).

Фигура 1. Пациенти – разпределени по причина за ВСП – по брой и процентно съотношение
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Фигура 2. Тотален десностранен пневмоторакс
5. Разпределение на пациентите с
вторичен спонтанен пневмоторакс
според методите на терапевтично повлияване
В нашето проучване най-често използваният терапевтичен метод при 52 пациенти (36,6%) бе видеоасистираната
торакоскопия /ВАТС/ с последващо
осъществяване на химическа плевродеза.
Вторият метод, доближаващ се в процентно отношение до първия, бе тръбната торакостомия (торакоцентеза), осъществена при 49 пациенти (34,5%). Тре-

тата най-често извършвана операция бе
торакотомията с резекция – при 29 пациенти (20,4%) (Фиг. 3). На четвърто и пето място се нареждат ВАТС с резекция и
торакотомията с плевректомия, и двете
съответно с по 5 пациенти (3,5%). Найрядко използваните терапевтични методи за повлияване на вторичния спонтанен пневмоторакс бяха ВАТС с плевректомия и торакотомията с плеврална абразия, и двата приложени при 1 пациент
(0,7%). Средният болничен престой бе
9,6 дни.

Фигура 3. Торакотомия – резекция на белодробна була
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6. Разпределение на пациентите с
вторичен спонтанен пневмоторакс
според следоперативните усложнения
Най-голяма бе групата на пациентите
без постоперативни усложнения – 94
(66,2%). На второ място се нареди групата с „продължителна въздухозагуба“ –
38 пациенти (26,8 %). „Продължителна
въздухозагуба“ дефинирахме, като наличие на мехурчета в аспирационната сис-

тема по време на дихателния акт на болния за повече от 5 дни или въздухозагуба
над 50 ml/h за повече от 5 дни, отчетена на
аспирационна система Thopaz. Трета по
честота бе групата от пациенти, при която
е настъпил смъртен изход – 7 (10%).
Въз основа на нашите резултати изготвихме алгоритъм на поведение при
пациенти с вторичен спонтанен пневмоторакс (Фиг. 4).

Фигура 4. Алгоритъм на поведение при вторичен спонтанен пневмоторакс
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Обсъждане
Едно от най-големите проучванията
върху епидемиологията на СП е публикувано през 2015 г. от Bobbio и сътрудници, като обхваща 42 595 пациенти. Тези с ВСП са 15% от случаите, като се отчита се по-високата честота във възрастта 50 – 65 г. при мъжете, по-често засегната дясна гръдна половина и среден
болничен престой от 8 дни. [6] Нашите
резултати са сходни с тези, посочени от
френските автори.
За диагностика и измерване големината на пневмоторакса Тhe British
Thoracic Society препоръчва използването на конвенционалната рентгенография
на торакс. Големината се отчита, като се
измерва белодробния колапс на нивото
на хилуса, като при размер над 2 см
пневмотаракса се определя като „голям“.
Такава беше и методиката използвана и
в нашето проучване. Друг метод е този
предложен от The American College of
Chest Physicians, при който се измерва
разстоянието на нивото на белодробния
връх, като при размер над 3 см пневмотораксът се отбелязва, като „голям“. [5, 7, 8]
ХОББ с нейната компонената булозния емфизем са водеща причина за възникването на ВСП. [9] Пациентите над
50 години са най-засегнатата възрастова
група, като тютюнопушенето е основен
рисков фактор. Пневмотораксът при тях
е показател за тежестта на заболяването
и предиктивен маркер за преживяемост,
като увеличава риска от смъртен изход
четирикратно.[10-12] Друга честа причина за ВСП е белодробната туберкулоза. Тези пациенти са в по-млада възраст,
което ги доближава повече до възрастовата група на ПСП. [13,14] Посочените
по-горе заболявания бяха водеща причина за възникването на ВСП при пациентите и в нашето проучване.

Лечебен метод на избор при пациентите с ВСП е тръбната торакостомия с
дрен по Бюлау или на активна аспирация. [15] Алтернатива на последната и с
доказано по-добри резултати се явява
ВАТС с химическа плевродеза. Различните автори предлагат различни агенти
за извършването ѝ, като най-често използвани са йод-повидон, тетрациклин и
талк. [16, 17] Най-честото следоперативно усложнение е продължителната въздухозагуба вследствие на наличието на
една или няколко бронхо-плеврални
фистули. [18, 19] Тя налага извършването на по-големи по обем операции –
ВАТС и/или торакотомия с резекция.
ВАТС-резекция или торакотомия при
усложнен ВСП? Торакотомията с резекция остава оператвиния метод с найнисък процент на рецидиви (~ 1%). [20,
21] При ВАТС-резекцията те са в приблизително 5 % от случаите, но тя се толерира по-добре от пациентите. При нея
постоперативната имобилизация и болничния престой са по-кратки, a нуждата
от обезболяване на болните е по-малка.
От друга страна тя е свързана с употребата на съшиватели, което оскъпява лечението. [22-24] В нашето проучване
най-използваните терапевтични методи
при ВСП бяха ВАТС-плевродезата с
йод-повидон и тръбната торакостомия.
Торакотомията с резекция приложихме
при болшинството от пациенти с продължителна
въздухозагуба.
ВАТСрезекцията използвахме по-рядко, поради по-високата ѝ цена и нуждата от доплащане от страна на пациентите.
Закючение
Вторичният спонтанен пневмоторакс
е състояние, което изисква задължителна
хоспитализация. Лечението му е хирургично и е свързано с немалък процент
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усложнения и реоперации. Използването
на минивазивни техники, като ВАТСплевродеза или резекция, води до подобряване на постоперативните резултати и
скъсяване на болничния престой.
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Резюме
Въведение: Карциномът на белия дроб заема първо място по смъртност от всички онкологични
заболявания в световен мащаб с приблизително 1.8 милиона смъртни случаи годишно. През
последните години се установяват междуполови различия по отношение на хистологичния
вариант на тумора и преживяемостта. Усилено се дискутира ролята на менструалните фактори в
карциногенезата на белия дроб. Mатериал и методи: Проведено е ретроспективно и проспективно
проучване от типа „случай-контрола“ в катедрата по „Специална хирургия“ на МУ – Пловдив и
клиниката по „Гръдно-коремна хирургия“ на УМБАЛ „Св. Георги“ – Пловдив, върху 90 жени,
непушачки, разпределени в две групи: „Случаи“ – 49 жени с недребноклетъчен белодробен рак
(НДБР) и „контроли“ – 41 жени. Резултати: Средната възраст при жените с НДБР е 65,90 ±
12,02 г., като най-младата жена е на 37 г., а най-възрастната на 87 г. При изследване на възрастта
на появата на менархе не се доказа статистически значима разлика между двете групи (p > 0,05).
Установи се сигнификантна разлика в средната възраст на настъпване на менопауза при
изследваните групи (p < 0,0001). При жените с НДБР менопаузата е настъпила на 46,59 ± 7,91 г., а
при контролната група на 49,78 ± 5,19 г. Изводи: Не се установява връзка между възрастта на
настъпване на менархе и риска от развитие на НДБР. Настъпването на менопауза под 50 г., се
явява рисков фактор за развитие на белодробен карцином.

Въведение
Карциномът на белия дроб заема първо място по смъртност от всички онкологични заболявания в световен мащаб с
приблизително 1.8 милиона смъртни
случаи годишно. Петгодишната преживяемост при това заболяване е едва 17%
(1). От 18.08 милиона нови случаи на
злокачествени заболявания диагностицирани през 2018 г, с карцином на белия
дроб са 2.09 милиона. Инцидентите от
белодробен рак и смъртността свързана с
него се увеличават в Централна и Източна Европа (2, 3). Новозаболелите от недребнолкетъчен рак на белия дроб (НДБР)
в България са 31.1/100000 за година (4).
В световен мащаб при жените, карцинома на гърдата е най-честата неоплазия,
последван от карцином на белия дроб,
карцином на маточната шийка и карци-

ном на дебелото червo (5). Тютюнопушенето е основният рисков фактор за
развитие на белодробен рак при мъжете
(6). През последните години, проучванията установяват междуполови различия
по отношение на честота и хистологичния вариант на тумора. Все повече се
дискутира ролята на менструалните и
репродуктивни фактори в карциногенезата на белия дроб (7, 8).
Цел
Целта на нашето проучване беше да
се оцени влиянието на менструалните
фактори (възраст на настъпване на менархе и менопауза) при жени с недребноклетъчен белодробен рак (НДБР).
Материал и методи
Проведено е ретроспективно и проспективно проучване от типа „случай61

контрола“ в катедра „Специална хирургия“ на МУ – Пловдив и в клиниката по
„Гръдно-коремна хирургия“ на УМБАЛ
„Св. Георги“ – Пловдив, върху 90 жени,
непушачки, разпределени в две групи:
I група „случаи“ – 49 жени с НДБР,
II група „контролна“ – 41 жени, аналогични по критерии на първата група, но
без белодробен карцином или други онкологични заболявания. Статистическата
обработка на резултатите е извършена
със статистически пакет SPSS v 23; SPSS
Inc., Chicago, IL, USA. Използваните
анализи са: χ2 („хи квадрат“) на Пирсън,
коефициент на Крамер и дисперсионен
анализ оne – way ANOVA. Резултатите
представихме чрез средна аритметична
величина и стандартно отклонение (mean
± SD). Използваното от нас критично
ниво на значимост е α = 0.05. Съответната нулева хипотеза се отхвърля, когато Р
стойността (Р-value) е по-малка α.

паузата е настъпила по-рано, средно на
46,59 ± 7,91 г. (Фиг. 1), докато при контролната група средната възраст при настъпване на менопауза е 49,78 ± 5,19 г.
(Фиг. 2). Възрастта при настъпване на
менопауза под 50 г., се явява рисков
фактор за развитие на белодробен карцином. Вероятността за развитие на белодробен карцином е почти три пъти повисока при жени навлезли в менопауза
преди 50-годишна възраст (OR = 2,54
95% CI (1,1 – 6,0). Chi-квадрат анализа
също показа връзка между възрастта при
настъпване на менопауза и карцинома на
белия дроб (p = 0,03; r = 0,22). Фактор с
протективно действие е настъпването на
менопауза след 50-годишна възраст
(OR = 0,63 95% CI (0,41 – 0,96).
Обсъждане
През ранната 1920 г., белодробният
карцином се е диагностицирал само в 1%
от всички пациенти с онкологични заболявания. Непрекъснато увеличаващата се
употреба на цигари след 1960 г., повишава многократно риска от заболяването
и налага тютюнопушенето като основен
рисков фактор за карцином на белия
дроб (9). Междуполовите различия по
отношение на честотата на заболяването,
хистологичния вариант на тумора и преживяемостта обуславят необходимостта
от анализ на менструалните, репродуктивни и хорномални фактори (7, 8, 9, 10).
Известно е, че още вътреутробно естрогените оказват влияние върху развитието на белия дроб, а след раждането повлияват физиологичните и патологични
белодробни процеси. Функциониращи
естрогенови рецептори (ER) се откриват
както в нормалната, така и в туморната
белодробна тъкан. Аденокарциномът на
белия дроб е най-честия хистологичен
вариант на тумора при жените непушачки (7, 10).

Резултати и обсъждане
1. Възраст: Средната възраст при жените с НДБР е 65,90 ± 12,02 г., като наймладата жена е на 37 г., а найвъзрастната на 87 г.
2. Менархе: При изследване на възрастта на поява на първата редовна менструация (менархе) не се доказа статистически значима разлика между контролната група и групата на случаите (p >
0,05). Средната възраст на менархе при
групата с белодробен рак е 14,83 ± 1,83
г., а при контролната групата е 14,87 ±
1,63 г. Не се доказа протективност по
отношение на НДБР при менархе настъпило след 13 г. (p > 0,05).
3. Години на настъпване на менопауза: Отчете се сигнификантна разлика в
средната възраст за настъпване на менопауза при изследваните групи (p <
0,0001). При групата на случаите, мено62

Фигура 1. Средна възраст при настъпване на менопауза в групата с НДБР

Фигура 2. Средна възраст при настъпване на менопауза в контролната групата
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Установената в нашето проучване
средна възраст на жените с НДБК е
65,90 ± 12,02 г. Изследванията показват,
че пери и постменопаузалните жени почесто развиват карцином на белия дроб в
сравнение с жените в пременопауза (7).
Данните от литературата за връзката
между възрастта на настъпване на първа
менструация и менопауза и риска от
карцином на белия дроб са противоречиви (7, 10, 11, 12).
Проучване проведено сред жените в
Китай установява, че настъпването на
менархе след 13 г. се асоциира с редуциране на риска от аденокарцином на белия дроб с 44%. Възраст на настъпване
на менопаузата след 50 години, намалява
риска за развитието на аденокарцином
на белия дроб сред китайската популация (10). Резултатите от нашето проучване не показват зависимост между годините на настъпване на първата менструация и развитието на белодробен карцином. Не отчитаме протективна роля на
настъпване на менархе след 13 годишна
възраст при развитието на НДБР. Отчитаме сигнификантна разлика в средната
възраст на настъпване на менопауза при
изследваните от нас групи (p < 0,0001).
При „случаите“, менопаузата е настъпила по–рано, средно на 46,59 ± 7,91 г., докато при контролната група средната
възраст при настъпване на менопауза е
49,78 ± 5,19 г. Статистическият анализ
на резултатите в нашето проучване показва, че фактор с протективно действие
по отношение на развитието на НДБР
при жените е настъпването на менопауза
след 50 годишна възраст. Проучване,
проведено в Италия (EAGLE) публикува
данни сходни с тези от нашето изследване на факторния признак – години на
настъпване на менопаузата. Според същото проучване рискът от рак на белия

дроб не е свързан с възрастта на настъпване на менархе, продължителността на
менструалния цикъл, паритета и кърменето (13).
Заключение
Все още остават спорни много въпроси свързани с рисковите фактори за възникване на НДБР при жени непушачки.
Възрастта на първа менструация и менопауза, възрастта на първо раждане и
броят на ражданията, както и хормоналния статус, най-вероятно имат отношение към карциногенезата на белодробния
рак.
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Въведение
Тератомите са рядко срещани тумори – изградени от тъкани, произлизащи
от трите герминативни слоя: ендодерм,
мезодерм и ектодерм, на мултипотентните ембрионални клетки. Названието
им е дадено от термина „teras“ което
значи чудовище и представката за туморни процеси – ома. Термина за първи
път го въвежда Вирхов през 1869 г. (1*).
В зависимост от клиничното им протичане и диференциацията на клетките
които ги изграждат, те се разделят на
зрели,
доброкачествени
(Teratoma
adultum) и незрели, злокачествени
(Teratoma embyronale) (1*, 2*, 3*). Въпреки че, повечето описани клинични
случаи на орофарингеалните тератоми са
с доброкачествени, те представляват висок потенциален риск за летален изход,
поради обструкция на дихателните пътища, която могат да причинят по време
на неонаталния период (4*).
В етиопатологичен аспект, съществуват различни хипотези за техния произход, някои от които са (1*):
1. от ембрионални остатъци;
2. от отделили се бластомери в ранен
стадий на ембрионалното развитие;
3. резултат на партеногенезата на
примитивната герминативна клетка.
Тератомите се срещат предимно в
детска и млада възраст и могат да се локализират в най-различни органи, но
най-често са в яйчници, тестиси и преден
медиастинум. От своя страна феталните

тератоми са изключително рядко срещани тумори с честотата едва 1 на 40.000
раждания, и се установяват предимно в
сакрококцигеалната и пре-сакралната
зона, докато вродените тератоми в орофарингеалната кухина са едни от найрядко срещаните (2% от всичките тератоми/ 1:200.000 раждания) (4*, 5*, 6*).
Женския пол се засяга значително почесто, със съотношение жени:мъже /3:1.
Според достъпните литературни данни,
повечето описани случаи на орофарингеалните тератоми са с бенигнена морфологична находка и добра прогноза ad
vitam, която зависи в голяма степен от
възприетите три степени на зрялост (диференциация на клетките), своевременната диагноза, възможността за хирургичната корекция и малигнения потенциал на тумора (6*, 7*).
Въпреки това те представят висок потенциален риск за фетална и перинатална смърт, достигаща до и над 50%.
Според данните от литературата
феталните тератоми се наблюдават с
асоциирани структурни аномалии в 5 до
25% от случаите. Могат да бъдат засегнати различни органи и системи без да е
налице каквато и да е специфична констелация (7*).
Клинични случай №1
Касае се за кърмаче на 1 месец и 10дневна възраст, от женски пол, родено
през 2017 г., от първа нормално протекла
бременност, в срок, с тегло 3200 г, и ръст
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50 см. Клинични данни: перинатална асфиксия, поради туморна формация и
цепнатина на меко и твърдо небце
(Снимка 1 и 2), установена веднага след
раждането. Семейството съобщава за
фамилна обремененост – майка със спина бифида, което говори за възможна генетична предиспозиция.
След стандартна подготовка и извършване на необходимите клиниколабораторни изследвания (без отклонения от нормата), новороденото бе подложено на оперативно лечение – частична резекция та тумора и покриване с част
от него цепнатината на твърдото небце и
оропластика.
През 2019 год., постъпва за пълна ексцизия на остатъчната туморна маса
(Снимка 3) и вродена пълна цепнатина
на меко и твърдо небце (Снимка 4), като
същата беше изпратена за хистологично
изследване с цел верификация на процеса. От скенера се вижда, че туморното
образувание навлиза в инфратемполарната област и базата на черепа. Туморната екстирпация се осъществи изцяло с
интраорален достъп, но готовност за допълнение с достъп по Кернс-Утенберже.

Снимка 2.

Снимка 3.

Снимка 4.

Снимка 1.
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Снимка 5.

Снимка 7.

Снимка 6.

Снимка 8.

Макроскопски: Изпратеният биопсичен материал представлява туморна
формация 5/2/1 см, с меко-еластична
консистенция, в отделни участъци с
хрущялна плътност.
Хистологично изследване: Биопсичните материали за хистология са фиксирани в 10% формалин, обработени по
рутинна парафинова методика и срези с
дебели 4 микрона. Оцветени са с Хематоксилин-Еозин. Налице е част от туморна формация изграден от ендодермална и мезодермална тъкан, съставен от
жлезисти елементи, хрущал (Снимка 7) и
цилиндричен епител (Снимка 8) с тенденция към бронхиална диференциация,
като на същата снимка се установява и
структурен елемент на ектодерма – вроговяващ многослоен плосък епител на
кожата /епидермис/.

Снимка 9.

Снимка 10.
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Снимка 11.
В друг участък от тумора се откриват
предимно тъкани от ектодермата представена от нервна тъкан, включваща:
фибриларна глиална тъкан с папиларен
плексус хориоидеус (Снимка 9 и 10) и
периферни нервни влакна (Снимка 11).
Окончателна диагноза: След обстойно
патоморфологичното и имунохистохимично изследване на туморната маса, се
установи:
Герминативноклетъчен тумор –
зрял тератом. Тумора е изграден от
предимно зрели тъкани от три зародишеви листа: ектодерма, еднодерма
и мезодерма.
Поради наличието на клетки с
морфологична характеристика суспектни за невробласти, извърши се и
имунохистохимично изследване с неврон специфична енолаза (NSE), при което се отчете липса на експресия.

Снимка 12.

Снимка 13.

Клинични случай №2
Касае се за дете от женски пол, родено през 2006 год., с вродена пълна цепнатина на небцето (Снимка 12) и вроден
тератом на езика (Снимка 14 и 15). Операцията на езика беше направена на 20дневна възраст.
Снимка 14.
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Докато, операцията на небцето се извърши на 1-годишна възраст – по метода
на Уардил-Килнер с трансверзална секция на назалния слой. При операцията на
небцето бяха поставени шънтове двустранно, на 1 година и половина са отпаднали сами и с помощ от УНГ специалиста. Оттогава се следи слуха чрез аудиометрии, които не показват отклонения от
нормата. Установени са кистични формации в мозъка и забавено психомоторно развитие.
Снимка 15.

Снимка 18.

Снимка 16.

Снимка 19.
Налице са свръхбройни млечни резци
разположени палатинално (Снимка 18 и
19). Наличието на диастема (Снимки 19)
и плътен френулум на горната устна
(Снимка 13) може да бъде обект на оперативна намеса по преценка на ортодонт.
Снимка 17.
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Клиничен случай №3
Касае се за дете от мъжки пол, родено
през 2005 с тератом произлизащ от гърба
на носа, опериран първично в неонаталния период във Варна. Лекуващият лекар
предоставил снимки от този случай, който ние видяхме на живо през 2015 година.

едната живото спасяваща, а другата
свързана с възстановяването на небцето.
Първото дете кл случай 1 се развива с
нормално психомоторно развитие, но
вероятно ще има нужда от друга интервенция за постигане на пълна компетеност на велофарингеалната функция.
Поради засягане на небцето тези пациенти изискват мултидисциплинарно
лечение включващо хирург и детски
анестезиолог, медицински специалист в
помощ за храненето, логопед, ортодонт,
психолог, оториноларинголог, които да
проследяват и при необходимост да извършват лечение до края на растежа на
индивида, както е при цепнатинити на
небцето и останалите вродени лицеви
аномалии.
И въпреки добрата пренатална грижа
от страна на специалистите по акушерство и гинекология, чрез обстойните антенатални скринингови методи, златния
стандарт за верификация на този вид
туморен процес, остава само и единствено хистологичното изследване на резекционния материал.
Тайната на добрия изход, и при тази
рядка туморна патология в пре- и постнаталния период, се крие в мултидисциплинарния подход на лечение!

Снимка 20.
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Заключение
Представените случаи са интересна и
рядка клинична и патоморфологична находка в областта на феталната патология. Орофациалните тератоми поставят
под риск живота на новороденото поради асфиксия и затруднения в храненето и
изискват интервенция в първите дни
след раждането. При два от нашите случаи са се наложили две интервенции –
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Въведение
Ехинококозата е заболяване причинено най-често от два вида паразити плоски червеи от рода Еchinococcus от клас
Cestoda. Това са Echinococcus granulosus
и Echinococcus multilocularis. Заболяването е най-широко разпространено в
Средиземноморието, Близкия Изток,
Южна Америка, Африка, Австралия и
Нова Зеландия поради липсата на добра
хигиенна култура и наличието на голям
брой овце на глава от населението [2, 3,
4, 5, 6]. При него се наблюдава заформяне на ехинококова киста и разполагането
ѝ най-често в черния дроб и белите дробове. Разбира се има и случаи, при които
кистата се разполага и разраства в други
вътрешни органи и структури като вени,
бъбрек, мускули, главен и гръбначен мозък, кости и мускули [1, 2, 3]. Има няколко вида кисти, които ще бъдат описани по-долу в статията. Те могат да се детектират посредством ултрасонографско
изследване, магнитно-резонансна или
компютърна томография в зависимост от
разположението на ехинококозата и
предполагаемата нейна структура. Найчесто се предприема хирургическа интервенция за отстраняване на кистичната
формация като се внимава да не се предизвика руптура на кистата и последваща десеминация на ехинокока. След това
често се предприема терапия с антихелминтни препарати [3]. В представения
клиничен случай говорим за такава киста
в торакалния дял на гръбначния стълб
като това са около 1% от всички случаи

на ехинококоза.
Описание на случая
Пациентът е жена на 50-годишна възраст, която поради ехинококозата е развила моноплегия на ляв крак и параза на
десен крак и дясна ръка поради компресия на гръбначния мозък. Също така има
лезия на прешлените Th1 и Th2 като са
стенозирани вертебралния канал и неврофорамените вдясно. Тялото на Th1 e
деструктирано. Кистата представлява
септирана формация (Фиг. 1 и Фиг. 2),
което е характерно за ехинококозите в
този регион. Тя е с размери 44/67 мм и
има лобулирани контури. След изготвяне на МРТ (който е и най-често използваният метод за детекция на ехинококози в мозъчна тъкан) на цервикален и торакален дял постъпва за оперативно лечение. Предприето е спешно опреративно лечение като е отстранена кистата и
тялото на първи гръден прешлен. Бе извършена екстирпация на кистата, корпектомия, декомпресия на гръбначния
мозък и последваща фузия с меш и плака, която да стабилизира гръбначния
стълб (Фиг. 3 и Фиг. 4). Последвала е и
медикаментозна антиедемна терапия и
симптоматично лечение, а както и индивидуална рехабилитационна програма.
Изходът от заболяването е благоприятен като се е отчела значителна редукция
на неврологичната симптоматика до степен на долна парапареза. Пациентката е
вертикализирана, раздвижена и насочена
към физиотерапия за провеждане на
болнична терапия.
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Фиг. 1. МРТ на торакална област на гръбначен стълб в аксиална проекция – Кистична
формация на Echinococcus granulosus

Фиг. 2. МРТ на цервикална и торакална област на гръбначен стълб – Кистична формация на Echinococcus granulosus с деструкция на Th1 и стеноза на вертебралния канал
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Фиг. 3. КТ на цервикален и торакален дял на гръбначен стълб постоперативно – фузия
с меш и плака, стабилизиращи гръбначния стълб

Фиг. 4. КТ на цервикален и торакален дял на гръбначен стълб постоперативно – фузия
с меш и плака, стабилизиращи гръбначния стълб
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Обсъждане
Жизненият цикъл на Е. granulosus
включва два гостоприемника – междинен и краен. Крайният гостоприемник
обикновено е кучето, но би могло и да е
някое друго хищно животно като вълк,
чакал и др. Възрастната форма на паразита живее в проксималната част на тънките черва на тези животни като се захваща за мукозата. Яйцата на паразита се
отделят в червата и се излъчват навън с
фекалиите. Междинните гостоприемници най-често са овцете. По време на паша те поглъщат яйцата на ехинокока и в
организма им те образуват кисти основно в черния дроб след попадане в порталното кръвообращение. При последващото изяждане на вътрешностите им
от даден хищник цикълът се затваря.
Хората могат да бъдат междинен гостоприемник при инцидентен контакт с
вода или храна замърсена от фекалии на
хищници [2, 5]. Ехинококовата киста
има три слоя. Първият и най-външен е
перикистата. Той е изграден от модифицирани клетки на гостоприемника и
фиброзна тъкан. Средният е ламиниращата мембрана, в която няма клетки и
позволява преминаването на хранителни
вещества. И най-вътрешният е герминативният слой, от който могат да се образуват дъщерни мехури. Те са захванати
за герминативния слой и съдържат сколекси, които всъщност представляват
ларвния стадий на паразита.
Течността в кистата или т.нар. матрикс е с прозрачен цвят до бледо жълт,
има неутрално pH, съдържа натриев хлорид, протеини, глюкоза, йони, липиди и
полизахариди [2]. Съществуват четири
вида ехинококви кисти. Първият е простата несептирана киста без дъщерни кисти. На компютърен томограф се вижда
ясно. След въвеждане на контрастно ве-

щество тя изпъква още повече и чрез томограф и ядрено-магнитен резонанс може да бъде лесно различена от обикновена чернодробна киста.
Вторият вид е такава с дъщерни кисти, произлизащи от герминативния вътрешен слой, и матрикс. Третият вид са
мъртвите калцифицирали кисти, които
биват лесно различими на компютърен
томограф или МРТ поради високата си
плътност. Последният четвърти вид са
сложните кисти, които включват руптура
или извънредна инфекция. Те могат да
бъдат усложнен вариант както на първия
така и на втория тип кисти [3]. При клинично проучване е установено, че при
78,8% от случаите ехинококовата киста
се образува в черния дроб. На второ място е белия дроб с 24%. 48,3% са тези с
образуване само в черния дроб, 26,9% в
черния и белия и 24,7 в черния дроб и
някой друг орган различен от белия дроб
[3]. Тези тенденции са такива, защото
при попадането на паразита в червата,
той преминава през тях в порталното
кръвообращение и оттам в черния дроб,
след което чрез долна куха вена в сърцето и оттам с белодробните артерии в
един от двата бели дроба. Ехинококовите кисти в гръбначния стълб са по-малко
от 1% от всички. Най-засегната е торакалната област (50% от случаите) следвана от лумбалната (20%), сакралната
(20%) и цервикалната (10%). Спиналните ехинококози се разделят на пет групи:
интрамедуларни, интрадурални екстрамедуларни, екстрадурални интерспинални, вертебрални и паравертебрални.
Първите три групи са редки.
При спинално разположение обикновено са множествени и има повече от
една от гореизброените групи. Калцификацията тук е много рядко срещана [3].
Горните разяснения са представени,
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за да онагледят и изложат по-добре естеството на клиничния ни случай. Той
представлява ехинококоза в торакалната
част на гръбначния стълб, което както бе
опоменато по-горе е по малко от 1% от
случаите. Макар и редки ехинококзите
на гръбначния стълб показват, че могат
да са една от причините за невродефицити.

мерки от хирурга и при последващото
лечение, за да няма възвратност на заболяването.
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Заключение
Ехинококозата е паразитно заболяване, което често се лекува с хирургична
намеса, а спиналната локация е една от
най-редките при този вид зоонози. Като
се
има
предвид
развитието
на
Echinococcus granulosus и структурата на
образуваните от него кисти или кистични формации, трябва да се вземат всички
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Резюме
Фрактурите на кранио-цервикалния преход и горния цервикален отдел на гръбначния стълб са
свързани с висок риск от неврологичен дефицит и възможен летален изход, като тези на окципиталните кондили представляват едва 0,4% от случаите, които изискват провеждането на оперативна стабилизация. Представяме рядък случай на пациент с фрактура на окципитален кондил с наличие на фрагмент в кранио-цервикален преход. Пациентите с нестабилност в кранио-цервикалният
преход често се презентират с прогресивна миелопатия, със симптоми на каудалната група черепно-мозъчни нерви, с груб вертебрален синдром в цервикална област и деформитети в краниоцервикалният отдел.

Въведение
Шотландският хирург и анатом Чарлз
Бел за пръв път описва фрактура на
окципитален кондил през 1817 година
[1]. Този тип травми са сравнително редки (0,4% от всички травматични случаи)
и в повечето случаи възникват вследствие на високоенергийни травми [2, 3]. Те
са свързани с висок риск от потенциален
неврологичен дефицит, поради възможна нестабилност в краниоцервикалния
преход и засягане на каудалната група
черепномозъчни нерви [3].
В настоящата публикация ние представяме и обсъждаме поведението ни при
лечение на пациент с унилатерално
счупване на окципиталния кондил.

не на подробен физикален и неврологичен статус се установява наличие на груб
вертебрален синдром в шийната област
на гръбначния стълб и липса на огнищна
неврологична симптоматика. Проведеното компютър-томографското (КТ) изследване на цервикален отдел установи
фрактура на десен окципитален кондил с
наличие на фрагментиране (Фиг. 1 и
Фиг. 2).
Пациентът беше опериран по спешност с цел постигане на вътрешна фиксация и имобилизация на краниоспиналния преход след поставяне на
окципитоспинодеза чрез заден хирургичен достъп (Фиг. 3). В постоперативния
период се очете значителна редукция на
болковия синдром в шийна област, без
добавяне на неврологична симптоматика, като се създадоха условия за ранно
вертикализиране и раздвижване на пациента. При контролния преглед на първата година след хирургичната интервенция се установи липсата на болкови синдром в шийната област и нормален неврологичен статус.

Описание на случая
Касае се за мъж на 47 години пострадал при падане от голяма височина, който постъпва по спешност в Клиника по
неврохирургия с оплаквания от болки в
шийната област, засилващи се при опит
за движение. При постъпването е поставена твърда шийна яка с цел имобилизация на цервикалния сегмент. При снема-
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Фиг. 1. КТ на шиен гръбнак с коронарна реконструкция – наличие на дислоциран
фрагмент от окципиталния кондил в дясно (стрелка)

Фиг. 2. КТ на шиен гръбнак в аксиална проекция – фрактура на десен окципитален
кондил с наличие на дислоциран фрагмент (стрелка)
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Фиг. 3. Следоперативни шийни спондилографии, демонстриращи поставена окципитоспинодеза в краниоспиналния преход
Обсъждане
Съвременната образна диагностика
значително подобри откриването и оценяването на фрактурите в краниоцервикалния преход. Стандартната рентгенография на шиен сегмент може да
пропусне наличието на фратура на окципиталния кондил в над 93% от случаите
[4]. Компютърната томография (КТ) и
магнитнорезонансната
томография
(МРТ) значително подобриха диагностиката на заболяването и понастоящем се
считат за златен стандарт [5,6]. При нашия пациент проведената мултислайсова
КТ на шиен сегмент ясно доказа наличието на фрактуриране с дислокация на
фрагмент от десния окципитален кондил.
Класифицирането на фрактурите на
окципиталните кондили се извършва
главно по скалата на Андерсон и Монтесано, която ги разделя на три класа: Тип
I – фрактури, които се получават в следствие на аксиално натоварване и се характеризират с фрагментиране на кондила; тип II – при тях фрактурната ивица е
продължение на линеарна фрактура на

базата на черепа и тип III – фрактура с
наличие на фрагмент, който е дислоциран. Тип III са известни като „тракционни“ фрактури и се свързват с нестабилност на сегмента [7]. Ето защо в тези
случаи се препоръчва провеждане на
оперативно лечение. При представения
от нас случай, счупването се класифицира като тип III фрактура на окципиталния кондил, поради което се проведе
окципитоспинодеза чрез титаниева стабилизираща система с цел фиксиране и
възстановяване стабилността в краниоспиналния преход. Maserati et al. разделят фрактурите единствено според наличието на дислокация между атласа и
окципиталните кондили [8].
Петдесет процента от стабилността в
кранио-цервикалния преход се определя
от запазената цялост на лигаментарния
му апарат. Ето защо, при спорни и суспектни данни за нестабилност в сегмента
се препоръчва провеждане на МРТ на
цервикален дял, който дава значително
по-пълна информация по отношение на
меките тъкани в сравнение с компютър80

Заключение
Доброто познаване на анатомията и
биомеханиката на кранио-цервикалния
преход, подробната анамнеза за характера на травмата и данните от снетия клиничен статус са важна предпоставка за
своевременното диагностициране на
фрактурите на окципиталните кондили.
Те следва да се доказват чрез задължително провеждане на КТ, а при необходимост и чрез МРТ на тази анатомична
област за допълнителна оценка на целостта на лигаметарния апарат. По този
начин могат да се изгради правилно поведение на лечение при този контигент
от пациенти, с което да се избегне развитие на неврологичен дефицит.

ната томография. При фрактурите на
окципиталните кондили съществува риск
за увреждане на каудалната група черепно-мозъчни нерви (ЧМН), като най-често
се засяга подезичният нерв (XII), поради
особеностите на анатомичния му ход
през едноименния му канал. От друга
страна, наличието на фрагмент с дислокация към спиналния канал е предпоставка за компресия на нервните структури, съдържащи се в него, което може да
доведе до развитие на различен по тежест моторен дефицит [9]. При описаният случай не се наблюдава огнищен неврологичен дефицит, въпреки наличието
на дислоциран фрагмент.
Лечението на фрактурите на окципиталните кондили е спорно. От огромно
значение за избора на подходящ терапевтичен подход е оценката на характерът на счупването и запазената цялост на
костните и лигаментарни структури. Абсолютна индикация за оперативно лечение представлява наличието на нестабилна фрактура, като тип III по Андерсон и Монтесано или фрактури с наличие на минимум 2 мм дислокация между
окципиталния кондил и атласа, доказана
чрез КТ. При тези фрактури някои автори препоръчват консервативно лечение
чрез поставяне на твърда шийна яка, но
посочват, че съществува риск за развитие на огнищен неврологичен дефицит,
поради наличие на спинална нестабилност, породена от незарастване на фрактурата. Това налага провеждане на оперативно лечение на втори етап [8]. Първоначално при нашия пациент бе наложена твърда шийна яка, но предвид гореспоменатите съображения проведохме
оперативно лечение с метална фиксация,
която доведе до възстановяване на абсолютна стабилност на кранио-спиналния
преход.
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Въведение
Маститът представлява възпалително
заболяване на млечната жлеза. Среща се
при жени от различни възрасти, като
най-често се среща в следродовия период – пуерперален мастит. Маститът при
лактация и кърмене се среща много почесто отколкото през другото време. Това е така, защото има повече предпоставки и рискови фактори, за да се развие.
Честотата на пуерпералния мастит е
средно около 10%, като в някои страни
може да стигне и до 33%.(1) Най-често
следродовият мастит се появява около
втората и третата седмица след раждането, въпреки че може да се появи по всяко
време през периода на кърменето.(2)
Сравнително високата честота на пуерпералният мастит е показва, че има сериозно клинично значение, не само защото засяга живота на родилките, но и
защото дава отражение и върху техните
бебета и здравето им.1

Обсъждане и резултати
3.1. Анатомия анатомия и
физиология на млечната жлеза
Млечната жлеза е съставена макроскопски от две части: тяло (corpus) и зърно (papilla mammaria). Топографски
млечната жлеза се разполага между второ и шесто ребро, с индивидуални отклонения. Медиално стига до ръба на
гръдната кост, а латерално продължава
до предна аксиларна линия. Лежи върху
гръдната фасция. Папилата е заобиколена от по-тъмно оцветено кръгло поле –
areola mammaria, ареолата, като тя е богата на видоизменени мастни жлези. По
самата мамила се намират множество
пори, които всъщност представляват отвори на изходните части на млечните
каналчета – pori lactiferi. Oт своя страна
млечните каналчета представляват видоизменени потни жлези.
Микроскопски млечната жлеза се състои от паренхим и строма. Стромата е
съставена от рехава съединителна тъкан,
богата на колагенови и еластични влакна, и мастна тъкан, която е в обилно количество. Стромата обгражда паренхима, който се състои от 15 – 20 делчета,
радиално разположени – lobi glandulae
mammariae, като всеки дял има и собствен отводен канал, ductus lactiferus, който
се отваря на повърхността, на папилата.3

Цел и методи
Целта на реферата е да се проучи
клиничното значение на пуерпералния
мастит, симптоми, причини и рискови
фактори, а също така и лечението му и
възможни усложнения. Направен е литературен обзор на научните данни в следните научни сайтове: PubMed, Aafp.org,
Radiopaedia.
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Дяловете представляват тубулоалвеоларни жлези, като по време на бременност те започват да се променят под влиянието на прогестерона. Трансформират
се в алвеоли и по време на лактация под
действието на пролактина се изпълват с
липидни капки. Под влияние на прогестерона хипертрофира предимно паренхимната част на млечната жлеза, което е
с цел по-нататъшна синтеза на кърма под
влиянието на пролактина. След преустановяване на кърменето алвеолите претърпяват обратно развитие. Образуването на млякото по време на лактация е
непрекъснат процес, като отделянето му
обаче се извършва порционно. То се
стимулира от сукането на бебето; по този рефлекторен начин се увеличава нивото на пролактина чрез стимулация на
хипоталамуса, който отделя пролактолиберини. Сукането, което създава отрицателно налягане, не е единственият фактор, отговорен за секрецията на мляко.
То се явява и като дразнител на рецепторите на мамилата, при което се стимулира отделянето на окситоцин. Той предизвиква контракция на миоепителните
клетки на млечните каналчета за отделяне на млякото.(4,5)

Супуративният пуерперален мастит
обикновено се дължи на бактериална
инфекция, при която е нарушена целостта на бариерната функция на кожата – тя
се превръща във входна врата за микроорганизми. Това много често води до образуване на абсцес. Абсцесът е огнищно
натрупване на гной с голямо съдържание
на сегментоядрени левкоцити.(6)
Многобройни са рисковите фактори
за пуерпералния мастит. Локалната стаза
на кърмата, която се дължи на недостатъчно отделяне на кърмата. Това от друга страна може да се дължи на неправилна техника на кърмене или невъзможност на кърмачето да суче добре.
Според различни проучвания найголемият рисков фактор е нередовното
кърмене. Други рискови фактори са: нарушаване на целостта на кожата, поради
разраняване. Така тази рана се превръща
във входна врата за инфекции и колонизиране от микроорганизми. Малформации на новоредното, като заешка устна
или скъсен френулум са предпоставки за
развитието на мастит, тъй като тези дефекти са отговорни за нараняване на мамилата при сукане.
Стресът, който преживява майката,
също се явява рисков фактор, тъй като
той понижава нивото на окситоцина, а
той е важен за съкращение на миоепителните клетки в млечните каналчета, за
да се секретира млякото.(4)
Прекаран мастит също е рисков фактор, както и прекалено пристягащо бельо
и неправилна употреба на мануални
помпи за кърма. Недоимъчното хранене
и пониженият имунитет също са предпоставки за развитието на пуерперален
мастит, а също така и налична гъбична
инфекция, която може да се предаде на
бебето.(7)

3.2. Причини за пуерперален мастит
и рискови фактори
Спрямо етиологичния фактор пуерпералният мастит се разделя на супуративен и несупуративен. Несупуративният
следордов мастит се дължи на блокиране
на млечните каналчета, при което се задържа мляко, получава се галактостаза и
се нарушава дренажът. Това се провокира от недостатъчно кърмене или неправилна техника. Може дори да се сформира твърда маса при недренирано мляко.2
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3.3. Клинични симптоми
Тъй като се касае за възпаление, са
налице и петте признака на възпалението: dolor, tumor, rubor, calor, function
laesa.
Пациентката най-често съобщава за
болка и оток на гърдата. Отокът в повечето случаи едностранен, дължи се на
изливане на плазма поради повишения
пермеабилитет на кръвоносните съдове
под действие на простагландините. Болката, която е много характерен симптом,
се причинява от освобождаването на
брадикинините, а също така и поради
притискане на нервните окончания, причинено от отока. Зачервяването и локалното повишение на температурата на
млечната жлеза се дължи на дилатацията
на кръвоносните съдове отново под
действието на простагландините. Поради
тези фактори често се наблюдава и затруднено оттичане на млякото – functio
laesa. Пациентките често са с фебрилитет, отпадналост, главоболие и миалгия.
Могат да имат и увеличени аксиларни
лимфни възли.(8,9,10)

Може да има фебрилитет, а при лабораторни изследвания да има левкоцитоза
с предимно завишаване на неутрофилите.(6)
При мамография при бактериален
мастит се вижда не добре отграничен
регион с повишена плътност – силна
сянка, както и задебеляване на кожата.
Ехографията също е добър диагностичен
метод. Инфилтрираните и възпалени
лобули се представят като хиперехогенни сенки. (11)
При гъбична инфекция култура може
да се вземе от майката, но от бебето не е
достатъчно показателна.(1)
Диференциалната диагноза може да
бъде карциноматозен мастит.(11)
3.5. Превенция
Превенцията се състои в редовно
кърмене и подобряване на техниката –
започване на кърмене в ранните часове
след раждането, добро захващане на новороденото към млечната жлеза и поне 4
месеца редовно кърмене.(2) Добрата лична хигиена на майката е от особено значение, щателно измиване на ръцете, за
да се предотврати колонизиране от страна на микроорганизмите. Редовна хигиена и почистване на гърдите и особено
мамилите също е силно препоръчителна.(2) Като превенция срещу формирането на абсцес при вече възникнал мастит,
могат да се използват пеницилини, като
например феноксиметилпеницилин.(12)
Като превантивна мярка срещу мастит
могат да се използват протектори за мамилите. Причините са свързани както с
бебето, така и с майката, като например
изплъзване на мамилата от устата на бебето или невъзможност да отвори устата
си достатъчно. Причините, които са
свързани с майката, са зърна, които са

3.4. Диагностика
Чрез прийомите на пропедевтичната
диагностика и с помощта на съвременната образна диагностика много лесно може да се докаже пуерпералния мастит.
От методите оглед, палпация, перкусия,
аускултация приложение имат оглед и
палпация. При перкусия и аускултация
няма находка. Анамнестичните данни са
от изключително значение. При оглед се
установява подута и зачервена млечна
жлеза, възможно е да се наблюдава и
ретракция на мамилата, а при палпация
се установява болезненост, локално затопляне и инфилтрат или абсцес при супурирал мастит.(6)
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инвертирани, или при които има поява
на чувствителност.(13)

несупуративен. Според различни автори
и проучвания в млякото нормално се намират известен брой патогенни микроорганизми, които се отмиват с пасажа на
млякото през млечните каналчета. При
стаза на млякото, те могат да се размножат и от неинфекциозен маститът да
стане инфекциозен с възможни последващи усложнения като абсцес и сепсис,
затова на много жени се дават профилактично антибиотици.(12) При формиран
абсцес е необходима хирургична намеса – инцизия и дренаж на гнойта, заедно
с приложение на антибиотик като
феноксиметилпеницилин или цефалексин.(12) Приемът на пробиотици допринася за развитие на нормалната флора на
организма и има отношение към повишаване на цялостния имунитет за борба
с инфекцията и възпалението.(12) Към терапията може да спомене и масажът на
млечните жлези, който има добър локален ефект, като стимулира кръвотока
към каналчетата, има лек затоплящ
ефект и механично спомага за придвижването на кърмата.(9) Към етиологичното
лечение се прибавя и симптоматично,
което се изразява с приема на антипиретици и противовъзпалителни медикаменти, които се считат за безвредни за
кърмачките и съответно техните бебета.
Медикаментите са за облекчаване на отпадналостта, температурата и миалгията.
Необходима е и по-продължителна почивка.(12)

3.6. Терапия
Някои автори описват употребата на
редуващи се топли и студени компреси
за облекчаване на част от симптомите
при мастита като оток и болка.(14) За
справяне с мастита, особено когато е супурирал, са необходими антибиотици.
Особено значение има какви антибиотици ще се употребят, защото голяма част
от тях преминават в кърмата и предизвикват разностранни ефекти. Някои от
тях могат да бъдат токсични за кърмачето. Могат да се използват пеницилини,главно амоксицилин или аугментин
заедно с бромкриптин, тъй като те не са
токсични за бебето, но крият риск за
алергична реакция, както от страна на
майката, така и от страна на кърмачето.
Друго, на което трябва да се обърне
внимание, е метицилин-резистентните
стафилококи. Могат да се използват
макролиди. Хинолони, амфениколи,
аминогликозиди, тетрациклини и сулфонамиди са противопоказни. Хинолоните,
амфениколи и аминогликозиди в поголемия си състав са токсични, а някои
са с неизяснена функция, тетрациклините по време на бременност особено в
първия триместър имат тератогенно
действие, но при новородени нямат
изяснени ефекти и са противопоказни.
Сулфонамидите са противопоказни, тъй
като имат отношение към преустановяване на ДНК синтезата.15 На голяма част
от жените се предписва цефалексин,
приблизително на половината от тези,
които приемат антибиотици, а на останалите предимно амоксицилин, еритромицин и клиндамицин.(12) Антибиотиците се ползват предимно при бактериален,
супурирал мастит, но също така и при

3.7. Усложнения
При ненавременна диагностика и терапия може да се стигне до формиране
на абсцес или бактериемия, а по-нататък
и сепсис, който да има дори летален изход. При употреба на антибиотици е
възможно да се появи алергична реакция, особено при приема на пеницилини.
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Резултати и заключения
Пуерпералният мастит е често срещано заболяване и засяга не само здравето
на майката, но и на нейното бебе, затова
е необходимо да се оцени клиничното
значение и да се търсят начини за поефективно справяне с възпалението. Подобряването на състоянието при мастит,
както и превенцията му се състоят в редовното и правилно кърмене, при което
кърмачките се стремят да дренират добре кърмата, за да не се запушват млечните пътища. Насърчаването на майките на
кърмят по-често и продължително има
ползи не само за тях, но и за техните бебета и здравето им. Така те получават
повече нутриенти и важни защитни фактори, като IgA, който има локално защитно действие в лигавиците и лактоферин, който има бактерицидно действие(2).
Подобряване на хигиенните навици, техниката на работа с мануална помпа и
подходящо бельо имат също голямо значение за намаляване на честотата на поява на пуерпералния мастит. Пуерпералният мастит не е напълно предотвратимо
заболяване, но появата му силно може да
се ограничи, посредством гореспоменатите мерки. Може лесно да се диагностицира и лечебният ефект от терапията е
висок и траен.
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Определение
Филоидните тумори представляват
фиброепителни лезии. Те съставляват 0,3
до 0,5% от туморите на гърдата при жени и имат честота от около 2,1 на милион, като най-често срещани са при жени
на възраст от 40 – 50 години преди настъпването на менопаузата, като рядко се
срещат при юноши и възрастни хора. [1]
Има съобщени малко случаи при мъже,
като те неизменно са свързани с наличието на гинекомастия. [2]

случаите. Мамография, ехография и
ЯМР са добър избор като диагностични
методи. Важно е да се направи диференциална диагноза, като се имат предвид
фиброаденом и първичен саркома на
гърдата, както и да се избере лечение,
което ще доведе до пълно възстановяване на пациента, като се цели не само запазване на здравето му, но и качеството
на живот.
За първи път филоидните тумори са
описани още през 1774 г. като гигантски
тип фиброаденом. Йоханес Мюлер
(1838) е първият човек, използвал термина цистосаркома филоди. Смятало се,
че е доброкачествено образувание до
1943 г., когато Купър и Акерман съобщават за злокачествения биологичен потенциал на този тумор.
Филоидните тумори са най-често
срещаните неепителиални неоплазми на
гърдата, въпреки ниската си честота. Те
имат гладки и резки очертания и обикновено не са срастнали с околната тъкан,
свободно подвижни са. Като размер достигат средно около 3 – 4 сантиметра.
Световната здравна организация приема термина филоиден тумор през 1891,
като хистологичната класификация ги
дели на доброкачествени, гранични и
злокачествени, като по-голямата част от
тях са описани като доброкачествени
(35% до 64%), а останалата част е разделена между граничните и злокачествените подтипове. [3]
Терминът филоиден тумор представлява широк спектър от фиброепителни

Цел
Целта на тази статия е да оцени клиничното значение на филоидните тумори
и да направи анализ на нуждите от навременна диагностика, адекватно лечение, постоперативна терапия и възможните усложнения.
Материали и методи
Извършен е литературен преглед на
научната тема в базата данни на PubMed,
Scopus, AAFP, PMJ и Radiopaedia.
Резултати
Поради склонността към рецидиви и
злокачествения потенциал на някои от
тези тумори, предоперативната диагноза
и правилният план на лечение са много
важни. Обикновено лечението е хирургично – локална ексцизия или мастектомия. Както доброкачествените, така и
злокачествените филоидни тумори имат
тенденция да рецидивират, ако не бъдат
добре ексцизирани. Малигнена трансформация се наблюдава при 5 – 25% от
87

заболявания, включващи епителни и
стромални компоненти, което всъщност
е основната разлика със саркома. За разлика от карцинома на гърдата, филоидните тумори започват извън системата от
канали и лобули, в стромата, която
включва мастната тъкан и съединителнотъканните влакна, които обграждат
каналите, лобулите, кръвоносните и
лимфните съдове в гърдата. Освен стромални клетки, филоидни тумори могат
да съдържат и клетки от каналите и
лобулите. [7, 10]

Граничният филоиден тумор може да
има рязка или фокално инвазивна граница, чести митози (5 – 9 / 10 в поле), умерена стромална реакция и атипизъм.
Стромалното разрастване обикновено е
слабо изразено. [4]
Въпреки че доброкачествените филоидни тумори не метастазират, те имат
склонност да нарастват агресивно и могат да рецидивират. Подобно на саркомите, злокачествените филоидни тумори
метастазират хематогенно. За съжаление, морфо-хистологичният вид на филоидните тумори не винаги предсказва
клиничното им поведение; поради това в
някои случаи съществува степен на несигурност относно класификацията на
лезията.
Често рецидивиращите злокачествени
тумори са по-агресивни от първичния
тумор. Белите дробове са най-често срещаното място за метастази, следвани от
скелета, сърцето и черния дроб. Повечето пациенти с метастази умират в рамките на 3 години от първоначалното лечение.
Въпреки че повечето филоидни тумори са доброкачествени, все пак е важно
да не се подценява малигненият им потенциал. Освен това някои ювенилни
фиброаденоми при тийнейджърите могат
да изглеждат като филоидни тумори при
хистологично изследване; развитието им
обаче е доброкачествено, подобно на това на други фиброаденоми. [5]
Цитологично често е по-лесно да се
разграничат доброкачествените от злокачествените тумори на филоидите, отколкото да се направи подобна разлика
между фиброаденом и филоиден тумор.
[6]
Наличието на стромални клетки (филоидни фрагменти), единични мезенхимни клетки, струпвания от хиперпла-

Патоанатомични аспекти
Както вече бе споменато, според класификацията на СЗО филоидните тумори
се класифицират като доброкачествени,
граничнии или злокачествен. Подобно на
всички морфологични системи за класифициране, тази схема за класификация е
донякъде субективна, особено в точките
на разграничаване на степените. Филоидните тумори могат да съдържа различни огнища с характерискиките на
доброкачествени, гранични и злокачествени черти.
При доброкачествените филоидни
тумори в повечето случаи е установено,
че стромалнaтa компонента, представенa
от стромални фрагменти, единични
стромални клетки и голи ядра, e леко
увеличена и рядко се забелязва атипизъм. Митозите са малко – 5 – 10 в поле.
Злокачествените филоидни тумори
съдържат строма, съставени от вретеновидни клетки, с атипични ядра, които са
изгубили свойството клетъчна инхибиция. Много малко епителни елементи се
откриват в препаратите.
Според определението на СЗО, филоидните тумори, които не притежават
всички характеристики на злокачествените, се класифицират като гранични.
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зиралите епителни клетки, покриващи
каналчетата на жлезистите структури,
гигантски клетки тип „чуждо тяло“, прораснали кръвоносни съдове насочват
към филоиден тумор. Докато при ювенилните фиброаденоми, стромалната
пролиферация е сравнително равномерна, при филоидните тумори, тя често е
(макар и не винаги) по-видна в перидукталните области. [6]

хетерогенната вътрешна структура и
липсата на септи, са по-чести находки
при филоидни тумори, отколкото при
фиброаденоми.
При ехография наблюдаваме лобулирана структура (в някои случаи кръгла
или овална), добре очертана, с гладки
ръбове, хомогенна периферия и нехомогенен център. Виждат се пълни с течност
септи в преобладаващо твърда маса
(силно подсказващо за филоиден тумор)
и липсващи микрокалцификати.
При мамография се вижда добре описана овална или лобулирана маса със заоблени граници. Може да се види просветлена зона около лезията поради компресия на околната тъкан. Възможно е
да има едри калцификати.
При ядрено-магнитния резонанс, както при мамографията, филоидните тумори обикновено се визуализират като
силно лобулирани формации с ясни граници и изразена хетерогенност. Образът
варира в зависимост от хистологичната
характеристика. [8, 9, 10]
Дебелоиглената режеща и инцизионната биопсии като инвазивни методи са в
основата на патоанатомичната предоперативна диагноза. Клиницистите обаче
не могат да разчитат единствено на информацията от образните изследвания за
определяне на хирургичния подход или
на патологична хистологична класификация за назначаване на адювантна терапия, защото не са достатъчно информативни. Окончателната диагноза и туморен хистологичен тип зависят от следоперативните патологични находки.
Като диференциална диагноза се
включват следните: ангиосарком, карцином, ювенилен фиброаденом, гигантски
фиброаденом, мастна некроза, абсцес. [10]

Клиника
Клиничните прояви на доброкачествените филоидни тумори се изявяват като бързо растяща, но доброкачествена
формация на гърдата. При някои пациенти лезията може да е очевидна в продължение на няколко години, като клиничната изява се обостря при рязко увеличаване на размера. При големи тумори
може да се забелязват разширени вени и
кожата да е цианотична, ретракция на
зърното се наблюдава рядко. По-често се
среща в горния външен квадрант с еднаква склонност към появата и при двете
гърди. Рядко представянето може да бъде двустранно. Пациентите с метастази
могат да имат симптоми като задух,
умора и болки в костите, в зависимост от
засегнатия орган или система. [10]
Диагностични методи
Има различни методи за диагностика,
като те могат да се прилагат комплексно
или самостоятелно, в зависимост от степента на информация, която осигуряват.
Образната диагностика и биопсията са в
основата на общата оценка преди оперативната намеса. Мамографията и ехографията са основните неинвазивни методи на изследване на гърдата за профилактика и диагностика. Според Вурдингер и колектив, кръглата или лобулирана
форма, добре дефинираните граници,
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Лечение
Прилага се хирургично лечение – ексцизия с марж може да бъде предпочитаната терапия, дори за злокачествени филоидни тумори, като насоките на Националната всеобхватна ракова мрежа
(NCCN) препоръчват широко локално
изрязване с марж от най-малко 1 см, без
аксиларна дисекция като избор на лечениепри филоидните тумори. Това доста
се различава от техните собствени препоръки, приети през 2014 г. за инвазивните карциноми, не приемайки за чисти
граници липсата на ракови клетки. При
инвазивните карциноми, проучванията
показват ясна връзка между наличие на
нечисти резекционни линии и появата
локални рецидиви. При проучване, направени от Кo и колектив, се открива подобна връзка между положителните резекционни линии и локалните рецидиви
при филоидни тумори. [15]
Прогнозата е много добра при пациентите, чиито тумори се отстраняват хирургично и не изискват адювантна терапия. Ако микроскопски се установят
чисти резекционни линии, допълнителен
марж е излишен и не корелира с преживяемостта или появата на рецидив в постоперативния период. Далечните метастази са по-чести при пациенти със злокачествени тумори. [11]
В зависимост от резултатите от хистологичните
анализи,
клиницистът
предпиема различен подход. При пациенти с отрицателни резекционни линии
след извършване на ексцизия, не се
изисква адювантна терапия и те могат да
бъдат подложени на годишно наблюдение, изразяващо се в ехография, физикален преглед и мамография веднъж годишно. Пациентите с положителни резекционни линии, могат да бъдат подложени на реоперация и внимателно и

стриктно наблюдение (на всеки шест месеца ехография с физикално изследване
и веднъж годишно мамография), ако
хистологичният анализ дава като резултат доброкачествен или граничен тумор.
Пациентите с положителни резекционни
линии и хистология, показваща злокачествен тумор, трябва да бъдат ревизирани, за да се разшири маржът. [11]
Насоки относно доброкачествените
тумори на гърдата от Френския колеж по
акушерство и гинекология (CNGOF)
препоръчват хирургична резекция с чисти граници при доброкачествени филоидни тумори и резекция с 1 см марж за
гранични такива. [14]
Филоидните тумори, подобно на саркомите, метастазират предимно по хематогенен път и пациентите с лимфни метастази са около 1%, поради което рутинната лимфна дисекция е противопоказна; трябва да бъде направена само
при откриване на туморни клетки при
хистологичен анализ на лимфните възли.
[10]
При наличие на филоиден тумор с огромни размери, трябва да бъде направена пълна екстирпация на тумора и околната тъкан, за да се сведе до минимум
шансът за рецидив. Изследването на
кръвоснабдяването при гигантски тумори може да бъде много важно при отстраняването им. Първоначално Джонсън
и Либшиц документират ангиографския
модел на 25 см филоиден тумор. [16] В
последствие Лианг и колектив установяват, че повечето от гигантските тумори
получават по-голямата част от кръвоснабдяването си от кожни колатерали.
Поради това може да очаква по-голямата
част от кървенето по време на резекция
да дойде именно от тях. [17]
Съответната интервенция – локална
ексцизия или мастектомия може да бъде
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последвана от онкопластична хирургия
на гърдата, която е безопасна и подходяща процедура за пациенти с доброкачествени филоидни тумори, като решението е взето след провеждане на многоточкова дебелоиглена биопсия, извършена под ехографски контрол. Широката
(10 мм) ексцизия, пълноценното използване на свободния слой мастна тъкан и
оформянето на кожни ламба може да
намали рецидивите и да възстанови добрата форма на гърдата. [17, 18]
Като при всяка хирургична интервенция, могат да възникнат постоперативни
усложнения като например инфекция,
образуване на сером, локални или далечни рецидиви. [10]
Според резултатите от направено
мултицентрово ретроспективно проучване, включващо 212 пациенти с диагноза злокачествен филоиден тумор, като
114 са подложени на постоперативна лъче- и химиотерапия. Въпреки това, при
тях не се забелязва по-добър изход от
лечението спрямо тези без адювантна
терапия. [19]
В проучване, разглеждащо злокачествени филоидни тумори и включващо 70
души, направено от Митус и колектив,
се сравняват две групи пациенти – първите (с чисти резекционни линии < 10
мм) са били подложени на лъчелечение,
докато при вторите (с чисти резекционни
линии ≥ 10 мм) не е приложена адювантна терапия. След период от пет години,
двете групи показват почти еднакви резултати относно появата на рецидиви.
[20]

ващо значение за избор на адекватно лечение от клинициста поради възможностите за рецидиви и метастази. Лечението
е хирургично, като ролята на адювантната лъче- и химиотерапия за предотвратяване на възможни рецидиви и метастази
е противоречива и се препоръчва продължително проследяване на пациентите. С оглед на анализираните статии,
персонализираната медицина е сред найдобрите подходи, предвид широкото
разнообразие в клиничното поведение на
филоидните тумори.
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Следоперативни компликации при отстраняване на голям
феохромоцитом – клиничен случаи
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Касае се за 27-годишна жена, която
през последните 3 месеца с оплаквания
от главоболие и акцелериращи по ход
хипертонични кризи /до 240/120/, найчесто асоциирани с абдоминална компресия /при гушкане на децата, в седнало
състояние/. Кризите са били на 3 – 4 дни,
даже направения 24-часов запис на артериално налягане не е демонстрирал нарушен ритъм на артериалното налягане.
Пациентката е била насочена в този момент към психиатър за консултация. При
пореден кардиологичен преглед са били

назначени метанефрини и норметанефрини в урина – установяват се екстремно
високи стойности. Останалите хормонални изследвания – ренин, алдостерон,
кортизол са в референтни граници. На
извършената КТ на корем се установява
голяма съмнителна формация за тумор
на десния надбъбрек. Последва ЯМР на
корем данни за обемен процес в областта
на десния надбъбрек /феохромоцитом в
ДД отношение атипичен аденом/ с диаметър 5,1/5,5 см /Фигура 1/ [1-3].

Фигура 1. Дясно в областта на надбъбрека се открива добре оформена хетероинтенсна
лезия – 5,1/5,5 см
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Проведена предоперативна подготовка по протокол. Пациентката е на терапия с алфа-блокер в ниски до умерени
дози за две седмици. Трудно толерираше
антихипертензивното лечение, поради
честите епизоди на екстремна хопотония.
От друга страна тя беше с тежки хипертонични кризи на 3 – 4 дни и отлагането
на оперативното лечение преди Коледните празници беше рисково. В по-спешен
порядък се предприе оперативно лечение. Под обща анестезия и с ретроперитониален достъп беше отстранен целия
десен надбъбрек. В момента на отстраняване на тумора изява на хипертонична
криза, камерна тахикардия и прогресираща в следващите часове остра лява
слабост. Всичко това се развива на фона
на инфузия с Нанипрус и плазма. Ехо-

кардиогафски се установява силно намаляване на фракцията на изтласкване до
9% в първия час – катехоламинова кардиомиопатия с форма на лява камера на
амфора. /Фигура 2/ [4-5]
Под защитата на Допамин и Добутрекс, както и вливания е преведена в
КАРИЛ При комплексна и адекватна реанимация в КАРИЛ за 20 дни се наблюдава бавно, но сигурно повишаване на
помпените показатели и овладяване на
застойните прояви. Беше осъществяван
ежедневен мониторинг на помпената
функция, включая фракцията на изтласкване. На фигура 3 са представени два от
тези множество ехокардиографии образи.
Наблюдава се бавно и постепенно възстановяване на фракцията на изтласкване –
30 – 37 – 41 – 55% /Фигура 3/ [6, 7].

Фигура 2. Ехокардиографии в деня на операция: ФИ = 9%
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А)

Б)

Фигура 3. Мониториране на фракцията на изтласкване по време на пролежаването в
КАРИЛ; А) ФИ = 41%, Б) ФИ = 55%

Фигура 4. Global longitudinal strain на 20 ден постоперативно – по-тъмно червения цвят
показва подобрението на лявокамерната деформация
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Този резултат се потвърди и с ядреномагнитен резонанс на сърце, който демонстрира пълно възстановяване на лявокамерните обеми, диаметри и нормална характеристика на лявокамерния мио-

кард. Нашият резултат потвърждава
данните от литературата от преди 1
месeц, че предоперативната подготовка не
е първостепенна при определяне на риска
от следоперативни компликации. [8]

Фигура 4. Ядрено-магнитен резонанс на сърце на 20 ден следоперативно

Фигура 5. Показатели на лявокамерната функция от ядрено-магнитния резонанс
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До 3 месец пациентката беше на стандартната в тези случаи терапия с бетаблокер, ангиотензин-конвертиращ ензимен инхибитор, минералрецепторен антагонист, която в последствие се преустанови. Пациентката в момента е напълно клинично възстановено. Ендокринолозите предвиждат на 6 месец контролни
хормонални изследвания. [9]
Хистологичният резултат е изследван
в Германия и показва доброкачествен
феохромоцитом.
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Заключение
1. Предоперативна подготовка големите по размери феохромоцитоми крият
висок риск от развитие на катехоламинова кардиомиопатия.
2. Катехоламиновият излив при операция на големи по размер феохромоцитоми крие голям риск от сърдечносъдови усложнения, но обратими.
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Ранно постоперативно премахване на уретралния катетър
след трансуретрална резекция на простатната жлеза –
ефикасност и безопасност
Атанас Иванов, Петър Антонов, Иван Дечев
Катедра по урология и обща медицина, Медицински университет – Пловдив

Въведение
Симптомите на долните пикочни пътища (СДПП), породени от доброкачествена простатна хиперплазия (ДПХ) са
много чести при пациенти в напреднала
възраст. Възможностите за лечение варират – изчаквателно поведение, медикаментозна терапия, трансуретрална резекция на простатата (ТУР-П), лазерна
енуклеация, отворена простатектомия
[1]. Всяка от тези терапевтични модалности има своите положителни и отрицателни страни. ТУР-П се счита за „златен стандарт“ в лечението на пациенти
със субвезикална обструкция по повод
на ДПХ [2]. Въпросът: „Кога да се премахне уретралния катетър“ след операцията е силно дискутабилен и не еднозначен. По литературни данни времето за
премахване на уретралния катетър след
ТУР-П варира от нощта на оперативната
интервенция до 5ти постоперативен ден
[2 – 5].
Целта на настоящото проучване е да
се сравни ранното и отложеното премахване на уретралния катетър след ТУР-П
по отношение на продължителноста на
болничния престой, нуждата от периоперативна хемотрансфузия и постоперативните усложнения.

със стандартно премахване на уретралния катетър на 4ти постоперативен ден и
Група Б (39 пациенти) – с ранно премахване на катетъра на 2ри постоперативен
ден.
Всички пациенти, планирани за ТУР-П
бяха приети в болницата един ден преди
операцията. Снета бе подробна анамнеза, включваща и въпросите от Международния простатен симптоматичен индекс
(IPSS). Всички пациенти бяха подложени на щателно физикално изследване.
Диагностичния панел включваше: пълна
кръвна картина, биохимия, серумен PSA,
изследване на урината (стандартно и
микробиологично), ЕКГ, рентгенография
на гръдния кош и ехокардиография (в
избрани случаи). Изследването на простатната жлеза и функционалното състояние на долните пикочни пътища се осъществи чрез транс-абдоминална ехография и урофлоуметрия.
При пациентите, приемащи антиагрегантна или антикоагулантна терапия тя
бе спряна в периода 3 – 7 дни преди оперативната интервенция, като по време на
болничния престой всички получаваха
нискомолекулярен хепарин. Предоперативната антибиотична профилактика се
осъществи чрез прилагане на трета генерация цефалоспорин.
Оперативната интервенция се извърши под спинална анестезия. Използваният инструментариум за ТУР-П бе: резектоскоп с постоянна иригация (Olympus®,
27 Шариера), волфрамова резекционна
бримка и „валяк“ (Olympus®). В края на

Материал и методи
На анализ бяха подложени данни от
80 пациенти, претърпели ТУР-П в Клиниката по урология на УМБАЛ „Св. Георги“ – Пловдив. Те бяха стратифицирани в две групи: Група А (41 пациенти) –
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процедурата се постави трипътен фолиев
уретрален катетър 22 Шариера и се започна непрекъсната иригация на пикочния мехур до сутринта на 1ви постоперативен ден. За оперативно време се отчете
интервала от момента на поставяне на
резектоскопа до поставянето на уретралния катетър.
В Група А катетърът се премахна на
ти
4 постоперативен ден, докато при пациентите от Група Б това се осъществи
на 2ри ден след оперативната интервенция. Пациентите бяха изписване след
свалянето на катетъра при положение, че
уринират спонтанно. Тези от тях, при
които се наложи по-продължителна катетеризация бяха изписани с катетър и
помолени да се явят за свалянето му след
няколко дни. Проследяването на пациентите се извърши на 2ра, 4та и 6та седмица
след интервенцията.
На статистически анализ бяха подложени данните за: ден на премахване на
катетъра, продължителност на болничния престой, продължителност на резекцията, нужда от периоперативна хемотрансфузия, остра задръжка на урината
след премахване на катетъра, нужда от
ре-катетеризация, повторен прием в условията на спешност, нужда от повторна
операция и постоперативни усложнения
в рамките на шест седмици след операцията. Данните бяха въведени и анализирани чрез софтуерния продукт SPSS19. Използвани бяха: вариационен и алтернативен анализ, t-критерий (за тестване на хипотези за наличие на статистически значимо различие между изследваните показатели), критерия χ2. Използван е 95% доверителен интервал,
като p-стойността по-малка от 0,05 се

счита за значителна.
Резултати
Проучването включва 80 пациенти: 41
в Група А (със стандартно премахване на
уретралния катетър на 4ти постоперативен ден) и 39 в Група Б (с ранно премахване на катетъра на 2ри пост-оперативен
ден). Средната възраст на кохортата е
68.43 ± 5.87 години.
Средната продължителност на резекцията бе 51.25 ± 9.28 минути. Кръвопреливане беше необходимо в 3 (3,7%) случая в периоперативния период. Двама
(2,5%) пациенти получиха кръвоизлив,
изискващ хемотрансфузия непосредствено след операцията. Средното време за
премахване на уретралния катетър в
Група А бе 4.13 ± 1.65 дни и 2.23 ± 0.933
дни в Група Б. Средният болничен престой при Група А бе 5.57 ± 1.028 дни, а
при Група Б – 3.29 ± 1.030 дни. По отношение на постоперативните усложнения не се откри статистически значима
разлика между двете групи пациенти.
(Табл. 1)
Основните причини за повторен прием в клиниката бяха налично кървене,
водещо до хемотампонада и наличие на
инфекция на уринарния тракт. При част
от тези пациенти се наложи повторна
катетеризация, включване на промивна
система (постоянна иригация на пикочния мехур), както и парентерално антибиотично лечение. Повторна оперативна
интервенция, включваща евакуация на
съсиреците и коагулация на кървящите
зони, се наложи при двама (4,9%) от пациентите в Група А и при 1 (2,6%) в
Група Б. Случаи с летален изход в настоящето проучване не се наблюдаваха.
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Табл. 1. Наблюдавани постоперативни усложнения след ТУР-П
Постоперативни усложнения

Група А

Група Б

p

n

%

n

%

Ре-катетеризация

4

9,7

3

7,7

 0,05

Хемотампонада

3

7,3

2

5,1

 0,05

Уринарна инфекция

6

14,6

3

7,7

 0,05

Дилуционна хипонатриемия

2

4,9

1

2,6

 0,05

Епидидимоорхит

3

7,3

2

5,1

 0,05

Кръвоизлив

3

7,3

2

5,1

 0,05

Сърдечно-съдови усложнения

0

0

1

2,6

 0,05

Повторен прием

4

9,7

2

5,1

 0,05

Повторна операция

2

4,9

1

2,6

 0,05

Обсъждане
През годините са въведени редица
хирургични методи за лечение на ДПХ,
но ТУР-П остава златният стандарт в лечението на това така социално значимо
заболяване [6]. Въпреки факта, че ТУР-П
се характеризира с безспорна ефективност, през последните години въпросите
относно разходите, заболеваемостта и
усложненията при този тип интервенция
доведоха до разработването на нови методи за хирургично лечение като: трансуретрална иглена аблация, термотерапия, лазерна терапия (енуклеация, вапоризация и аблация). Продължителният
болничен престой поради необходимостта от постоперативна катетеризация се
счита за недостатък по отношение на
разходите за ТУР-П в сравнение с новите методи на лечение [7].
Времето за отстраняване на катетър
след ТУР-П варира значително [8]. В
нашата клиника е обичайна практика отстраняването на катетъра на 4-ти или
5-ти постоперативен ден. Продължителността на болничния престой и уретралната катетеризация след ТУР-П бе значително намалена през последното десетилетие [9 – 11]. Редица проучвания показват, че ранното отстраняване на катетъра намалява продължителността на

болничния престой, което от своя страна
би било от полза за разходите за здравеопазване [7, 12]. Освен благоприятния
икономически ефект, ранното премахване на катетъра и по-ранно изписване на
пациентите след операцията са предимство особено за пациенти, при които се
изисква ранно завръщане към ежедневния работен процес. Краткосрочната катетеризация също може да намали риска
от постоперативни инфекции на пикочните пътища [13].
В настоящето проучване бе установена силна зависимост между времето на
отстраняване на катетъра и изписването
от болницата. Продължителността на
болничния престой е значително намалена в групата за ранно отстраняване на
катетъра. В унисон с данните на проучване на Накагава и съавтори бяха установени няколко рискови фактора като
предиктори за забавено премахване на
катетъра и оттам по-продължителен
болничен престой – възрастта на пациентите, постоперативното кървене и коморбидитет [3]. Данните от нашето проучване по отношение на периоперативното кръвопреливане (3,7%) и постоперативната хемотрансфузия (2,5%) са съпоставими с тези докладвани в литературата [8, 14].
100

Заключение
Получените от нас данни показват, че
ранното премахване (на 2ри постоперативен ден) на уретралния катетър след
ТУР-П се характеризира с висока ефикасност и безопасност. То води до значително по-кратък болничен престой на
пациентите, като по никакъв начин не
повлиява честотата на постоперативните
усложнения.
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Поведение и лечение при Tilt-фрактурите на таза
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Въведение
Tilt-фрактурите на таза представляват
разместено счупване на горния клон на
пубисната кост. Тази дислокация може
да бъде причина за последваща сублуксация и ранна артроза на тазобедрената
става, особено когато фрактурата обхваща предната колона и стена на ацетабулума. Получава се при латерална компресия, като се счупва първо илиопубисната част, при продължаване действието на силата се стига до ротация на
фрагмента и дизрупция на симфизата (1).
В някой случаи разместването е твърде
голямо, като може фрагмента да застане
във вертикална позиция и така да увреди
перинеума. По този начин се стига до
dyspareunia при жените (болезнен или
труден полов акт, неспособност за полова възбуда и оргазъм, фригидност).

димо е да бъдат извършени – стандартните предно-задна проекция на таза,
outlet и inlet проекции. Оперативната интервенция се извърши в условие на отложена спешност между 5 – 10 ден след
стабилизация на общото състояние и
кръвните показатели. Използваме супрасимфизен достъп на Pfannensteil при
фрактура на пубисните кости при
Nakatani I, както и Stoppa достъп при
Nakatani II и Nakatani III локализация на
пубисната фрактура. Фиксация на счупването извършваме с реконструктивна
3,5 мм плака, която контурираме по горния ръб на задната пубисна кост. Интаоперативно под флуроскопски контрол
се правят outlet проекция на която определяме дължината на пласираните винтове, както и inlet проекция за визуализация разположението на плаката по хода на пубисния брим (фиг. 1 – 6).

Материал и методи
За период от три години (2016 – 2019)
в Клиниката по ортопедия и травматология към УМБАЛ „Св. Георги“ сме оперирали девет пациента с такава патология на таза – шест мъже и три жени.
Всички от тях са пострадали при пътнотранспортно произшествие. Средната
възрастова граница бе 45 години. След
обстоен клиничен преглед, пациентите
са изпратени за образно изследване на
тазовия пръстен. Диагнозата на тази тазова уреда е рентгенологична. Необхо-

Резултати
Пациенти се проследиха за срок от 12
месеца. Извършено беше, както рентгенографско, така и функционално проследяване.
Използвана
е
Modified
Hannover Pelvic Score (Хановер скалата)
за отчитане на получения функционален
резултат. Консолидация на фрактурата
се постигна при всички от болните между 45 – 75 ден от интервенцията. Не се
наблюдаваха усложнения, както от локално, така и от друго естество.
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Фиг. 1. Жена 35 год. фасова АР проекция

Фиг. 4. КАТ на таз с 3Д реконструкция

Фиг. 2. Outlet проекция на таза

Фиг. 5. КАТ на таз

Фиг. 3. Inlet проекция на таза

Фиг. 6. Една година след операцията
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Дискусия
Стабилността на тазовия пръстен се
определя от целостта на задния тазов отдел, но не е за подценяване и целостта на
предния отдел. Смятаме, че фрактурите
на предния тазов пръстен, особено когато са разместени трябва да бъдат оперирани с оглед избягване на последващите
усложнения. Според M. Tile, Tiltфрактурите, особено II тип са абсолютно
показание за хирургична корекция. Те
засягат ацатабулума т.е. Nakatani III тип,
както и вътреставните, разместени повече от 5 мм. Така също I тип пубисна
фрактура с разместване повече от един
сантиметър е показана за оперативна интервенция (2). Zinghi нарича този вид
счупване на пусната кост „closed book
fractura“ (3). Той различава три нива на
уреда, която води до нестабилност:
фрактура на двете рамена на пубисната
кост; фрактура застъпваща и симфизата;
фрактура на едното рамо с дислокация
на симфизата. Според него при тези
фрактури оперативния достъп трябва да
бъде по-широк, плаката да бъде подълга, която да фиксира и срещуположната, т.е. здравата част от симфизата и
другата пубисна кост. Ние поддържаме
това мнение и се придържаме към него,
използвайки дълги плаки за фиксация.

Смятаме, че по този начин се постига подобра стабилност, позволяваща по-бързо
вертикализиране и раздвижване на пациента.
Изводи
Получените много добри резултати
след хирургичното лечение на тези
фрактури ни насърчава да препоръчваме
все по-широко оперативното им решаване. Избора на имплант за фиксация и неговото поставяне е строго индивидуално
и съобразено със съответния клиничния
случай. Трябва да се има в предвид, че
това е сложна хирургия, която трябва да
бъде извършвана от добре обучен, знаещ
и можеш екип.
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Въведение
Оперативното лечение е „златен стандарт“ при нестабилните фрактури на тазовия пръстен. Към тези счупвания се
отнасят В и С тип фрактурите на таза.
При В тип се прилага основно вентрална
стабилизация, докато при С тип дорзална или комбинирана. Използват се разнообразни хирургични техники и достъпи за достигане до съответните структури на таза, както и различни средства за
кръвна репозиция и вътрешна фиксация
(плаки и винтове). Тези методи изискват
широко разкритие, така също дезинсериране и депериостиране на костта. При
тях се нарушава т. нар. спонтанна тампонада. Знаем, че при една тазова фрактура кръвозагубата може да бъде от порядъка на 1 – 4,5 литра. При тези инвазивни методи следоперативните усложнения са по-чести, като проблеми с раната, кожни некрози, инфекция до 16%,
особено при заден достъп до сакроилиачната става (1). Алтернатива на общоприетите методи при този вид хирургия се явяват минимално-инвазивните
подходи и средства за фиксация. Те
представляват закрита репозиция на
счупването и винтова остеосинтеза под
флуроскопски контрол. За стабилизация
на задния тазов пръстен се прилага илиосакралната
винтова
остеосинтеза
(ИСВОС). Тя е въведена за първи път от
Matta и Saucedo през 1989 год., като открита процедура, по-късно през 1995 год.
Routt ML Jr и кол. извършват закритата
минимално инвазивна ИСВОС (2, 3). За
стабилизация на предния тазов отдел се

прилага пубисна интамедуларна винтова
остеосинтеза (ПИМВОС), която е описана за първи път също от Routt ML Jr и
колектив (4).
Цел
Нашата цел бе да покажем прилаганите от нас минимално инвазивни подходи
при фрактурите на тазовия пръстен.
Материал и методи
За период от две години (2017 – 2019)
в Клиниката по ортопедия и травматология към УМБАЛ „Св. Георги“ на 11 пациента с нестабилна тазова фрактура се
извърши наместване и фиксация чрез
минимално инвазивен подход. Бяха приложени ПИМВОС при трима пациента,
както и ИСВОС при осем от болните.
Наблюдавахме следното разпределение
по пол: мъже седем, докато жените бяха
четири. Средната възраст на болните бе
65 години. В резултат на пътно транспортно произшествие (ПТП) имаме осем
пострадали пациента, а другите трима са
пострадали при височинна травма. B тип
счупване на тазовия пръстен бе налице
при осем от пациентите, докато C тип
фрактура се диагностицира при тримата
от пострадалите.
Илио-сакралната винтова остеосинтеза (ИСВОС) извършваме с канюлирани
винтове след закрита или открита репозиция. Нашите предпочитания са към
перкутанната фиксация в позиция по
гръб. До открита техника по корем сме
прибягвали само в случаи на застарели
фрактури или при неуспех на безкръвно105

то наместване. Пласирането на винтовете се следи на профилна, фасова, inlet и
outlet проекции. Винаги се започва на
профилна рентгенография.
При сакроилиачни луксации и периферни счупвания на сакрума винтовете
се поставят с максимална компресия.
При трансфораминални и раздробени
сакрални фрактури притягането се дозира за да не се стигне до хиперкомпресия
и винтовете са позиционни. Аспирационен дренаж по правило не се налага и
раната се зашива с 1 – 2 конеца. Методът
е миниинвазивен и практически безкръвен. Рисковите моменти са малпозицията
на винтовете и проникването им таза,
вентрално от сакрума; сакралния канал
или форамините с увреждане на намиращи се там структури.
ИМПОС извършваме също с канюлирани винтове след закрита или открита
репозиция на счупването на горното рамо на пубисната кост. Използва се флуроскопия, като се извършват задължително инлет и обтураторна протекция.
Inlet протекцията идентифицира анатомията на предния тазов пръстен, докато
обтураторната коса проекция е комбинация между outlet проекция с 20 градуса
странично завъртане на С-рамото. На
това комбинирано изображение се визуализира безопасната зона за поставяне на
винта в областта на рамото на пубисната
кост, включително и зоната, по-високо
от ацетабулума. 2.4-мм K-игла се въвежда в ретроградна посока в дисталния медиален фрагмент на горния клон на
пубисната кост под рентгенов контрол

на посочените проекции. K-иглата се въвежда напред в права линия към тазобедрената става. Внимава се да не проминира в ставата. След това по нея се
въвеждане 6,5 канюлиран винт, който е
частично нарезбован. Разрешава се частично натоварване от първия ден след
операцията, както и редица упражнения
за укрепване на мускулите под наблюдението на кинезитерапевт.
Резултати
Получените резултати се проследиха,
както рентгенологично, така и функционално. ИСВОС се извърши при осем от
болните. Оперативно време беше 45 – 90
минути. Кръвозагубата беше незначителна – 10 мл. Функционалния резултат
беше оценен по Modified Hannover Pelvic
Score (5). Наблюдавахме отличен резултат при 3-ма, добър при 4-ма и задоволителен при един от пациентите. За оценка
анатомичната позиция на счупването се
използва класификацията на Leung и колектив (6). Налице са следните резултати: отлична при 4-ма, добра при 2-ма и
задоволителна при 2-ма от оперираните
болни (фиг. 1 – 6).
ИМПВО се извърши при трима пациента. Оперативно време беше 45 – 65 минути. Кръвозагубата по време на хирургичната интервенция бе 100 – 200 мл. По
отношение на получения функционален
резултат имаме отличен резултат при
един пациент, добър при един, а също
така и един лош. Добра анатомична позиция на фрактурата получихме при тримата пациента след ИМПВО (фиг. 7, 8).
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Фиг. 1. Мъж 39 г. след ПТП

Фиг. 4. Outlet проекция

Фиг. 2. Профилна графия

Фиг. 5. Профил 3 мес. по-късно

Фиг. 3. Inlet проекция – тялото на S1

Фиг. 6. Възстановен тазов пръстен
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има малко съобщения в литературата за
лечението им. Те се лекуват без операция, но с оглед бързото решаване на
болковия синдром и бързото вертикализиране на пациента, техниката на
ИМПВОС дава тази възможност. Незарастванията при счупванията на горното
рамо на пубисната кост са редки, особено когато са неразместени, но при дислоцирана фрактура е уместно ретроградно въведена ИМПВОС с добри крайни
резултати (7, 8, 9, 10). При техниката на
ретроградно пласиран интрамедуларен
винт се избягва обширно хирургично
разкритие и се избягват усложненията
наблюдаване и след използване на плака
за фиксация на предния тазов брим (9).
Прецизното поставяне на винта изисква
отлична интраоперативна флуроскопия и
добре познаване анатомията на тазовия
пръстен (8). Възможните трудности,
свързани с поставянето на винта, включват невъзможността за поставянето му,
поради анатомични промени и вариации
на брима, неговото екстрамедуларно излизане, поради неправилната му ориентация. Mosheiff и кол. описва техника,
която позволява използването на сравнително дебел ретрограден интрамедуларен винт при различни анатомични вариации, като при тесни и извити срамни
кости (11). Докато ретроградният медуларен винт е в медиалния фрагмент, винтът може да се маневрира и така да се
подобри редукцията на наличната фрактура на пубисната кост. Akagi и кол.
описват модификация на техниката, при
която ориентацията на винта се променя,
така че той да се пласира в анулиращата
кост в долната част на предната колона и
предно-долния кортекс на fossa acetabuli.
Тази модификация е опция, когато оригиналната техника е невъзможна (7).

Фиг. 7. Жена 32 г. 2 м. по-късно

Фиг. 8. Мъж 45 г. консолидация на Fx на
3 месец
Дискусия
При разместени С тип уреди на тазовия пръстен изолираната дорзална
ИСВОС, може да не е достатъчна. Може
първоначално да постигнем добра начална позиция и стабилност, но в последствие е възможно да се стигне до
вторично разместване и лош краен резултат. Именно затова е удачно освен
ИСВОС да се извърши допълнителна
предна остеосинтеза. Счупванията на
срамната кост са доста болезнени, което
довежда до намаляване подвижността на
пациентите. Въпреки, че фрактурата на
тази кост е най-честата фрактура на таза,
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Заключение
Минимално инвазивните подходи при
фрактури на тазовия пръстен осигуряват
атравматичност, минимална кръвозагуба, нисък биологичен риск и довеждат до
редки усложнения. С оглед постигане на
добри крайни резултати е важно да бъдат определени точните индикации за
тяхното прилагане, както и извършване
на навременно интервениране. Осъществяват се в добър травматологичен център, обезпечен с добро оборудване за този вид хирургия.
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Резюме
Интерстициалната бременност е рядък вид ектопична бременност, която се развива в интертициалната част на маточната тръба. Среща се в до 2% от описаните случаи на инзънматочна бременност. Етиологичните фактори, имащи отношение към нейното развитие, включват миомектомия,
пластика на маточната тръба, асистираните репродуктивни техники и вътрематочни манипулации.
Ранната диагностика представлява истинско предизвикателство за клинициста. Представяме клиничен случай на 44-годишна пациентка с амбулаторно диагностицирана вътрематочна бременност
в 14 г.с., която постъпва в клиниката в шоково състояние. В хода на клиничния преглед се установяват данни за остър хирургичен корем от акушерски произход. При трансабдоминалната ехография се установява голямо количество свободна течност с ехографска характеристика на кръв и коагулуми и наличие на фетус със сърдечни пулсации и биометрични данни за 12 г.с. в коремната
кухина. Извърши се спешна лапаротомия, при която се установи руптура на десен маточен рог с
масивен хематом и наличие на хемоперитонеум. По витални индикации на пациентката се извърши тотална хистеректомия с десностранна аднексектомия и последващ лаваж и дренаж. Своевременната диагноза на неразтроената интерстициална бременност е изключително трудна, поради
нетипичната клинична презентация и ултразвукова находка. Основното лечение е оперативно, тъй
като диагнозата най-често се поставя при разтроена интерстициална бременност, протичаща с
клиничната картина на остър хирургичен корем.

Въведение
Всяка бременност, която се развива
извън кухината на матката се нарича ектопична (извънматочна) бременност.
Честотата на извънматочната бременност е около 11 – 20 на 1000 бременности в развитите страни, въпреки че достига до 4 на 100 при използване на асистирани репродуктивни техники (1). Рисковите фактори за развитие на извънматочна бременност включват: тазововъзпалителната болест, предходни оперативни интервенции на маточните тръби, вътрематочни манупулации и песари,
предходна извънматочна бременност,
миома на матката, стимулиране на овулацията, тютюнопушене и др. (2). Ектопична бременност възниква когато оплодената яйцектетка се имплантира извън
маточната кухина, като най-честата локализация е маточната тръба (2). Тубар-

ната бременност представлява 93% до
98% от случаите на извънматочна бременност (3, 4). Ектопична бременност
може да се развие също в яйчника, в маточната шийка, в коремната кухина, в
цикатрикс от цезарово сечение, в маточен рог (3). Честотата на извънматочните
бременности спрямо локализацията им е
както следва: ампуларна (70,00%), иcтмична (12,00%), фимбриална (11,10%),
интерстициална (2,40%), овариална
(3,2%), абдоминална (1,3%) (5). Интерстициалната бременност се развива в интрамуралния сегмент в проксималната
част маточната тръба (6). Клиничните
прояви при този вид ектопична бременност не се различават от тези при останалите видове и включват: тазова болка,
аменорея, вагинално кървене, болка при
раздвижване на маточната шийка, наличие на силно болезнена аднексиална ма110

са (7). При ненавременна диагноза, с нарущаване на бремеността, се наблюдават: масивна хеморагия, претитонеално и
диафрагмално дразнене с болка в шийната област и раменния пояс при вдишване, развива се картина на хеморагичен
шок (8). Като една от най-редките форми
на тубарна бременност, правилната диагноза на интерстициалната бременност
представлява истинско предизвикателство за специалиста и обикновено е ненавременна. Представяме клиничен случай
на пациентка с интерстициална бременност, която постъпва в тежко увредено
общо състояние с клинични и параклинични данни за хеморагичен шок.

mmHg, коремът е силно балониран. При
извършения гинекологичен преглед се
установяват: ВПО на раждала, влагалище – без особености; цилиндрично
P.V.C.U., затворен цервикален канал, без
кървене ex utero; матка уголемена за II –
III лунарен месец, невъзможност за палпиране на аднексиалните зони и напрегнатo и силно болезнено Дъгласово пространство. На жената бе извършена трансвагинална ехография и повторна трансабдоминална ехография: визуализира се
голямо количество свободна течност, с
ехографска характеристика на кръв и коагулуми, установи се плоден сак с жив
фетус в коремната кухина със CRL –
47,2 mm, отговарящ за 11 г.с. и 4 дни.
Поради шоковото състояние на пациентката и ултразвуковите данни за голямо
количество кръв, съсиреци и фетус със
сърдечни пулсации в коремната кухина,
е извършена лапаротомия по спешност.
Направен беше коремен разрез по Пфаненщийл. Интраоперативно се установиха 1500 мл кръв и коагулуми, плоден сак
с жив фетус в коремната кухина (фигура
1), руптура в областта на десен маточен
рог и дясна маточна тръба с наличие на
масивен хематом откъм руптурата (фигура 2), хеморагично имбибирани яйчници и маточни тръби двустранно, ляв
аднекс с масивни прираствания към задната маточна стена. Това наложи на пациентката да бъде извършена тотална
хистеректомия с двустранна аднексектомия по витални индикации. Материалите се изпратиха за хистологично изследване.
Хистологичен резултат Б№1262241/03.07.2018 – 1. Маточна шийка с тежък хроничен въпалителен процес и ерозивни промени в тапициращия сквамозен
епител. Дълбоко разположени флоридни
ендоцервикални жлези с частична зряла

Клиничен случай
Kасае жена на 44 години с диагностицирана амбулаторно вътрематочна бременност в 12 г.с., която постъпва в клиниката в шоково състояние. Преди хоспитализацията е прегледана от дежурен
хирург в спешно отделение, който установява остър хирургичен корем. Извършена е абдоминална ехография, от която
са описани: коремни органи без патологични изменения, аероколия, наличие на
свободна течност в областта на черния
дроб, слезката и в междугънъчното тазово пространство, установява се уголемен, нееднороден фундус на матката с
размери около 10 см. Изследвана е пълна
кръвна картина – Hgb – 109g/l; Hct –
0,345 l/l; Erys – 3,82x10^12/l; Leu – 8,49 x
10^9/l; Thr – 276 x10^9/l. След прегледа
пациентката е насочена за спешна хоспитализация в клиниката по Акушерство
и гинекология. При постъпването в клиниката жената е неконтактна, с бледи
кожа и видими лигавици, брадикардична, с филиформен пулс – 40 у/мин, с хипотермия – телесната температура е 35,6
градуса, кръвното налягане е 70/40
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сквамозна метаплазия; 2. Бременна матка с плацента перкрета и руптура.
Лейомиомни възли, без повишена митотична активност; 3. Плацента с кръвоизлив; 4. Яйчник с жълто тяло на бременността и фоликуларни кисти. Маточна
тръба със съхранен строеж; 5. Яйчник с
фоликуларна киста. Маточна тръба със
съхранен строеж.
Постоперативният период протече
гладко и без усложнения.

циалната бременност е рядък вид извънматочна бременност и представлява 2 –
4% от всички тубарни бременности, но
отчетената майчина смъртност е в диапазона 2 – 2,5% (9). Диагностицирането
ѝ е изключително трудно и нерядко тези
бременности първоначално се диагностицират като вътрематочни. Но дори при
клинични данни за извънматочна бременност при извършването на двуизмерна ехография е невъзможно разграничаването на интерстициалната бременност
от останалите видове извънматочна бременност, поради което във всички съмнителни случаи е уместно извършване на
триизмерна ехография за потвърждение
на диагнозата (10). Друга важна особеност на тези бременности е факта, че
плодният сак е имплантиран в интерстициалната част на маточната тръба, която
е с по-голям потенциал на еластичност
от останалите части. Това обуславя нарастването на плодния сак без налична
симптоматика от страна на пациентката
и погрешната диагноза за вътрематочна
бременност по време на първите eхографски изследвания (11). Интерстициалната бременност се развива в богато
кръвоснабден от колатералите на утеринните и овариални артерии район, което повишава вероятността от възникване на животозастрашаващо интраабдоминало кръвотечение (12). Късната диагноза при тези бременности е основният фактор, допринасящ за значително повисоката смъртност в сравнение с другите форми на ектопична бременност
(смъртността при другите видове тубарна бременност е 0.14%) (13). Руптура се
наблюдава в до 20% от случаите, в които
бременността е продължила след 12 гестационна седмица (14). В диференциално
диагностичен план интерстициалната
бременност в много аспекти наподобява

Фигура 1. Плоден сак с фетус и част от
руптуриралата маточна тръба

Фигура 2. Матката с мястото на руптурата
Обсъждане
Интерстициалната част на фалопиевата тръба е проксималната част на тръбата, която се намира в мускулния слой на
маточната стена. Тя е широка 0,7 мм и
дълга приблизително 1 до 2 см, с леко
извит ход, простиращ се косо нагоре и
навън от маточната кухина. Бременност,
имплантирана в този район, се нарича
интерстициална бременност. Интерсти112

корнуалнта и дори в хода на операцията
двете трудно се отдиференцират. Инсерцията на кръглата връзка на матката е
начин да ги разграничним. Тя винаги е
разpоложен латерално спрямо корнуалната бременност (14). Изборът на лечение до голяма степен зависи от клиничната ситуация. Разтроената интерстициална бременност е спешно състояние,
което изисква незабавна хирургична намеса чрез лапароскопия или лапаротомия, с цел спиране на кървенето и премахване на бременността (11). Хирургичните методи за премахване на бременността включват корнуална евакуация; разрез в областта на рога с послевашо отстраняване на бременността и
корнуостомия; резекция на областта на
маточния рог, обикновено комбинирана
с ипсилатерална салпингектомия; хистеректомия (11). В следоперативният период пациентите с консервативна хирургична терапия са изложени на риск от
развитие на персистираща извънматочна
бременност поради наличието на остатъчна трофобластна тъкан, следователно, мониторингът на нивата на hCG е
показан, докато същите се негативизират. При пациенти с асимптомна интерстициална бременност може да се използва метотрексат, но този подход би могъл
да доведе до руптура на маточния рог
при неуспех на лечението (15). Селективната емболизация на маточна артерия
също може да се използва успешно за
лечение на интерстициална бременност
(16). Консервативният подход (медикаментозно или консервативно хирургично
лечение) като метод на първи избор, в
случаите на интерстициална бременност
с неусложнена клинична картина, се
оказва несполучлив при 14,6% от жените
и налага повторно хирургично лечение
(5). При жени с данни за остър корем и

хиповолемичен шок лапаротомия е метод
на
избор
в
диагностичотерапевтичен план (2, 8).
Заключение
Своевременната диагноза на неразтроената интерстициална бременност е
изключително трудна, поради нетипичната клинична презентация и ултразвукова находка. В представения клиничен
случей първоначално бремеността е диагностицирана като вътрематочна, което
значително забавя коректната диагноза и
намалява възможностите за терапевтично поведение. Пациентката постъпва в
шоково състояние, с клиника на остър
хируричен корем и данни за масивна хеморагия, което в конкретната ситуация
налага извършване на тотална хистеректомия с двустранна аднексектомия.
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Увреда на предния тазов отдел и начини за неговото
възстановяване
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Въведение
Счупванията на таза са едни от найтрудните за лечение травми на опорнодвигателния апарат. Стабилността на тазовия пръстен се определя от целостта на
задния тазов отдел, но не е за пренебрегване и целостта на предния отдел. Фиксацията на предния отдел довежда до
подобряване стабилността на таза при
нестабилните тазови фрактури (1, 2).
Фиксацията при симфизиолиза е широко
разпространена за разлика от тази при
засягане на пубисните кости. Ако са
разместени те също се фиксират чрез
различни остеосинтезни средства – плаки, винтове, серклажи, кабели (3, 4).

Съотношение мъже/жени 2:1. При всички болни стабилизацията на увредения
преден тазов пръстен, доведе до укрепване стабилността на целия таз. Към дефинитивна фиксация на тазовия пръстен
преминахме след стабилизиране общото
състояние на пациентите. Оперативната
интервенция сме извършвали в планов
порядък между 5 – 10 ден от постъпването на болният в лечебното заведение.
При трима от пациентите се наложени
поставяне на външен фиксатор (ВнФ) по
спешност, като дефинитивно лечение,
поради тежкото им общо състояние.
В нашата практика използваме апарата
на АО със шпилки ø5 mm. Шпилките се
инсерират през crista iliaca (проксимален
пасаж) или през spina iliaca ant.inf. (дистален пасаж). Между шпилките се поставят две къси щанги, закрепени към тях,
и две свързващи дълги щанги, съединени
под форма на Х. Конструкцията се монтира бързо и позволява добра компресия,
което я прави подходяща за спешна стабилизация. Рамката може лесно да се донатяга без необходимост от разчленяване
на елементите и осигурява достатъчна
ротаторна стабилност за по-дълъг период.
Вътрешна фиксация при симфизиолиза извършихме при 13 пациента. Използвахме
супрасимфизен
достъп
на
Pfannensteil. Наместването се осъществява чрез форцепс, захванат към двата
лонни туберкула. Остеосинтезата се извършва с контурирани 3.5 mm реконструктивни плаки или 3.5 mm динамичносамокомпресивни плаки. (фиг. 1, 2)

Цел
Целта на настоящия доклад е да изложат начините и използваните средства
за стабилизация на предния тазов пръстен.
Материал и методи
За период от четири години (2015 –
2019) в Клиника по ортопедия и травматология на УМБАЛ „Св. Георги“ сме
оперирали 56 пациента с увреда на тазовия пръстен. При 23 от тях стабилизирахме само предния тазов отдел, поради
налична симфизиолиза и/или разместена
фрактура на пубисните кости. Пациентите са на възраст от 23 до 75 години
(средно 56 години). Петнадесет от болните са пострадали при пътнотранспортен инцидент, а останалите са
пострадали след падане от височина.
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Вътрешна фиксация при фрактури на
лонните и седалищни кости извършихме
при 7 пациента, от тях при петима използвахме плаки, докато при останалите
двама болни приложихме интамедуларна
пубисна
винтова
остеосинтеза
(ИМПВОС). В зависимост от локализацията на счупването приложихме достъпа на Pfannensteil или Stoppa достъп. Остеосинтезата на костта извършваме с 3.5
реконструктивни
или
динамичносамокомпресивни плаки, фиксирани с
4 – 6 винта (фиг. 3, 4, 5, 6).

Фиг. 3. Момиче 23 год. след ПТП

Фиг. 1. Мъж 46 год. след ПТП – КАТ на
таза

Фиг. 4. КАТ на таз с 3Д реконструкция

Фиг. 2. Една година след операцията

Фиг. 5. 6 месеца по-късно (АР проекция)
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Hannover Pelvic Score (Хановърска скала) въведена от Pohlemann и колектив
(6). Тя точкува параметрите походка, седеж, двигателна активност. Получени
бяха 13 отлични, 5 добри, 3 задоволителни и 2 лоши резултата.
Дискусия
Стабилизацията на предния тазов отдел може да бъде извършена с различни
методи и средства за фиксация, в зависимост от наличната увреда. В арсенала
на тази хирургия влизат – външни фиксатори, плаки (реконструктивни, динамично-компресивни), винтове (кортикални, спонгиозни). Винтове могат да
бъдат въведени в костта като компресивни, а също така и като позиционни, в
зависимост от тяхното предназначение.
ВнФ като дефинитивно лечение е показана при тип В ротаторно нестабилна
фрактура на таза. При тези счупвания
самостоятелната предната ВнФ е напълно достатъчна. При налична абсолютно
нестабилна тип С тазова фрактура, предната ВнФ е недостатъчна и това изисква
допълнителна задна остеосинтеза.
Предната вътрешна фиксация на таза
е показана при симфизиолиза в резултат
на тип В.1 фрактура с дисхиза > 2 cm;
симфизиолизи при тип В.2 и В.3 фрактури, предизвикани от екструзионни фрактури или възсядане на симфизата; симфизиолизи при тип С фрактури като допълнение към задната остеосинтеза. Също така фиксацията на предния тазов
пръстен се прилага при разместени
фрактури на лонните и седалищни кости
при тип С фрактури, като допълнение
към задната остеосинтеза (1, 2, 3, 4).
При В.1 тип фрактури се използва една плака с 4 – 6 винта, разположена по
горния или предния аспект на симфизата. При С-тип увреди се препоръчва под-

Фиг. 6. Outlet проекция
ИМПВОС сме извършвали само чрез
ретроградна фиксация (с посока откъм
симфизата). Фиксацията се изпълнява
през 2 – 3 cm инцизия над симфизата. За
синтеза се използват 4.0 mm спонгиозен
или 4.5 mm кортикален винт с цяла резба
с дължина 6 – 8 cm. Ходът на бургията и
винтовете се контролират флуороскопски на фасова проекция, inlet и outlet проекции.
Резултати
При всички 23 пациента се отчетоха,
както постигнатите анатомични резултати, така и функционалните такива.
Крайният анатомичен резултат се отчиташе след настъпване на костно срастване на счупването посредством критериите на Leung и кол. за анатомична репозиция на фрактурата (2). При петима пациента настъпиха вторични размествания. Оценката на функционалния клиничния резултат след тазови фрактури е
многофакторна и включва наред със субективните оплаквания (болка) също така отчитане на двигателните функции –
походка, седеж, двигателна активност.
Възстановяването на двигателната функция отчитахме съобразно Modified
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сигуряване на фиксацията с втора плака
с 4 – 6 винта, разположена под 90 градуса на първата.
ИМПВОС е разработена от Routt и
колектив (5). През 1996 г. е въведена и в
България от проф. А. Йотов и колектив
(7).
Противопоказания за прилагане на
предна вътрешна фиксация е наличието
на открити фрактури, както и при застарели увреди с предшестващи операции
по повод урологични лезии.
При предни прекъсвания на тазовия
пръстен, придружени с урологична
травма, подлежаща на спешна интервенция, вътрешна фиксация може да се извърши едноетапно от смесен екип.

а други могат да се редуцират с натрупване на оперативен опит.
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Заключение
Оперативното лечение на тазовите
счупвания е трудоемко, изискващо специфични хирургични умения и наличие
на специализиран инструментариум и
импланти с оглед постигане на желан
краен резултат. Усложненията са многообразни и потенциално опасни, но част
от тях не се отразяват на крайния изход,
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Пълно анатомично прекъсване на гръбначния мозък
вследствие на фрактура – луксация на ТH11 прешлен
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Резюме
Представяме случай на мъж на 46 години с претърпяна политравма вследствие падане от височина. При постъпването му в клиниката се установява долна централна параплегия, проводникова
анестезия дистално от Th11 дерматом и ретенция на тазовите резервоари. Проведените неврообразни изследвания установиха данни за фрактури на лицевия и главовия череп, субарахноидна хеморагия, счупвания на 5то, 6то, 7мо и 11то ребро в ляво, фрактура – луксация на Тh11 (тип C2, съчетан с тип А4 фрактура на тялото по АО класификацията) с дорзална дислокация на фрагментите
към гръбначния канал.
По спешност се осъществи ламинектомия на фрактурирания прешлен, с цел декомпресия на спиналния канал, и задна репозиция и дългосегментна педикуларна стабилизация на Тh8–Th9–L1–L2.
Интраоперативно се установи пълно анатомично прекъсване на medulla spinalis на нивото на Th11.
Постоперативно се отчете подобрение на болковия синдром, но без динамика на неврологичния
дефицит.
Златен стандарт на лечение при взривни фрактури в торако-лумбален преход с частично или пълно прекъсване на гръбначния мозък е своевременната декомпресия на спиналния канал и нервните
елементи, съчетана със задна педикуларна стабилизация в най-кратки срокове, която ще позволи
ранна мобилизация и рехабилитация на пациентите с осигуряване на възможност за бърза социална реинтеграция.

Въведение
Tравматичните фрактури на гръбначния стълб в торако-лумбалната област
представляват приблизително 90% от
всички фрактури на гръбначния стълб и
са с голяма клинична, социална и икономическа значимост, поради тежкия
неврологичен дефицит, който предизвикват [1, 2]. Особено тежки са взривните фрактури, както и фрактурите съчетани с луксация нива Th1–L2, които често
предизвикат пълно анатомично или аксонално прекъсване на гръбначния мозък в следствие миграцията на фрагменти в спиналния канал и/или разместването на засегнатите прешлени [3].

болки в гърба, поясната област и главата
и неспособност за движение на краката.
Неврологичният статус установи ясно
съзнание (15 т по Glasgow Coma Scale),
проводникова анестезия дистално от
Th11 дерматом, долна централна параплегия и ретенция на тазови резервоари.
Компютър-томографското (КТ) изследване на глава, гръден кош и корем
установи фрактури на лицевия и главовия череп, субарахноидна хеморагия,
счупвания на 5-то, 6-то, 7-мо и 11-то
ребро в ляво, фрактура-луксация на Тh11
(тип C2, съчетан с тип А4 фрактура на
тялото по АО класификацията) с дорзална дислокация на фрагментите към
гръбначния канал (Фиг. 1 и Фиг. 2).
По спешност бе осъществена ламинектомия на фрактурирания прешлен, с
цел декомпресия на спиналния канал, и
задна репозиция и дългосегментна педикуларна стабилизация на Тh8–Th9–L1–L2
(Фиг. 3).

Описание на случая
Касае се за мъж на 46 години с политравма, вследствие на падане от голяма
височина, който постъпва по спешност в
Клиника по Неврохирургия на УМБАЛ
„Свети Георги“ – Пловдив. При хоспитализацията пациентът се оплаква от
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Фиг. 1. КТ на глава – нативна и костен прозорец. А/ Наличие на субарахноидна хеморагия; Б/ Фрактура на калварията
По време на операцията се установи
пълно анатомично прекъсване на гръбначния мозък на нивото на Th11 прешлен.
В ранния следоперативен период пациентът бе подложен на интензивно лечение и мониторинг на виталните показатели, поради белодробната травма. На
30-я следоперативен ден се преведе в
клиниката по неврохирургия за продължаване на лечебно-възстановителния
процес. Поради персистиращата ретенция на урината се постави супрапубичен
уринарен дренаж. По време на болничния престой се проведе курс индивидуална рехабилитационна програма. При
контролния преглед на втория следоперативен месец се регистрира редукция на
гръбначния болкови синдром, но персистираща долна централна параплегия,
проводникова анестезия дистално от
Th11 дерматом и ретенция на тазовите
резервоари.

Фиг. 2. КТ на гръбнак. А/ Сагитална реконструкция и Б/ Аксиална проекция.
Фрактура-луксация на Тh11 (тип C2, съчетан с тип А4 фрактура на тялото)

Обсъждане
Торако-лумбалният отдел от Th2 до L2
прешлени е преходна зона между относително ограничения гръден и подвижния поясен сегмент на гръбначния стълб,
където торакалната кифоза преминава в
лумбална лордоза [4]. Фрактурите в този
отдел са често срещана патология в кли-

Фиг. 3. А/ Следоперативна фасова спондилография; Б/ Следоперативна КТ сагитална реконструкция
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ничната практика, засягаща предимно
хора в активна възраст. Те са резултат
най-често от високо-енергийни травми,
получени
вследствие
на
пътнотранспортни произшествия или падане
от височина, което се потвърждава и от
нашия случай. Счупванията в тораколумбалния отдел на гръбнака са с нисък
процент смъртност (около 0,5% в сравнение с 20% при травмите в шийна област), но с голям процент на инвалидизация, поради тежка и необратима неврологична симптоматика [2]. За да се
определи оптималния начин на лечение е
необходимо, както прецизното установяване на наличния неврологичен дефицит
чрез подробен неврологичен преглед,
така и неврообразното прецизиране на
вида на фрактурата и наличието или не
на сегментна нестабилност [3]. Спиналната нестабилност представлява една от
основните индикации за провеждане на
оперативно лечение. Нестабилни са
фрактурите засягащи две или повече колони на гръбначния стълб [5]. Според
AO Spine класификацията, нестабилни са
фрактурите тип В и С [6, 7].
Основна цел на хирургичното лечение
на фрактурите в торако-лумбалния преход е запазването живота на пациентите,
предпазването им от допълнително увреждане на нервните структури, получаване на стабилност на засегнатите сегменти, чрез реконструкцията и стабилизация, която ще позволи ранна мобилизация и рехабилитация [3].
При представения от нас пациент се
касае за транслационен тип C2 счупване,
съчетан с тип А4 фрактура на тялото на
Тh11 прешлен, което наложи провеждане
на хирургична декомпресия и стабилизация на гръбначния стълб. Според

Hariri et al. при избор на оперативна техника, трябва да се съблюдава възможността за обхващане на възможно наймалко съседни сегменти от гръбначния
стълб, осигуряващи дълготраен баланс и
стабилност на гръбнака и редуциране на
риска от усложнения, свързани с помащабни интервенции [8]. Златен стандарт на лечение при взривни фрактури в
торако-лумбалния отдел с дислокация на
фрагменти и компресия, частично или
пълно прекъсване на гръбначния мозък,
е своевременната декомпресия на спиналния канал и нервните елементи, съчетана със задна педикуларна стабилизация в най-кратки срокове, която ще позволи ранна мобилизация и рехабилитация на пациентите с осигуряване на възможност за бърза социална реинтеграция
[3, 6].
Анатомичното прекъсване на гръбначния мозък вследствие на взривна
фрактура или фрактура с луксация в торако-лумбалния преход е сериозно медицинско състояние, водещо до функционални, психологични и социалноикономически проблеми. В дългосрочен
план, последващите усложнения могат
да утежнят състоянието, да наложат чести рехоспитализации, да влошат още повече качеството на живот и дори да доведат до фатален край [9]. Нашият случай е типичен пример за настъпил траен
инвалидизиращ неврологичен дефицит
след фрактура в торако-лумбалния отдел, при който освен оперативната интервенция с цел декомпресия и възстановяване стабилността на гръбначния
стълб, се наложиха интервенции за осигуряване
на
адекватни
тазоворезервоарни функции и дълготрайна индивидуална рехабилитационна програма.
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Заключение
Нестабилните фрактури на гръбначния стълб, водещи до пълно анатомично
или аксонално прекъсване на гръбначния
мозък, представляват огромен медицински, личностен и социален проблем със
значими социо-икономически загуби за
индивида и обществото. Стабилизиращата оперативна интервенция в тези
случаи позволява своевременно мобилизиране и всеобхватно обслужване на тези пациенти, с цел да се избегнат късните усложнения от претърпяната травма и
да се създаде възможност за адекватна
ресоциализация.
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Ефективност и безопасност на минимално инвазивна
перкутанна нефролитотомия с модифициран аспирационен
шафт за достъп
Младен Дойков
Катедра по урология и обща медицина, Медицински университет – Пловдив;
Клиника по урология, Университетска болница „Каспела“ – Пловдив
Резюме
Пикочната литиаза е най-често срещаното бъбречно заболяване. България попада в ендемичен район и броят на хората нуждаещи се от лечение нараства. Медикаментозното лечение на уролитиазата е в пряка зависимост от химичния състав на камъка и много рядко се постига желаното освобождаване от конкремента. През последните няколко десетилетия значително навлезна хирургичното лечение на бъбречно-каменната болест. При него се постига висока ефективност, независимо
от размера, броя, локализацията и химичния вид на камъните. Класическите оперативни техники
за справяне с проблема в последния половин век са подложени на значителни промени. Нововъведенията в методите на лечение през годините преминават от перкутанния достъп до бъбрека през
неизвазивната екстракорпорална литотрипсия до семиригидната и флексибилна уретероскопия. В
настоящата статия e представенa ефективността от проведеното лечение на бъбречни камъни с
минимално инвазивна перкутанна нефролитотомия.
Ключови думи: минимално инвазивна перкутанна нефролитотомия, модифициран аспирационен
шафт за достъп, холмиум:яг лазер, бъбречно-каменна болест, степен на пълна елиминация

Въведение
Мини-перкутанната нефролитотомия
е въведена за първи път от Джакман и
сътр. [6] при деца. Този лечебен метод е
разработен като алтернативна техника на
конвенционалната перкутанна нефролитотомия, при която се използва голям
размер на шафта за достъп (24 – 34 Fr).
Този екип от лекари третира седем пациенти със среден размер на камъка от 12
мм с помощта на миниатюризиран нефроскоп и шафт за достъп с размер 11 Fr.
През следващите години тази техника
постепенно е възприета за прилагане при
възрастни, като първоначално е била използвана предимно за по-малки камъни
и такива разположени в каликс дивертикул [8]. Този метод попълва терапевтичната празнота между екстракорпорална
литотрипсия на пикочни камъни, флексибилната уретерореноскопия и конвенционална перкутанна нефролитотомия.
Междувременно техниката беше модифицирана към използването на 12 Fr
нефроскоп и 16 Fr модифициран шафт за

достъп с аспирация. Това нововъведение
дава възможност за бързо и цялостно
елиминиране на камъните от колекторната система на бъбрека, без полагане на
нефростомна тръба в края на операцията.
Ефикасността и безопасността на минимално инвазивна перкутанна нефролитотомия при лечение на пациенти с
големи камъни и сложни отливъчни камъни бяха поставени под въпрос, главно
поради ограничения диаметър на миниатюризирания достъп, предполагаемо водещ до намалена видимост, продължителното оперативно време и намаляване
на степента на пълна елиминация на
фрагментите [9]. Не само размерът на
камъка, но също така и неговия химичен
състав, локализация, бъбречната функция, налични бъбречни аномалии, както
и свързани инфекции на уринарния тракт
влияят на успеха на лечението [14]. В
настоящото проучване камъните са класифицирани като в това на Тефеки и
сътр. [17] а именно – прости (изолирани
в бъбречно легенче или изолирани чаш123

кови камъни) или сложни (частични или
пълни отливъчни камъни; камъни в легенчето, придружени от чашкови камъни), независимо от техния размер.
Целта на този ретроспективен анализ
е да споделим нашия опит при лечението
на пациенти с комплексни големи бъбречни камъни (с размер до 40 мм), използвайки техниката на минимално инвазивна перкутанна нефролитотомия,
комбинирана с аспирационен шафт за
достъп и източник на енергия за литотрипсия – Holmium:Yag лазер, като се фокусираме върху продължителността на
операцията, степента на пълна елиминация на конкрементите, честотата на необходимост от повторно лечение и средното ниво на спад на хемоглобина след
операцията.

рентгенов) контрол. Приложи се еднократна дилатация с 10 Fr нитинолов дилататор и след това се въведе 16 Fr аспирационен шафт за достъп. Камъните се
разстрошаваха с помощта на холмиум
лазер (H-30, Cook Medical) с размер на
лазерното влакно 550 µм. Манипулацията протичаше при постоянна видимост, а
каменните фрагменти бяха евакуирани с
помощта на аспирация през модифицирания шафт за достъп. В края на процедурата катетърът за ретроградно контрастиране на бъбрека се отстраняваше и
поставяхме
антеградно
дабъл-джей
стент. Шафтът за достъп се изтегляше
бавно от пациента и нефростомният
тракт се затваряше. В случаите когато
имахме съмнение за остатъчни фрагменти, оставяхме нефростомна тръба 14 Fr,
която да служи като вход при повторна
манипулация.
Пациентите бяха изследвани с обзорна рентгенова снимка на ПОС (при рентгеннегативни конкременти се пристъпваше към КТ) и коремно ултразвуково
изследване на първия следоперативен
ден. Нивото на хемоглобин, серумен
креатинин и урея бяха изследвани преди
и след операцията. Клиничните записи
бяха преглеждани ретроспективно за
следните параметри: сложност на камъка, продължителност на операцията (определена като времето от пункцията до
затваряне на пътя за достъп), степен на
пълна елиминация на фрагментите и усложнения като сигнификантно намаляване на нивото на хемоглобина постоперативно.
Пациентите бяха считани за напълно
освободени от камъни при отсъствието
на какъвто и да е забележим фрагмент
при нефроскопия в края на процедурата
и на постоперативната рентгенова снимка и ултразвукова диагностика.

Материал и методи
В проучването са включени всички
пациенти, лекувани по повод на големи
бъбречни камъни (диаметър 20 – 40 мм,
измерен с помощта на КАТ или ехограф), използвайки мини-ПНЛ техника
комбинирана с аспирационен шафт за
достъп в Клиниката по урология при
УМБАЛ „Каспела“ от месец Януари
2018 година до месец Януари 2020 година. При всички пациенти беше използвана миниатюрна нефроскопска система на
Нагеле с размер 12 Fr (Karl Storz, Germany) (фигура 1) и модифициран аспирационен шафт за достъп 16 Fr (Clear Petra,
Wellead) (фигура 2) [11, 16]. След ретроградно поставяне на уретерален катетър за контрастиране на колекторната
система на бъбрека с размер 6 Fr, пациентите бяха в позиция по корем над надуваема възглавница, разположена каудално до мечовидния израстък на гръдната кост. Перкутанният достъп се постигна под комбиниран (ехографски и
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Като цяло при 81 от пациентите камъните (63.78%) бяха класифицирани
като сложни, а при останалите 46
(36.22%), като прости камъни. Средният
размер на камъните бе 31.5 мм (Таблица 2).
При всички 127 пациенти достъпът до
бъбрека се осъществи през долна група
чашки. Всички пункции бяха подребрени – нито една от пункциите не беше над
11 междуребрие.
Средното време на оперативна продължителност бе 41.9 минути. Средната
оперативна продължителността при
сложни камъни не беше значително подълга отколкото при прости камъни –
48.2 спрямо 35.7 минути (Р = 0.2) (Таблица 3).
Средния спад в нивото на хемоглобина беше 4.2 г/дл, без значителна разлика
между двете групи (р = 0.5), което не
сметнахме за сигнификантна разлика
спрямо изходното ниво.
Като цяло 112 от 127 случая (88.19%)
бяха освободени от камъните след първата процедура. Шестима пациенти
(4,72%) бяха подложени на втора процедура, и девет (7.09%) на ЕЛПК (Таблица 4).

Фигура 1.

Фигура 2.
Резултати
Между месец януари 2018 година и
месец януари 2020 година, в Клиниката
по урология при УМБАЛ „Каспела“ град
Пловдив бяха лекувани 127 пациенти
страдащи от бъбречни камъни (размер
до 40 мм) с минимално инвазивна перкутанна нефролитотомия комбинирана с
аспирационен шафт за достъп и Ho:YAG
лазер. От тях 71 бяха мъже и 56 жени, а
средната им възраст бе 52.8 години.
Средният болничен престой бе 4 дни.
(Таблица 1).
Таблица 1.
Общ брой пациенти
127

Мъже
71

Жени
56

Средна възраст на пациентите
52,8

Сложни
81

Прости
46

Среден размер на камъните
31.5 мм

Таблица 2.
Брой пациенти с камъни
127

Таблица 3.
Средна продължителност
на операцията
41.9 мин

Средна продължителност
на сложни камъни
48.2 мин

Средна продължителност
на прости камъни
35.7 мин

Таблица 4.
Общ брой пациенти
127

Освободеност от камъни
112
125

Втора процедура
6

ЕЛПК
9

Обсъждане
Перкутанният достъп до колекторна
сиситема на бъбрека позволява висок
процент на пълна елиминация на конкрементите. Това е и главната причина
тази техника да се препоръчва като метод на избор за лечение на бъбречни камъни със средни и големи размери [18].
ПНЛ обикновено се счита за сложна
процедура, въпреки че е безопасна и
ефективна в опитни ръце [10, 15]. Конвенционалната техника за ПНЛ обикновено се извършва чрез бъбречен достъп с
диаметър на шафта 24-34 Fr и полузатворена иригационна система. Намаляването на размера на шафта за достъп до
бъбрека, доведе до възможност за прилагане на Мини-ПНЛ [5]. Нол и сътр. считат, че този метод може да намали загубата на кръв и нивата на хемотрансфузия
в сравнение с конвенционалната техника
[7]. В опит да се редуцира още повече
вероятността от усложнения, се прилага
техниката на мини-ПНЛ, при която се
използва модифициран шафт за достъп с
аспирация. Това от своя страна дава възможност за бързо елиминиране на камъка без използване на допълнителни ендоскопски инструменти за екстракция.
Въпреки че концепцията на тази процедура води до пълна елиминация на
фрагментите при 92,9% от пациентите с
бъбречни камъни [12], прилагането при
пациенти със значителни по големина
камъни зависи главно от опита на оператора. Отдава се голямо значение на помалкия достъп и предполагаемо намаления иригационен поток, които от своя
страна водят до влошаване на видимостта. [4,9]. Целта на този ретроспективен
анализ е да се определи безопасността и
ефективността на мини-ПНЛ съчетан с
модифициран аспирационен шафт за
достъп при лечение на бъбречни камъни

с диаметър до 40 мм.
Пълната елиминация на камъни за
всички процедури при нашите пациенти
е 88.19%. Тези резултати са подобни на
степента на освобождаване от камъни в
осъществено
мулти-институционално
международно проспективно проучване,
проведено от Clinical Research Office of
the Endourological Society (CROES). При
5803 пациенти, подложени на конвенционална ПНЛ процентът на пълна елиминация от камъни е 75,7%, а повторна интервенция е проведена при 15,5% от
случаите [2]. Трябва да се отбележи, че
групата пациенти е много разнородна,
включени са различни хирургични техники (по корем и по гръб), като при едни
пациенти има наличие на малки камъни
с диаметър под 20 мм, а при други цялостни отливъчни камъни.
Имайки предвид, че средният размер
на камъка в настоящето проучване (31.5
мм) е по-голям, отколкото в гореспоменатите изследвания, може да се предположи, че пълната елиминация на камъни
не се влияе от по-малкия диаметър на
шафта за достъп. Извличането на камъка
с помощта на активна аспирация при
непрекъсната иригация с ниско налягане
без да са необходими допълнителни ендоскопски инструменти за екстракция,
може в действителност да допринесе за
ефективен клирънс на камъни и значително да ускори процедурата [13].
Има противоречиви данни за това дали миниатюризацията на инструментите
за достъп непременно води до по-дълго
оперативно време при по-големи камъни. Сравнителното проучване при 180
пациенти, подложени на конвенционална или мини-ПНЛ установява значително по-дълго оперативно време за миниПНЛ при прости (89.4 срещу 77.0 мин),
отливъчни (134,3 срещу 118,9 мин), как126

то и сложни камъни (113,9 срещу 101,2
мин) [16]. В друго проспективно сравнително изследване на конвенционална и
мини-ПНЛ при 50 последователни пациенти, Нол и сътр. [7] отбелязват, че няма
достоверна разлика в оперативното време при пациенти, оперирани с шафт за
достъп 18 Fr, спрямо тези оперирани с
шафт за достъп 26 Fr (мини-ПНЛ 48 минути спрямо конвенционален 57 мин).
Въпреки това, авторите допускат, че този факт може да се дължи на различията
в химичния състав на камъните в двете
групи. Средната продължителност на
операцията в настоящето проучване е
значимо по-ниска, което още веднъж доказва предимството на модифицирания
аспирационен шафт за достъп до бъбрека.
Едни от основните проблеми при конвенционалната техника за ПНЛ е значителната интраоперативна загуба на кръв,
както и необходимостта от кръвопреливане след приключване на операцията. В
настоящото проучване средния спад на
хемоглобина бе 4.2 г/дл. Съвременните
проучвания посочват сходни нива на
среден спад в хемоглобина [3]. Като цяло причина за по-ниското ниво на спад в
хемоглобина при тази манипулация може да се окаже по-малката травма върху
паренхима и големите сегментни бъбречни съдове, която оказва малокалибрения аспирационен шафт по време на
установяване на достъп до бъбрека. В
други проучвания пък е споменато за
намален процент на извършени кръвопреливания след операцията [1]. Въпреки
че загубата на кръв изглежда зависи от
много и различни фактори като: размера
и вида на шафта за достъп, размера,
сложността и химичния състав на камъка, както и продължителността на операцията, в настоящото проучване не от-

четохме значително увеличение на загубата на кръв с увеличение в размера камъка (P = 0.4). Няма и значима разлика в
оперативното време между прости и
сложни камъни (Р = 0.5).
Заключение
Този ретроспективен анализ на 127
пациенти, лекувани с минимално инвазивна перкутанна нефролитотомия комбинирана с модифициран аспирационен
шафт за достъп и Ho:YAG лазер, показва, че тази методика е ефективна не само
за малки конкременти, но също и при
пациенти с големи и сложни камъни.
Методът има степен на пълна елиминация, сравнима с тази при конвенционалната ПНЛ и е еднакво ефективен дори
при сложни бъбречен камъни. Минимално инвазивния достъп до бъбрека и
ниската загуба на кръв са огромни приемущества, които дават значимо предимство за избора на тази техника от
уролога и пациента. Този метод по категоричен начин доказа, че може да бъде
еднакво ефективен в борбата с бъбречната литиаза, колкото и конвенционалния ПНЛ, независимо от размера, химичния състав и локализацията на камъка.
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От маточния цикатрикс до патологичния му дефект.
Актуални аспекти на истмоцелето – литературен обзор
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Резюме
Истмоцелето е патология с драматично повишаваща се честота поради увеличаването на ражданията чрез Цезарово сечение в световен мащаб. Представлява дефект на оперативния цикатрикс от
предшестващо оперативното абдоминално раждане. По-често е безсимптомно, но в 30% от случаите води до постменструално анормално маточно кървене, дисменорея, хронична тазова болка и
вторичен инфертилитет. Диагнозата се основава на допълнителни тестове, като трансвагинална
сонография и сонохистерография. Хистероскопията се утвърждава като златен стандарт в диагностиката и хирургичното лечение на истмоцелето, състоящо се в извършване на истмопластика с
помощта на хистероскопска резекция.
Ключови думи: истмоцеле, Цезарово сечение, трансвагинална сонография, хистероскопия
Abstract
Isthmocele is a pathology with dramatically increasing frequency and importance because of the raising
percentage of Ceasarean section deliveries worldwide. It represents scar defect in the operative cicatrix.
More often asymptomatically, but in 30% of the cases it leads to postmenstrual abnormal uterine bleeding, dysmenorrhea, chronic pelvic pain and secondary infertility. Diagnosis lies on additional tests, for
example transvaginal sonography and sonohysterography. Hysteroscopy is approved as a gold standard
for diagnosis and surgical treatment of the isthmocele, which consists of performing isthmoplasty with
the aid of hysteroscopic resection.
Key words: Isthmocele, Ceasarean section, transvaginal sonography, hysteroscopy

Въведение
Цезаровото сечение е една от найчестите хирургични интервенции в световен мащаб. Според данни от 150 страни, честотата на оперативното родоразрешение е между 6% и 27.2% с тенденция за драматично повишаване на процентите в развитите страни през последните години. У нас честотата на Цезаровото сечение достига до 50%. През последните 3 години се повиши интереса
към заболеваемостта от дефекта на цикатрикса от понесено цезарово сечение –
истмоцеле или CSD (Ceasarean section
defect) (1, 3, 6).
Isthmocele е описано от Poidevin през
1961 г. като клиновиден дефект на маточната стена. През 1995 г. H. Morris използва термина истмоцеле за първи път
и описва връзката му с различни клиничните симптоми. (1, 8)

Истмоцелето се дефинира като хипоехогенна зона в рамките на миометриума
на долния маточен сегмент, отразяващо
прекъсването му на мястото на цикатрикса от понесеното Цезарово сечение.
Bij de Vaate определя isthmocele-то като
анехогенна зона на мястото на цикатрикса от цезарово сечение с дълбочина наймалко 1 mm.
Това усложнение има различни клинични прояви като най-честите са постменструалното анормално маточно кървене, тазовата болка и вторичен инфертилитет. (1, 5)
Честота
При извършването на трансвагинална
сонография (TVS) честотата на исмоцелето варира между 24 и 70%, и между 56
и 84%, използвайки сонохистерография
(SHG) – специализирано, минимално ин129

вазивно и високо информативно ултразвуково гинекологично изследване, при
което стерилен физиологичен разтвор се
аплицира в маточната кухина, след което
се използват ултразвукови вълни за визуализиране на маточните структури.
Isthmocele се наблюдава в над 50% от
жените с анамнеза за Цезарово сечение
след 6 месеца до една година. (3, 6)

честото оплакване е постменструалното
анормално маточно кървене с подчертана зависимост между размера на дефекта, количеството и продължителността
на кървенето. Хипотезата е, че менструалната кръв може да се натрупва в дефекта и след това да изтича бавно през
дните след менструацията. За това способства и нарушения контрактилитет на
увредения миометриум. (6, 7)
Някои автори съобщават и наблюдават връзка между isthmocele и дисменорея в 53%, хронична тазова болка 39.6%,
и диспареуния в 18.3%. Според литературните данни вторичният инфертилитет
при истмоцеле се обуславя от персистирането на менструална кръв в дефекта,
което засяга цервикалната слуз, подвижността и имплантацията на сперматозоидите. Безплодието може да бъде причинено от процеси, характеризиращи се с
хронични възпалителни състояния и оксидативен стрес, като ендометриоза или
ендометрит. В редки случаи isthmoceleто може да доведе до образуване на абсцес поради наличието на колекция от
слуз и менструална кръв, които действат
като фактор, стимулиращ инфекцията.
Истмоцелето води до увеличаване
честотата на ектопична бременност в
цикатрикс от предходно Цезарово сечение ∼ 1 на 1886 до 2216 бременности. С
развитието на плода и на гестационния
сак стените на isthmocele-то могат да се
разрушат, което води до известните тежки усложнения, свързани с извънматочната бременност и маточната руптура.
Трябва да се отбележи, че истмоцелето крие рискове от усложнения при някои гинекологични процедури като поставяне на вътрематочна спирала, извършването на интерупции, пробни кюретажи, ембриотрансфер. (6, 3, 1, 8)

Етиология
Причината за появата на дефекта в
цикатрикса остава неясна. В наличната
литература липсват доказателства за патофизиологията на истмоцелето. Въпреки това изследователите свързват появата му с рискови фактори от страна на
оперативната техника и от страна на пациента, могат да бъдат разделени на модифицируеми и непроменящи се.
Рисковите фактори, които не могат да
се променят, могат да бъдат свързани с
майката (възраст, ретровертирана матка)
или свързани с раждането (продължителност на раждането > 5 h и разкритие
на маточната шийка в момента на раждането > 5 cm). Модифицируемите рискови фактори са свързани с хирургичната техника (разрез близо до вътрешната
ос – много ниската маточна инцизия, която е независим рисков фактор, изключване на ендометриума при възстановяване на истмичната част, еднослойно затваряне).
От литературния обзор не става ясно
защо някои жени развиват този дефект а
при други липсва. Отдава се значение на
генeтичната предиспозиция. (3, 12, 10, 8)
Клинична картина
При 70% от жените истмоцелето протича безсимптомно, а 30% са с клинична
симптоматика. В 33,6% от случаите най130

Диагностични методи
Ултразвуковото изследване е първият
и най-често използван метод за диагностика на истмоцеле при пациентки с
анамнеза за предшестващо Цезарово сечение. По литературни данни диагностиката се извършва по време на ранната
фоликуларна фаза, като се предполага,
че ендометриумът може да подобри
идентифицирането на дефекта и измерването на неговата дълбочина и размер.
Други автори посочват късната пролиферативна фаза, при която цервикалната
слуз запълва дефекта. Използването на
3D ултразвук подпомага диагнозата.
Сонохистерографията (SHG) е широко използвана за оценка на маточната
кухина при пациенти със съмнение за
ендометриална или интракавитарна патология, за които TVS може да не даде
определена диагноза. Отличава се с висока чувствителност.
Дианостичната хистероскопия позволява директно визуализиране на дефекта.
Магнитният резонанс(MRI) служи за
оценка на дебелината на долния маточен
сегмент, дълбочината на истмоцелето и
съдържанието на кухините на ендометриума и дефекта. (2, 4, 13)

при ултразвуково изследване в случаи с
едноетажно възстановяване на хистеротомията по време на Цезарово сечение в
сравнение с двуетажното. Освен това
белегът е по-малко плътен при пациенти
с две или повече предишни Цезарови сечения и по-плътен при пациенти, претърпели предходни Цезарови сечения 2
години по-рано. Големите дефекти на
цикатриксите са свързани с повишен
риск от разкъсване на матката, въпреки
че реалният риск от isthmocele остава
необясним.
Ofili-Yebovid et al. създават класификация базирана на дебелината на резидуалния миометриум и дебелината му в
съседтсво. Ако съотношението на тези
две стойности е 50% то степента на дефекта се определя като тежка, а ако е над
80% като дехисценция.Като тежка степен се определя миометриум от дефекта
до серозата под 2,2 мм при TVS.
Според класификацията на Gubbini G.
et al., истмоцелето се поделя на три степени въз основа на повърхността на дефекта – дълбочина и ширина. Първа степен 15 мм2, втора степен 16 – 25 мм2 и
трета над 25 мм2. Според тези автори до
55% от случайте на истмоцеле са първа
степен. (5, 2, 3, 6, 1, 4)

Класификация на истмоцелето
Bij de Vaate еt al. класифицират истмоцелето в шест форми: триъгълник,
полукръг, правоъгълник, кръг, капчица и
включване на кисти. Дълбочината, наймалко 1 mm, е вертикалното разстояние
между основата и върха на дефекта. Остатъчният миометриум е вертикалното
разстояние между серозната повърхност
на матката и върха на дефекта.
Остатъчна дебелина на миометриума
е най-полезното разграничаващо измерване при оценката на isthmocele. Резидуалният миометриум изглежда по-тънък

Лечение
Асимптоматичните случаи на истмоцеле не се лекуват. Съществуват различни оперативни подходи при клинично изявено истмоцеле. Това са хистероскопия, лапароскопия (включително роботизирана лапароскопия), лапаротомия,
вагинално възстановяване и комбинирани техники. Много автори описват ефективността на оралните контрацептиви
като консервативен метод на лечение на
кървенето, свързано с isthmocele. Механизмът на действие на хормоналното ле131

чение може да се дължи на регулаторен
ефект върху ендометриума. (12, 10)
Florio et al сравняват ефективността
на хистероскопската корекция и на хормоналното лечение за подобряване на
симптомите, свързани с isthmocele. Те
показват, че в сравнение с хормоналното
лечение, резектоскопската корекция е
по-ефективна при съкращаване на продължителността на постменструалното
абнормно кървене и за намаляване на
разпространението на тазовата болка.
Zhang и др. оценяват оперативни и
неоперативни терапии, като вземат
предвид лапароскопия, вагинално възстановяване, хистероскопия, орални контрацептиви и левоноргестрел вътрематочна система (LNG-IUS). Всички изследвани методи, с изключение на LNGIUS, са полезни за намаляване на продължителността на менструацията при
симптоматични пациенти.
В заключение, оралните контрацептиви са подходящи за симптоматични жени, които не искат да забременеят и
предпочитат консервативна терапия. (6, 7)

остатъчната дебелина на миометриума.
При хистероскопския подход съществува риск от нараняване на пикочния мехур и перфорация на матката, ако дебелината на миометриума на мястото на
дефекта е < 3 mm. Някои автори предлагат извършването на хистероскопия при
жени с остатъчна дебелина на миометриума > 2 до 2,5 mm или с коефициент
на дефект на цикатрикса към дебелина
на миометриума < 50% и без желание да
забременеят.
Няма общоприет метод за извършване
на истмопластика, но почти всеки оператор използва 9 мм резектоскоп и еднополюсен електрически ток. Gubbini et al
резекция на дефекта, представлява отстраняване на ръбовете на истмоцелето и
поставяне на стената му в една равнина
със стената на цервикалния канал. Xie и
сътр., публикуват едно от най-големите
проучвания за истмопластиката, която се
състои в отстраняване на фиброзната тъкан под дефекта. Според литературата
средното време за резектоскопско лечение варира от 8 до 25 минути.
Успеваемостта на истмопластиката е
85,5% (59,6 – 100%). По отношение на
вторичния инфертилитет по–голям процент зачеват спонтанно между 12 и 24
месеца след оперативната корекция на
дефекта.
Според Zhang et al. сравнението между хистероскопия и консервативно лечение, вътрематочно устройство (IUD), лапароскопия и вагинален подход показа,
че хистероскопската хирургия предлага
предимствата на по-кратковременна
операция, минимална кръвозагуба, намалената продължителност на болничния престой, по-ниски болнични такси и
др. Едно от ограниченията на резектоскопското лечение обаче е невъзможността за извършване на шевове. Това е

Ролята на хистероскопията в
лечението на истмоцелето
Хистероскопията е златен стандарт за
изследване на маточната кухина и цервикалния канал и терапевтичен метод на
избор при пациентки с анормално маточно кървене. По време на хистероскопията, isthmocele се визуализира като
дефект в истмична зона на предна маточна стена в областта на цикатрикса от
предходно Цезарово сечение. След диагностициране се извършва оперативна
хистероскопия за корекция на патологичната находка, с техника, наречена истмопластика.
Според литературата основният параметър за извършване на хистероскопия е
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предпоставка дефектът на белега да се
разшири допълнително и дебелината на
миометриума на нивото на маточния истмус може допълнително да намалее,
повишавайки риска от разкъсване на
матката по време на бъдещи бременности. (9, 7, 6, 11, 10, 12)

дебелина на миометриума 6 месеца след
интервенцията. Честотата на спонтанна
концепция след лапароскопския подход
е 44%. Времето за хирургическа интервенция варира между 42 и 90 минути и
240 минути са необходими за роботизираното изрязване. Минилапаротомията и
вагиналният подход се използват порядко. (14, 10, 12, 8, 11)

Лапароскопия
За първи път лапароскопската резекция на истмоцеле е описана от Т
Jacobson през 2003 г. Лапароскопският
подход лекува симптомите, като елиминира резервоарния ефект на дефекта, като едновременно укрепва миометриалната стена. Лапароскопията е техника, която трябва да се предпочита, особено ако
остатъчната дебелина на миометрия е
< 3 mm. За корекция на истмоцеле се използва конвенционална лапароскопия
или робот-асистирана хирургия. Критичната стъпка на лапароскопската процедура е правилното идентифициране на
isthmocele. Това може да стане с помощта на различни техники: дисекция на
утеровезикалния перитонеум и лапароскопска визуализация; хистероскопия,
извършена едновременно с лапароскопията за оценка на маточната кухина и
дефекта; освен това, хистероскопската
трансилуминация разкрива по-добре
краищата на дефекта, използва се и катетър Foley.
Vervoort и сътр. публикуват първото
голямо проспективно кохортно проучване, което оценява ефекта на лапароскопската резекция на isthmocele върху симптомите, върху фертилността и на ултразвуковите находки, оценявайки 101 жени.
В това проучване Vervoort и сътр. показват, че лапароскопският подход намалява постменструалното зацапване и свързаният с него дискомфорт, намалява
дисменореята и увеличава остатъчната

Заключение
В заключение клиничното значение
на isthmocele-то се основава на подобряването на диагнозата с помощта на средства за образна диагностика. При съмнение за наличието на isthmocele при пациентка с поне едно понесено Цезарово сечение в нейната анамнеза, първият диагностичен подход е извършването на
TVS, особено пациентки с анормално
маточно кървене, тазова болка, вторичен
инфертилитет и дисменорея. Лечението
на истмоцелето трябва да се основава на
желанието за бъдеща бременност и на
характеристиките на дефекта. Важно е
да се подчертае, че лечението трябва да
се предлага само на пациенти със клинична симптоматика. Isthmocele е обект
и действителна област на изследване поради увеличаване честотата на Цезаровото сечение в световен мащаб и в нашата страна. Необходими са допълнителни
проучвания, за да се предотврати неговото развитие и последващи усложнения
и да се повиши ефикасността на неговото менажиране.
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Резюме
Малформацията на Денди-Уокър (Dandy-Walker malformation – DWM) е рядка вродена мозъчна
аномалия с честота 1 на 25 000 – 30 000 раждания, характеризираща се с частична или пълна агенезия на малкомозъчния вермис; неправилно разположен хипопластичен вермис; кистозна дилатация на четвърти вентрикул и уголемена задна черепна ямка.
Съчетава се с други малфромации на централна мозъчна система (ЦНС) (агенезия на корпус калозум, холопрозенцефалия), лицеви дефекти, вродени сърдечни малформации (ВСМ).
DWM се асоциира в 35% с Тризомия 9, 13, 18, 21, а в останалите случаи рискът от нехромозомно
свързани синдроми остава висок.
Диагнозата може да бъде поставена вътреутробно с ултразвук (УЗ) във втори триместър, ядреномагнитен резонанс (ЯМР) на плода, а съчетанието с генетична аномалия се доказва с амниоцентеза.

Въведение
Малформацията на Денди-Уокър е
рядко срещана вродена малформация на
ЦНС (1: 25 000 – 30 000), която се представя с типична характеристика: агенезия
на малкомозъчния вермис, или неправилно разположен хипопластичен вермис, кистозна дилатация на четвърти
вентрикул, който е в комуникация с тънкостенна ретроцеребеларна киста и уголемена задна черепна ямка. Хидроцефалията най-често не се установява пренатално, но се развива като вторично усложнение след раждане[1,2,3].
В етиологичен и патогенетичен аспект се приема, че тези малформации са
резултат от дефектно развитие на ембрионални структури (покривът на ромбенцефалона).
Множеството от пациентите с ДендиУокър имат придружаващи ЦНС аномалии (50 – 60%), най-честите от които са
пълна или частична агенезия на корпус
калозум и холопрозенцефалия. Често се
срещат и екстра краниални малформации като лицеви хемангиоми, лицеви

цепки, вродени сърдечни дефекти и аномалии на пръстите и отделителната система[1,2].
Рискът от съчетаването с хромозомни
аномалии е висок – в 35% се асоциира с
анеуплоидии: Тризомия 9, 13, 18, 21.
Рискът от нехромозомно свързани синдроми (Tабл. 1) е също висок, поради което извършването на амниоцентеза и кариотипирането са препоръчителен елемент в диагностичния процес[3, 4].
Диагнозата се поставя пренатално
през втори триместър чрез ултразвук.
Най-често това става по време на извършването фетална морфология между
20 – 22 гестационна седмица (г.с.). Нормално през този гестационен срок трябва
да се визуализира добре задната черепна
ямка (малък мозък, цистерна магна с
размер до 3 – 10 мм и нухална гънка до 6
мм (Изобр. 1). При DWM се наблюдава
на трансцеребеларен срез отворен четвърти вентрикул, който комуникира с
цистерна магна. Прави се оценка на малкомозъчния вермис. Наличието на абнормена конфигурация обикновено е
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признак за парциална агенезия на малкомозъчния вермис, докато малък вермис с нормална конфигурация показва
хипоплазия.[5,6,7] Родоразрешението при

тези случаи трябва да се извършва в
болница с трето ниво на компетентност,
а начинът на раждането е според съответните акушерски индикации.

Табл. 1. Съчетаване на DWM с други нехромозомни синроми
Walker–Warburg синдром
Meckel–Gruber синдром
Aicardi синдром

DWM +
DWM +
DWM +

Neu–Laxova синдром

DWM +

Очни аномалии + други ЦНС аномалии
енцефалоцеле + полидактилиця + поликистозни бъбреции
агенезия на корпус калозум + вертербрални дефекти
лизенцефалия + микроцефалия + дифузни ставни контрактури + подкожен едем + интраутеринна ретардация

Изобр. 1. Нормална фетална морфология между 20 – 22 г.с.. Нормално през този гестационен срок трябва да се визуализира добре задната черепна ямка (малък мозък, цистерна магна с размер до 3 – 10 мм и нухална гънка до 6 мм.

Изобр. 2. а – аксиален срез на задна черепна ямка – кистозна дилатация на четвърти
вентрикул; b – сагитален срез – кистозна диатация на четвърти вентрикул, частична
агенезия на вермис; с – схематично представяне
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Представяме клиничен случай на пациентка на 19 год., в 37 г.с., първа бременност, спонтанно заченала, непроследявана в женска консултация и без да е
извършвала специализирани акушерски
прегледи. Постъпва в АГ клиника на
УМБАЛ „Св. Георги“ за планово оперативно родоразрешение, поради плод в
седалищно предлежание. При провеждане на рутинно ултразвуково изследване
се установи: едностранна умерена вентрикуломегалия 13.8 мм (изобр. 4), хипопластични малкомозъчни хемисфери,
агенезия на вермис и разширена cisterna
magna 26,1 мм (изобр. 3). След провеждане на ЯМР на плода, диагнозата се
потвърди. Бе извършена амниоцентеза с
цел отхвърляне на генетичен дефект, която поради оскъдното количество в изпратения материал не бе информативна.
Пациентката бе родоразрешена чрез
планово цезарово сечение. Роди се плод
с тегло 2440 грама, 46 см, оптимален
АПГАР. През престоя в отделението се
установи нарастваща обиколка на главата, без белези на повишено вътречерепно
налягане, без изявена груба неврологична симптоматика. В ранния неонатален
период се проведе и компютър-аксиална
томография(КАТ) с данни в корелация
на предходните образни изследвания.

Изобр. 4. Едностранна вентрикуломегаия 13,8 мм
Заключение
Литературна справка установи около
800 клинични случая, а в България има
една статия, без описание на клиничен
случай.
Този клиничен случай показва необходимостта от познаването на редките
синдроми/малформации, тяхната прогноза, както и важността от извършване
на специализирани ултразвукови прегледи в определени срокове на бременността. Бъдещата прогноза на пациентите, диагностицирани с Денди-Уокър
малформация варира широко и е в зависимост най-вече от придружаващите
симптоми и синдроми.[8] Асоциираната
със синдрома хидроцефалия в 80% от
случаите е с късно начало. Ако се установи пренатално или в ранния постнатален период нивото на смъртност достига
60%. Описани са и случаи на внезапна
сърдечна смърт, при които се смята че са
причинени от остра исхемия на мозъчния ствол.[9] Терапията на пациентите с
DWM е насочена към контолирането на
хидроцефалията, използвайки методите
за шънтиране при деца с изолирана хидроцефалия. При липса на хидроцефалия,
психо-моторно развитие се определя от
наличието на вермис, ако последният е с
нормална конфигурация пациентите

Изобр. 3. Cistrna magna 26.1 mm
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имат в 50% от случаите нормално развитие, при абнормено лобулиран вермис
повечето от пациентите, които оцеляват,
са със забавено психо-моторно развитие
и занижен IQ в различна степен.[5,7] Изолираните варианти, неасоциирани с други аномалии имат по-добра прогноза,
като има описани случаи на възрастни
индивиди, диагностицирани с ДендиУокър малформация.[4]
Вътреутробното диагностициране на
малформацията, проследяването и през
неонаталния и постнатални период, и
оперативните интервенци при извена
хидроцефалия налагат мултидисциплинарен подход.
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Резюме
Уротелен карцином на пикочен мехур е втора по честота неоплазия след простатния карцином, на
уро-гениталната система и среща се предимно при мъжете в индустриално развитите страни. В
България ракът на пикочния мехур заема 18-то място по честота. По получените данни от литературата се установява че годишно има 549.000 новозаболели и 200.000 починали пациенти от карцином на пикочен мехур, в световен мащаб. Терапевтичните възможност за напреднал уротелен
карцином остават непроменени повече от 30 години. През последните години обаче, лечебния
подход започва да се развива с течение на времето, за да обхване утвърдените стандартни методи
като химиотерапия и хирургия, но и използване на имунотерапия. Това динамично развитие и възвръщане на идеята за въвеждане на противотуморната имунотерапия, имаща за цел стимулиране
на собствената имунна система на пациента, поставя начало на нова ера в лечението на метастатичните уротелни карциноми на пикочния мехур.

Въведение
Карциномът на пикочния мехур заема
7 място сред 10-те най-чести малигнени
заболявания в света, и същевременно
представя най-честото онкологично заболяване на отделителната система, характеризираща се със склонност към рецидиви и специфичен ход на развитие
(1*, 2*).
По литературни данни при мъжете
има риск от развитие на карцином на пикочния мехур от 0.45% до 2.81% преди
60 годишна възраст, а при жените от
0.14% до 0.82%. След 75-годишна възраст този риск нараства еднакво и в двата пола (3*). В етиопатогенетичен аспект
се изброяват многобройни фактори
имащи пряко въздействие в процеса на
канцерогенезата, като челно място заема
тютюнопушенето и химическата канцерогенеза. Такива са ариламините, като
бензидини,
4-аминобензола,
2нафтиламин и други, които действат като проканцирогени. Подобно на билиру-

бина, изброените до тук химични съединения се конюгират с глюкороновата киселина в черния дроб и се излъчват с
урината, в която се активират (4*). В Чили, Аржентина и Китай като рисков фактор се сочи и въздействието на арсена
(5*). В някои страни от Средния изток и
в отделни райони на Африка широкото
разпространение на инфекциите причинени от паразити – трематоди от рода
Шистозоми също водят до увеличаване
на риска от възникване на неоплазми на
пикочния мехур, 75% от които са плоскоклетъчни карциноми (5*, 6*).
Обсъждане
През последните две – три години с
навлизането на новите тендециите в онкологията за прилагането на нови, иновативни терапевтични подходи в лечението на пациенти с уротелен карцином на
пикочен мехур, особено внимание се обръща на подробно патоморфологичното
описание за наличие и степен на изразе139

ност на стромната реакция, при тези
болни. Стромната реакция при неопластичните заболявания представя част от
адаптивния имунен отговор и е в полза
за разбирането на имунобиологията на
туморната микросреда, и същевременно
се явява предиктивен показател за общата преживяемост на пациентите.
1921 година френските учени Алберт
Калмет и Камин Герин откриват за първи път BCG ваксината срещу туберкулоза, в Института Пастъор в Лил, Франция
(7*).
1929 година Олд, Кларк и Бенасераф,
заинтригувани от хипотезата на Пърл, че
туберкулозно болните пациенти имат пониска честота на тумори, извършват редица експериментални изследвания и
стигат до извода че – приложението на
BCG забява растежа на туморите (7*).
Мате и сътр. През 1969 година забелязват клинично изявен резултат и при
лечение на левкемично болните. Една
година по-късно, златният стандарт в
лечение на неинвазивни уротелни карциноми на пикочен мехур са трансуретрална резекция на пикочен мехур с
последваща интравезикална химиотерапия (platinum based chemotherapy) (7*).
През 1976 година, Моралес и сътр.
докладват първата успешна употреба на
BCG (Bacillus Calmette–Guérin) интравезикално за лечение на карциноми на
пикочния мехур и от тогава в златен
стандарт в терапията на неинвазивни
уротелни карциноми на пикочен мехур
се превръщат: трансуретрална резекция
на мехура с последваща интравезикална
химиотерапия
(platinum
based
chemotherapy), като по този начин се
предотвратяват рецидивите на заболяването в 60% до 100% от пациентите за 1
година и от 55% до 75% за 2 години.
1982 година, Бросмани сътр. модифи-

цират интравезикалния метод на приложение на BCG на Моралес и 1990 година
Американската асоциация на уролозите
(АUA) препоръчат използването на BCG
за профилактика на pTis, pTa и pT1
тумори (7*).
Противотуморен ефект на BCG се
дължи основно на развитието на локална
неспецифична възпалителна реакция в
лигавицата на пикочния мехур с значително увеличаване на CD8+ цитотоксични Т лимфоцити и CD4+ Т хелперни
лимфоцити (8*). Използването на BCG
сигнификатно увеличава живота на пациентите с уротелни карциноми на пикочен мехур, без рецидив, с 5 и над 5 години (9, 10*).
От 1990 година терапевтичният подход включва комбинирано приложение
на Мethotrexate, Vinblastine, Adriamycin
и Cisplatin (11*). В настоящия момент
химиотерапията е основен метод за лечение на пациентите с инвазивни уротелни карциноми на пикочен мехур, като
платиновите съединения са главните при
много терапевтични схеми на онкотерапията. Въпреки това приложената химиотерапия, при пациенти с метастатични
изяви на заболяването, си остава само
палиативно и средната преживяемост
рядко надвишава 12 месеца.
Скромните успехи в изпитванията извършени върху имунния отговор на човешкия организъм срещу туморните
клетки и въвеждането на имуннотерапия
представяват първи значими подобрения
в лечението на тези пациенти от десетилетия насам (12*).
През 2016 година американската
агенция отговорна за разрешаване на използване на медикаменти (United Stated
Food and Drug Administration (FDA)) въвежда чекпойнт инхибиторите като първа и втора линия терапевтично средство
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за лечение на инвазивни и метастатични
уротелни карциноми. Днес, когато онкологията набляга върху персонализираната терапия, идентифицирането на пациенти подходящи за лечение с чекпойнт
инхибиторите е от изключително важно
значение. Последното става чрез имунохистохимичното изследване на PD-L1
експресия върху туморните клетки и
тумор-инфилтриращите имунни клетки.
Това определя PD-L1 като предиктивен
тъканен биомаркер, с цел и за научни
изследвания и за осъществяване на потенциала за противотуморна имунотерапия при пациенти с инвазивен уротелен
карцином на пикочния мехур (13*).

рано приложение има една единствена
цел – удължаването на живота на пациента.
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Заключение
През последните няколко години се
наблюдава едно изключително бързо
разширяване на познанията ни за имунната регулация, основавани на основите
заложени принципи, установени на лабораторните модели на инфекция, автоимунитета и трансплантацията. Именно
тези принципи и познания могат да бъдат приложени върху изучаването за
възстановяването на противотуморния
имунитет и установяването на имунотерапия с чекпойнт инхибитиори като
жизненоспособна важност за лечение на
пациенти с напреднал уротелен карцином на пикочен мехур. Не бива да се
забравя, че в клиничната практика решенията за лечението и прогнозата се ръководят и са пряко зависими от хистопатологичната оценка и пряко свързаната с
нея имунохистохимия. Имунохистохимията и последващата персонализирана
имуннотерапия с чекпойнт инхибитори
„отварят врати“ за разработване на нови
поколения имунни модулатори, които
биха били най-ефективни при комбини-
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Въведение
Простатният карцином (ПК) е второто
по честота онкологично заболяване при
мъжете в България (1). Радикалното лечение се постига чрез лъчетерапия или
чрез ретропубична простатектомия. Радикалната простатектомия (РП) има първостепенно значение за лечението на локализираният простатен карцином и се
счита за най-добрата възможност по отношение на преживяемостта на пациентите с ПК (2). Усложненията на оперативното лечение включват: еректилна
дисфункция (EД), инконтиненция на
урината или субвезикална обструкция.
Повишаването на честотата на приложение на радикалната ретропубична простатектомия при млади мъже, обаче води
от друга страна до понижаването на качеството на техния живот. Напредъка в
изучаването на хирургичната анатомия
доведе до намаляване на честотата на
уринарните смущения и повишаване на
удовлетвореността на пациентите след
радикална простатектомия. Откриването
на нерв-съхраняващата техника при РП
доведе до намаляване на еректилните
нарушения. Въпреки това, броя на пациентите с увредена потентност след хирургично лечение не е малък и варира в
широки граници от 30% до 87% (3). Извършването на нерв-съхраняваща радикална простатектомия е свързана със
значително възстановяване на еректилната функция, при голяма част от мъжете, обаче това настъпва след 2 години,
през който период те обаче са с липсва-

ща или силно влошена еректилна способност. Пероралното приложение на 5фосфодиестеразните инхибитори (PDE-5)
от 1998 г., като първа линия в лечението
на ЕД се базира на тяхната ефективност,
натрупания огромен опит за тяхната безопасност и обобщените резултати от
мета-анализи. Ежедневният им прием,
още в ранния следоперативен период,
протектира еректилната функция, чрез
намаляване на кавернозната хипоксия.
Въпреки че PDE-5 са консенсусно наложени за приложение, все още липсват
категорични препоръки за момента на
началното им включване, продължителността, дозата и схемата им на приложение. Според някои автори ранното им
включване води до по-оптимално възстановяване на ерекцията, докато според
други това често води до нарушаване на
режима и е пречка за ефективното лечение.
Цел
Целта на настоящето проучване е да
се сравни ранните резултати в ефективността на ежедневно приложение на Тадалафил след невросъхраняваща радикална простатектомия, започнато в ранния следоперативен период при мъже
със запазена еректилна функция преди
оперативното лечение.
Задачи
Във връзка с целта на проучването си
поставихме следните задачи:
1. Ефективно ли е приложението на
Тадалафил, във връзка с това, че най142

често изследваната молекула е Силденафил?
2. Приложението Тадалафил 5 мг, като най-ниска регистрирана дозировка
показва ли подобряващо и протектиращо
еректилната функция действие?
3. Оптимален ли е профила на безопасност при ежедневен прием за пациенти които не са първично контраиндицирани за приложение на PDE-5.

стойност нула са изключващ критерий).
ЕД бива тежка (6 – 10), умерена (11 –
16), умерена към лека (17 – 21) и лека
(22 – 25) точки. При повече от 25 точки
няма ЕД. Изключени са пациентите при
които не е извършена нерв-съхраняваща
радикална простатектомия, пациенти които са приемали предоперативно PDE-5,
както и при тези при които е назначена
хормонална или лъчетерапия.

Материали и метод
Извършено е проспективно проучване
през 2019 г в Клиниката по урология на
УМБАЛ „Св. Георги“ гр. Пловдив при
21 мъже със запазена или леко нарушена
еректилна функция предоперативно, нисък кардиологичен риск и простатен
карцином в локализиран стадий, позволяващ извършване на нерв-съхраняваща
радикална простатектомия. Оперативните интервенции за извършени от 3-ма
уролози. Стандартните нерв-съхраняващи техники като запазване на шийката
на пикочния мехур, интерфасциалнана
дисекция и реконструкция на задната
уретра са извършени при всички пациенти. Пациентите по отношение на туморния стадий са лимитирани до стадий Т2,
сбор от Глисън до 7, предоперативен
PSA до 20 нг/мл, които стратифицирани
по критериите на d’ Amiko са в нисък и
умерен риск за прогресия. Пациентите са
разделени в две групи: група А – 11 пациенти при които е назначен Тадалафил
5 мг ежедневно за 3 месеца и група Б –
10 пациенти при които в първите 3 месеца не е прилаган фосфодиестеразен инхибитор (табл. 1). Оценката на еректилната функция е извършена чрез Международния индекс за еректилна функция
(IIEF-) (табл. 2). Отговорите на тези 6
въпроса дават от 1 до 5 точки, като максималният брой е 30 (отговори със

Табл. 1. Включени пациенти в проучването
Стратификация

Брой пациенти

Група А
(със Тадалафил, ежедневно)

11

Група Б
(без приложение на ФДИ)

10

Лечението с Тадалафил 5 мг е започнато 1 ден след сваляне на уретралния
катетър, което е около 10 – 15 ден следоперативно. Медикамента е приеман
вечер преди лягане ежедневно. При контролните прегледи пациентите са разпитвани активно за наличие на странични ефекти. Въпросникът за еректилна
функция беше предлаган за попълване
предоперативно и следоперативно на 1, 3
и 5 месец.
Резултати. Средната възраст на изследваната група мъже е 66 години (обхват – 53 – 72 години). Предоперативно
оцененият сбор точки чрез IIEF-5 e 20 т в
група А и 21 т в група Б. В края на третия месец в група А е 18, а група Б – 15,
а през петия месец е съответно 20 и 17
точки (фиг. 1).
Странични ефекти освен единични
случаи на горещи вълни и главоболие не
са наблюдавани. Няма пациенти в групата, които са преустановили лечението.
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Табл. 2. Международен въпросник за оценка на еректилната функция
Въпрос
1. Колко често сте успявали да получите ерекция
по време на сексуална активност?

2. Когато сте получавал ерекция при сексуална
стимулация, колко често тя е била достатъчно
твърда, за да можете да въведете члена си (пенетрация)?
3. При сексуален контакт колко често сте бил в
състояние да осъществите пенетрация?

4. Колко често след пенетрацията сте бил в състояние да поддържате ерекцията си?

5. Колко трудно Ви е било да поддържате ерекцията си до завършване на половия контакт?

Точки и възможни отговори
0 – не съм имал сексуална активност
1 – никога или почти никога
2 – рядко (в по-малко от половината опити)
3 – понякога (в около половината опити)
4 – често (в повече от половината опити)
5 – почти винаги или винаги
0 – не съм имал сексуална активност
1 – никога или почти никога
2 – рядко (в по-малко от половината опити)
3 – понякога (в около половината опити)
4 – често (в повече от половината опити)
5 – почти винаги или винаги
0 – не съм правил опити за полов контакт
1 – никога или почти никога
2 – рядко (в по-малко от половината опити)
3 – понякога (в около половината опити)
4 – често (в повече от половината опити)
5 – почти винаги или винаги
0 – не съм правил опити за полов контакт
1 – никога или почти никога
2 – рядко (в по-малко от половината опити)
3 – понякога (в около половината опити)
4 – често (в повече от половината опити)
5 – почти винаги или винаги
0 – не съм правил опити за полов контакт
1 – изключително трудно
2 – много трудно
3 – трудно
4 – имал съм известни затруднения
5 – не ми е било трудно

25
20
20

15

18

21

20

15
10
5
0
Група А

Група Б

предоперативно

3 месец

5 месец

Фиг. 1. Динамика на еректилната способност оценена чрез IIEF-5
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Дискусия
Еректилната дисфункция е едно от
най-често срещаните неблагоприятни
последствия след радикална простатектомия (4). Съществуват няколко патофизиологични теории за това във връзка с
увреждането на нервите и съдовете. Найприета теория е тази за невропраксията
(форма на увреждане, при която нервните влакна са със запазена цялост, но е
нарушено предаването на нервните импулси), което води до временно нарушена оксигенация и последващи структурни промени в кавернозната тъкан на пениса като апоптоза на гладката мускулатура и фиброза (5). Именно въвеждането
на рехабилитация на половия член е с
цел блокиране на този процес. Рехабилитацията на половия член се определя като „използване на всяко лекарство или
устройство след радикална простатектомия за максимално възстановяване на
еректилната функция“ (6). Пенилната
рехабилитация е представена за първи
път от Montorsi и сътр. през 1997 г. които представят малка група от пациенти с
ранно постоперативно интракавернозно
инжектиране на алпростадил след радикална простатектомия с цел повишаване
на еректилната функция (7). От тогава,
многобройни проучвания представят
програми за рехабилитация на половия
член, особено след нерв-съхраняваща
радикална простатектомия. Понастоящем обаче не съществува оптимална и
унифицирана форма за пенилна рехабилитация. По данни на Международното
дружество за сексуална медицина, 87%
от уролозите прилагат пенилна рехабилитация и то най-често с PDE-5 медикаменти (8). Те са ефективни, лесни за
употреба и без значими странични ефекти. Налице са множество рандомизирани

проучвания за оценка на ефективността
на PDE-5 за различните представители, в
различни дози, както и различни режими – ежедневно или при необходимост,
както и в различна продължителност,
вкл. до 2 години.
Заключение
Приложението на PDE-5 медикамента
Тадалафил в ранния следоперативен период след нерв-съхраняваща простатектомия, дори и в най-ниската регистрирана доза, приложена за кратък период от 3
месеца, води до по-добри начални и късни резултати по отношение запазването
и възстановяването на еректилната функция, като показва добър профил на безопасност и толерантност от пациентите.
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Въведение
Развитието на съвременната естетична стоматология върви ръка за ръка с
усъвършенстването на керамичните материали. Прескерамиката притежава изключително високи естетични качества.
До скоро на пазара присъстваха предимно
стъклокерамики
с
литиеводисиликатна кристална фаза, като първият създаден продукт от тази група е
IPS E.max Press на фирмата Ivoclar
Vivadent, Schaan, Liechtenstein. Вече съществува и нов вид прескерамика с различен състав на кристалната фаза – литиево-силикатна – Celtra Press (Dentsply,
Sirona, Burlington, NJ, USA) (1, 2).
В структурата на пресованата литиево-силикатна керамика се наблюдават
кристали с големина 4,2 µm, с което
производителите на Celtra Press обясняват по-доброто полиране на пресованите
конструкции, а това е предпоставка за
бързо и издържано интраорално коригиране и полиране (2,4). Неполираната керамика може да доведе в последствие до
редица наприятни усложнения: фрактура, износване на антагонистите, оцветяване, задържане на плака и възпаление
на гингивата (3, 4, 5). Тези неприятни
последствия налагат необходимостта от
полиране на керамичната конструкция за
постигане на по-гладка повърхност.
Описани са различни техники за полиране на керамиката ѝ. На пазара са на-

лични няколко комплекта за полиране.
Те съдържат комбинации от диамантени
пилители, абразивни гумички, филцове и
диамантени полирна паста. Наартикулирането при изцялокерамични конструкции се прави предварително в лабораторията и ако се налага след циментирането им. Ако се наложи по-голяма корекция от керамиката, тя може да бъде върната в лабораторията за повторно глазиране (6).
Целта на настоящата публикация е да
направи сравнение на релефа на повърхностита на два вида прескерамика с различен състав на кристалната фаза – литиево-дисиликатна и литиево-силикатна
след различна клинична обработка.
Материали и методи
Обект на наблюдение бяха повърхностите на десет опитни тела с правоъгълна форма с дължина 20 мм, широчина
0,8 мм и дебелина 0,2 мм изработени от
два вида прескерамика с различен състав
на
кристалната
фаза:
литиеводисиликатната (IPS Е.max Press на
Ivoclar Vivadent) и литиево-силикатната
(Celtra Press на Dentsply Sirona). Опитните тела, пресовани от IPS Е.max Press бяха опаковани с опаковъчна маса IPS
PressVest, а тези от Celtra Press – със
Celtra Press Investment. Процесът на пресоване се извърши в Programat EP 3000
(Ivoclar Vivadent) според изискванията
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на фирмата-производител. Те бяха почистени от опаковъчната маса, полирани
и глазирани в зъботехническата лаборатория.
В клинични условия половината образци от всеки вид керамика бяха обработени с диамантен пилител Komet с
червена кодировка, а другата половина –
с диамантен пилител Komet със зелена
кодировка. Обработените по този начин
опитни тела бяха разделени в две групи
според протокола за полиране. По една
повърхност от всеки вид прескерамика
беше оставена необработена за измерването на изходни стойности (0С и 0Е) и
създаване на контролни групи.
При първата група образци полирането беше извършено с двустъпкова система за полиране за прескерамика –
VITA ENAMIC Polishing set clinical.
Комплектът съдържа шест броя гумички
разделени в две групи по три според
грапавостта им (с розова и сива кодировка). Всяко от опитните тела от първата група (по две от всеки вид керамика,
обработени с различен пилител: С1 и
Е1 – обработени със зелен пилител; С2 и
Е2 – обработени с червен пилител) беше
полирано в продължение на шест минути – по една минута с всеки вид гумичка.
Полирането се извърши без помощта на
диамантена полирна паста.
Опитните тела от втората група бяха
полирани със същия сет полирни гумички за 6 минути (по 1 минута с всяка отделна гумичка), но този път използвахме
и диамантена полирна паста за литиеводисиликатни керамики (С3 и Е3 – обработени със зелен пилител, С4 и Е4 – с
червен пилител).
Измерванията и заснемането бяха
направени чрез атомно-силов микроскоп. Анализът и оценката профилът на
повърхността на образците включва

следните параметри на грапавостта:
Sv – падина: Това е стойността на
най-дълбоката точка спрямо базовата
линия (т.е. най-дългият отрицателен вектор).
Sp – издатина: Това е стойността на
най-високата точка спрямо базовата линия (т.е. най-дългият положителен вектор).
Sy – това е сумарното разстояние
между най-дълбоката и най-високата
точка.
Sy = Sp – Sv
Резултати и обсъждане
След извършването на измерванията
на образците чрез атомно-силова микроскопия от двете групи (глазирани, полирани с комплект за полиране с диамантена полирна паста и без такава) се
установи, че при всички видове обработки, глазирането, без допълнителна обработка дава най-гладките повърхности.
Стойностите им за съответните грапавости са значително по-ниски от тези на
останалите образци (Фиг. 1 и 2). Чрез
метода на Атомно-Силовата Микроскопия, се записват данни за отместването
на иглата във вертикално направление за
всяка измервана точка от повърхността.
Това отместване има характера на вектори, в перпендикулярна (на повърхността)
посока. Началото на всички вектори започва от базова (средна) линия, в хоризонтално направление (7).
Глазирането на керамичната повърхност е златен стандарт след налагащи се
корекции по повърхността на керамичните конструкции (5).
Сравнявайки стойностите на параметрите на грапавостта се вижда, че при
глазираната повърхност на литиевосиликатната прескерамика (C0) стойностите им са значително по-ниски, което
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показва по-голяма гладкост спрямо тази
на глазираната повърхност на литиеводисиликатната (E0) (Табл. 1).
При полирането с диамантена паста и
без такава се наблюдават по-гладки повърхности при използването на диаман-

тената паста. При използването на пилител с червена кодировка и последващо
полиране се забелязва по-гладка повърхност при образците от литиеводисиликатна керамика (образец E4)
(Фиг. 3 и 4).

Таблица 1. Измерени параметри на грапавост
Образец

Е0

С0

Е1

С1

Е2

С2

Е3

С3

Е4

С4

Area

2.462
nm2

2.462
nm2

2.462
nm2

2.462
nm2

2.462
nm2

2.462
nm2

2.462
nm2

2.462
nm2

2.462
nm2

2.462
nm2

Sy

229.81
nm

143.13
nm

3.4581
µm

2361.8
nm

2845.3
nm

1075.4
nm

1918.2
nm

3127.7
nm

740.35
nm

758.03
nm

Sp

116.82
nm

46.538
nm

1780.5
nm

892.53
nm

978.36
nm

435.27
nm

676.56
nm

1216.1
nm

330.66
nm

305.75
nm

Sv

-112.99
nm

-96.59
nm

-1677.6
nm

-1469.3
nm

-1.867
µm

-610.11
nm

-1241.6
nm

-1911.7
nm

-409.56
nm

-452.28
nm

Фиг. 1. Образец E0: литиево-дисиликатна прескерамика глазирана

Фиг. 3. Образец E4: литиево-дисиликатна прескерамика (E.max Press)

Фиг. 2. Образец C0: литиево-силикатна
прескерамика глазирана

Фиг. 4. Образец C4: литиево-силикатна
прескерамика (Celtra Press)
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При образеца изработен от литиевосиликатна прескерамика (образец С3)
беше наблюдавана по-гладка повърхност
след използване на пилител със зелена
кодировка (Фиг. 5 и 6).
След клинична обработка с пилител и
полиране само с гумички, гладкостта на
повърхността при образците от литиевосиликатна стъклокерамика е по-добра от
тази на литиево-дисиликатната, независимо от размера на кристалите на използваните пилители (Табл. 1), което потвърждава твърдението, че възможността
по-добре да се полира една стъклокерамика се определя от размера на частиците ѝ (2).
Най-силната разлика се наблюдава
при образецът, изработен от литиеводисликатна керамика (образец Е2), който
е обработен клинично с червен пилител
и полиран без паста (Фиг. 7 и 8).

Фиг. 5. Образец E3: литиево-дисиликатна прескерамика (E.max Press)

Фиг. 6. Образец C3: литиево-силикатна
прескерамика (Celtra Press)

Изводи
Съществува разлика между гладкостта на керамичните образци преди и след
клинична обработка. Съставът на кристалната фаза при прескерамиките оказва
влияние върху възможността за полиране на конструкциите, изработени от тях.
Употребата на диамантена полирна паста и при двата вида керамика допринася
за това керамичната повърхност да бъде
по-гладка. Независимо от съществуването на различни и разнообразни протоколи за полиране, максимално гладка повърхност може да се получи единствено
чрез реглазиране на коригираната керамична повърхност. Това обаче не е опция след циментирането на конструкциите.

Фиг. 7. Образец Е2: литиево-дисиликатна прескерамика (E.max Press)

Фиг. 8. Образец С2: литиево-силикатна
прескерамика (Celtra Press)
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Увод
Сплавите в денталната медицина се
разделят основно на два вида – благородни и неблагородни. Различните неблагородни сплави се характеризират с
високи механични свойства, ниска плътност, висока презцизност на леене и ниска себестойност [1]. Съвременните представители на тези сплави освен основните компоненти – Ni, Co, Cr, Mo (90 – 95
тегл. %), съдържат още Mn, W, Nb, Si
(5 – 10 тегл. %), както и микрокомпоненти – добавки от Ce, B, C, N, Ti и др. (под
1%), предназначени да модифицират
структурата и свойствата на сплавите
[2]. Въпреки това, неблагородните сплави, под действието на комплекс от условия в устната кухина, са подложени на
множество процеси, водещи до тяхното
разрушаване, в резултат от корозионни
процеси [1]. Корозията по дефиниция е
процес на възстановяване на термодинамичното състояние на материала [3]. Тя
най-често е резултат от това, че материалите и сплавите използвани в денталната
практика не са в тяхното най-ниско
енергийно състояние. За повечето материали това означава образуване на оксидите или сулфидите, от които първоначално произхождат, преди да бъдат взети
от земята и да бъдат усъвършенствани в
полезна за техниката материали. Според
естеството на протичащите процеси корозията бива химична и електрохимична
[4]. Слюнката е електролит, който притежава сложен състав, включващ дисо-

циирани йони, улесняващи протичането
на корозионните процеси. Създаването
на електролитна среда е предпоставка за
поява на т.нар. патогалванизъм в устата
на пациента при наличие на различни
типове сплави за лечение на зъбни дефекти [5]. Биопоносимостта на протезните конструкции зависи от корозионната устойчивост на денталните сплави.
Насоките са към създаване на сплав с
висока корозионна устойчивост. Въпреки всички експерименти, не е постигната
идеална сплав, която да отговаря напълно на всички изисквания, но с развитието на технологиите се наблюдават подобрения.
Целта на изследването е да се проучи
информацията, публикувана в специализираната литература относно процесите
на корозия на неблагородни сплави, фактори, които оказват влияние и начини за
подобряване корозионната устойчивост
на сплавите.
Материали и методи
Изследването е направено чрез проучване и сравняване на различни източници, публикувани в общодостъпни научни онлайн бази данни, като PubMed,
Dentistry & Oral Sciences Source
(EBSCO), MEDLINE Complete (EBSCO).
Резултати и дискусия
Корозията на металните сплави е
сложен процес, зависещ не само от състава и структурата на сплавите, но и от
много други фактори като повърхностна
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обработка, условията на околната среда
и състав на заобикалящия електролит [6]. Oсновните видове неблагородни
сплави, използвани в денталната медицина, са никел-хромови, кобалт-хромови
и титаниеви. Електрохимични проучвания показват, че Ni-Cr сплави за леене
корозират във физиологичен разтвор,
като например разтвор на балансирана
сол, белтъчен разтвор, изкуствена слюнка и човешка слюнка [7]. Други изследвания обаче доказват добра корозионна
устойчивост при Ni-Cr сплави за леене,
използвани в устната кухина [8]. За дадена среда корозията зависи главно от
структурата и състава на сплавта. Структурата на сплавта, независимо дали е в
една или няколко фази, е важен фактор
за степента на корозия (CR – corrosion
rate) [9]. От друга страна, някои легиращи елементи са много склонни да повишават нивото на корозия, което води до
отделяне на елементи в заобикалящия
електролит и по този начин се увеличава
или намалява CR [10]. (Това е важно от
биологична гледна точка, тъй като повишените нива на Ni могат да бъдат
опасни [11]. Според проучванията се
счита, че 1 на 10 човека проявяват алергична реакция към Ni [12]). Направено е
изследване на три различни Ni-Cr сплави –
Remanium
CS
(на
фирма
Dentaurum), Wiron 99 (Bego) и CB Soft
(Sankin), с цел да се изтъкне важността
на състава на сплавта по отношение на
корозионните свойства [6]. Използвани
са методите на Потенциалодинамично
сканиране и Класически анализ на Tafel.
Резултатите показват, че при Remanium
CS степента на корозия (CR) е найниска. Това може да се обясни с повисокия процент на хром (Cr) – 26 wt %.
Хром като хромов оксид (Cr2O3) и молибден (Mo) като MO3 осигуряват пър-

воначалната стабилност, предотвратявайки разтварянето на метални йони и
по този начин осигуряват устойчивост
към корозия и по-малка CR. Wiron 99 e
следващата най-добра от трите сплави.
Това може да се обясни с по-ниския
спрямо Remanium CS процент на Cr –
22.5 wt% и Mo – 9.5 wt%. Cr като Cr2O3 и
Mo като MO3 помагат за образуването на
стабилен окисен слой на повърхността.
CB Soft показва най-високата степен на
корозия (CR) сред всички проби, избрани за изследването. Има съществена разлика в неговия химичен състав в сравнение с останалите проби от сплав. Помалкото количество на Cr – само 4.9 wt%,
и липсата на Mo в CB Soft, водят до липсата на пасивиращ повърхностен окисен
слой. Следователно съставът и целостта
на повърхностния окисен филм върху
сплавите за леене са от решаващо значение за тяхното използване като дентални
възстановителни материали [6].
Някои храни и напитки могат да оказват влияние върху корозията на сплавите
в условията на устната кухина. Може да
се сравни корозионната устойчивост на
различни сплави под действие на КокаКола и портокалов сок. Co-Cr сплав има
по-ниска плътност на корозионния ток
от Ni-Cr сплав. Плътността на корозионния ток е по-висока за Кола и портокалов сок, които имат по-ниско pH от други използвани течности (изкуствена
слюнка, дестилирана вора). Установява
се, че корозионният потенциал на Ni-Cr
сплав е статистически по-висок при Кола
в сравнение със соковете [13].
Технологията на изработване на протезата също оказва влияние върху корозионната устойчивост. Направено е проучване с цел оценка корозионното поведение на свързвания, осъществени чрез
заваряване с волфрам в инертен газ
152

(TIG) и чрез конвенционално спояване в
образци, изработени от търговски Ni-Cr
сплави в изкуствена слюнка Fusayama
при 37°С (pH 2,5 и 5,5) [14]. При проведените електрохимични тестове, неблагородната сплав, заварена с волфрам в
условията на инертен газ, показва висока
устойчивост, докато образците с горене
на въздуха (обикновено конвенционално
спояване) показват ниска устойчивост на
корозия. Най-лошото представяне е установено при pH 2,5. Плътността на корозионния ток на конвенционално споените образци е значително по-висока
(P < 0.001) в сравнение с TIG заварените
образци. Тези резултати предполагат, че
TIG е подходящ заваръчен процес за използване в стоматологията, тъй като
крайната микроструктура не намалява
устойчивостта на корозия в изкуствената
слюнка при 37°С, дори в среда, предразполагаща към галванична корозия. Добре полираната протезна конструкция подобрява своите медико-биологични качества, тъй като се премахват грапавините по нейната повърхност, която намалява по площ [1]. По този начин се
намаляват условията за задържане на
хранителни остатъци, при чието полепване се благоприятства електрогалванизмът и се създават условия за протичане на корозионни процеси.
Оралната микрофлора също има влияние върху корозията на метални сплави,
поставени в устната кухина. Устната кухина се състои от пукнатини, ямки и лигавични и гингивални гънки и неравности, които позволяват образуването на
биофилм от орални бактерии (Cannon et
al., 2010), включително ацидогенната
Streptococcus mutans, която се счита за
един от главните причинители на зъбния
кариес. Тъй като киселинните условия
изострят корозията на денталните сплави

за леене (Wataha et al., 2003), се постулира, че намаляването на рН, наблюдавано
по време на растежа на S. mutans (Van
Ruyven et al., 2000), би нарушило образуването на оксиден слой при неблагородните сплави за леене (Roach et al.,
2000), като по този начин се увеличава
загубата на биосъвместимост [15].
Използват се различни in vitro методи
за оценка на корозионното поведение и
биопоносимостта на биоматериалите. За
оценка на скоростта и нивата на корозия
се прилагат електрохимични техники,
потенциалодинамична поляризация и др.
[16], в различни среди – електролити като изкуствена слюнка „Фузаяма“, 1%
NaCl, разтвор на darvells, клетъчна културна среда и т.н. [17]. Други използвани
методи за анализ са: Повърхностен анализ (рентгенова фотоелектронна спектроскопия) [18], цитотоксичност и анализ
на елементите, освободени в разтвора
[19], Aтомна абсорбционна спектрофотометрия (AAS) [20], и зонални колометрични анализи [21].
Подобряването на пасивиращите
свойства на металната повърхност в средата на устната кухина е метод, който
подобрява корозионната устойчивост на
т.нар. неустойчиви метални сплави [22].
По своята същност пасивирането е химичен процес на образуване на тънък
оксиден слой на повърхността на метала.
Този слой повишава многократно корозионната устойчивост на дадения метал
[5]. Сплави, обхванати от такъв слой,
проявяват по-голям електрохимичен потенциал, отколкото в неактивно състояние. При направени проучвания на корозионната устойчивост на сплавта
Wirobond C® след обработка чрез химическо пасивиране се установява, че найголямо увеличение на устойчивостта на
поляризация на сплавта се наблюдава за
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пасивен слой, създаден в разтвор на
Na2SO4 с графит. Същият слой предизвика най-голямо увеличаване на корозионния ток. Най-общо пасивирането на
сплавта в разтвор на Na2SO4 с графит
довежда до значително подобряване на
устойчивостта към корозия. Установява
се, че пробата след пасивиране в разтвор
на Na2SO4 без графит губи защитните си
свойства, придружени с последователни
цикли на анодна поляризация. Пасивацията на сплав в разтвор на Na3PO4 с
графит е единствената, която предизвиква намаляване на корозионните свойства
на сплавта. Пасивирането на сплави като
Co-Cr може да се осъществи по различен
начин – спонтанно и по електрохимичен
път. Спонтанният слой се получава на
въздух при 23°С за 1 и 24 часа, а по
електрохимичния метод чрез поляризация при потенциали 0 и 100 mV за 1 и 24
часа. Тестовете за устойчивост на корозия, реализирани от потенциалодинамичен метод в разтвор на слюнка Fusayama
водят до заключението, че електрохимичното пасивиране предпазва по-добре
материала от корозия, отколкото пасивирането във въздух. Удължаването на
времето на електрохимично пасивиране
води до по-голяма корозионна устойчивост, по-висок потенциал за пасивиране,
както и по-дълго време нужно за образуването на по-дебел защитен слой върху
повърхността на материала [23].
Създаването на защитен слой на повърхността на денталната сплав е друг
метод за намаляване степента на корозия. Могат да се използват титаниевосилициев (TiSi coating) повърхностен
слой [24], въглеродно-силициев (C-SiO2)
композитен филм [25], титаниев нитрид
(TiN) и др. [26]. Резултатите показват, че
при опитите, проведени при покриване
на Co-Cr сплав с TiSi слой, поставяне в

изкуствена слюнка и последващо измерване за определяне на загубено тегло, се
наблюдава подобрение в корозионната
устойчивост на сплавта [24]. Използването на C-SiO2 композитен филм може
да редуцира в голямо количество отделящите се метални йони (Co, Cr, Mo) и
да подобри качествата на сплавта [25].
Резистентността към бактериална корозия (поставяне на изследвания материал
в TSB хранителна среда при наличие на
S. mutans и A. viscosus) може да се подобри значително при използване на TiN
повърхностен слой [26]. Освен това е
разработен нов, специално насочен синтетичен антимикробен пептид, наречен
C16G2, със специфичност за S. mutans.
Използва се като се поставя в нормална
вода за изплакване на устата. Наблюдава
се намаление на популацията на S.
mutans, което е съпроводено с благоприятни ефекти като по-ниско производство
на млечна киселина и значително намаляване на деминерализацията на емайла
[27].
Изводи
Съществуват редица методи за изследване на корозионната устойчивост на
неблагородните дентални сплави, като
получените резултати от различните авторски колективи са противоречиви. Поради опасенията от биологичното влияние на отделената йонна емисия се разработват методики, с които да се намали
нивото на корозия на металните конструкции в устната кухина.
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Въведение
Широкото приложение на металните
сплави в областта на протетичната дентална медицина се дължи на факта, че те
притежават качества, необходими за
стабилното, продължително и безопасно
използване на денталните конструкции.
Неблагородните дентални сплави за металокерамика са предпочитани пред благородните поради по-ниската си себестойност и по-добрите механичноякостни свойства [1].
Традиционно неблагородните дентални сплави се произвеждат чрез термично
стапяне на изходните компоненти и последващо хомогенизиране на стопилката.
Поради различията във физичните
свойства на компонентите на сплавта:
плътност, температури на топене и кипене съществува риск от нехомогенност
в състава на стопилката, а оттам и до
разлики в състава и свойствата на всяка
отделна таблетка от дадена партида
сплав [2]. Съществуват обаче и нови, алтернативни начини на производство на
дентални сплави, при които се използват
методите на Праховата металургия – изходните компоненти са изключително
чисти и фини метални прахове, които се
смесват и хомогенизират, след което получената прахообразна смес се синтерова във вакуум, т.е. не се достигат температурите на топене на отделните компоненти [3]. Различията в производствени-

те методи обуславят и разлики в структурата и свойствата на денталните конструкции, отлети от тези сплави.
Най-важната характеристика на една
сплав за нейната биологична безопасност е склонността и́ към корозия. Системната и локална токсичност, алергичните реакции и канцерогенността биха
могли да се проявят в резултат от освобождаването на йони от сплавта в устата
поради корозионния процес [4]. След
поставянето и́ в устната кухина, поради
наличието на електролити, на повърхността на металната сплав се проявява
електрохимична корозия. В резултат на
това от повърхността се освобождават
метални йони. Те влизат в непосредствен
контакт с клетките на обкръжаващите я
тъкани или се разнасят из организма
главно чрез гастро-интестиналния тракт.
Различните метални катиони могат да
предизвикат зависими от дозата цитопатологични ефекти в определени клетъчни типове [5]. Металните йони действат
като хаптени и образуват комплекси с
ендогенните протеини, в резултат на което се проявяват алергични реакции [6].
Корозионната устойчивост на металните
обекти в устната кухина може да бъде
променена под действието на редица екзогенни и ендогенни фактори, които, макар и за кратък период, променят киселинността на средата [7].
Допустима практика в зъботехничес156

ките лаборатории е комбинираната употреба на нова сплав със стара, вече стапяна
за предишно отливане сплав, т.нар. леяк.
Редица изследвания показват [8], че при
повторна употреба на леяка могат да се
променят качествата на получената метална конструкция – понижава се корозионната устойчивост, влошават се механично-якостните качества, намалява
здравината на връзката метал – порцелан, увеличава се цитотоксичността.
Целта и задачите на изследването са
да се установи корозионната устойчивост, якостта на опън и структурата на
четири неблагородни сплави за металокерамика след тяхното първично и повторно стопяване.

Проведено е измерване на корозионните потенциали след двучасов и седемдневен престой в изкуствена слюнка и
10-минутен престой в среди с различна
киселинност (Фиг. 1). Изследвана е
якостта на опън и е направен електронномикроскопски и рентгеноструктурен
анализ на образците.
Резултати и обсъждане
При направеното измерване на корозионните потенциали при отворена електрична верига след престой от два часа в
изкуствена слюнка по стандарт ISO
10271:2011 данните сочат, че няма разлика в корозионната устойчивост между
групите от първично и повторно отлети
образци от сплави, произведени по методите на праховата металургия. Корозионната устойчивост на кобалтхромовата РМ-сплав Мараниум СС и
никел-хромовата РМ-сплав Мараниум FI
е сходна и не се влияе от това дали
сплавта е стопена за първи път или е
стопена повторно. Конвенционално произведените сплави Wirobond C и Wiron
99 се отличават със значително по-ниска
устойчивост на корозия в сравнение със
сплавите, произведени по методите на
праховата металургия (Фиг. 2).

Материали и методи
Посредством индукционно стапяне и
отливане по метода на изгарящия восъчен модел са получени 8 групи опитни
образци от четири вида сплави – традиционно произведените CoCr сплав
Wirobond C и NiCr сплав Wiron 99 и
произведените по РМ-методи CoCr
сплав Marranium CC и NiCr сплав
Marranium FI. Първите четири групи са
изработени от първично отлята сплав, а
вторите четири – от 100% леяк.

Фиг. 1. Опитни образци, потопени във фреш – портокал, кока-кола и 0.05 М солна киселина
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Фиг. 2. Влияние на престоя в изкуствена слюнка
След престой от седем дена в изкуствена слюнка тяхната корозионна устойчивост се повишава и достига тази на
РМ-сплавите. Леяците от конвенционално произведената никелова сплав
Wiron99 са с по-ниска корозионна устойчивост от първично отлятата сплав
след 7-дневен престой.
Въз основа на получените резултати
можем да заключим, че два часа след
поставянето ѝ в устата металокерамичната конструкция с подпора от конвенционално произведена сплав ще се характеризира с ниска корозионна устойчивост, като в групите от конвенционал-

но произведената CoCr сплав Wirobond
C са измерени стойности, доближаващи
се до рисковите -150 mV [9]. Необходим
е едноседмичен период за пасивиране на
повърхността на сплавта и подобряване
на корозионната ѝ устойчивост. Можем
да предположим, че през тази първа седмица потенциално увреждащата йонна
емисия от металната инфраструктура ще
е висока и добрата биопоносимост на
конструкцията е под въпрос. На лице е
период с повишен риск от локално и общо увреждащо действие в резултат от
повишеното отделяне на йони от металната подпора.

Фиг. 3. Корозионна устойчивост на първично и повторно отлети сплави при различна
киселинност на средата

158

Влиянието на киселинността на средата върху корозионната устойчивост на
РМ-сплави и техните леяци е незначително, с изключение на първично отлятата РМ-сплав Мараниум СС, при която
се наблюдава понижаване в стойностите
на корозионните потенциали по абсолютна стойност при престой в портокалов сок, което значи, че нивата на корозия се понижават, като това вероятно се
дължи на органичните съставки на сока,
които допълнително пасивират металната повърхност [10]. Корозионната устойчивост на конвенционалните сплави се
понижава с повишаване на киселинността на средата. Леяците на конвенционалните сплави са с по-ниска устойчивост
на корозия от първично отлетите сплави
(Фиг. 3). Ако за подпора на дадена металокерамична конструкция се използва
РМ-сплав, промяната в киселинността на
средата в резултат на употреба на безалкохолни напитки, ГЕРБ и други хранителни разстройства няма да окаже влияние върху биопоносимостта на конструкцията. Ако обаче за подпора се използва конвенционална сплав, то приемът на безалкохолни напитки и регургитацията на стомашен сок, променящи
киселинността на средата макар и за
кратък период, биха влошили устойчивостта на корозия и биопоносимостта на
конструкцията. Под внимание трябва да
се вземат стойностите на корозионните
потенциали в групите на конвенционално произведената никел-хромова сплав

Wiron 99, тъй като при пациенти, страдащи от ГЕРБ и други хранителни разстройства, употребата на тази сплав би довела до потенциално висока и опасна
йонна емисия. Употребата на леяк влошава корозионната устойчивост на конвенционалните сплави, но не влияе на
сплавите, получени по РМ-методи.
Няма статистически значима разлика
в якостта на опън между групите първично и вторично отлята сплав (Фиг. 4).
Оправданото до известна степен от финансова и екологична гледна точка използване на стара, вече стапяна веднъж
сплав, няма да повлияе на механичноякостните характеристики на бъдещата
металокерамична конструкция.
Електронномикроскопският и рентгеноструктурният анализ показват, че след
първо и второ леене стойностите на
средните стандартни отклонения са значително по-ниски при сплавите, произведени по РМ-методи (Фиг. 5). Фазите
на Мо-силициди формират мрежа от
равномерно разпределени частици със
субмикронни размери в РМ-сплавите. За
разлика от тях SEM снимките на конвенционално произведените сплави показва зони с добре диференцирани частици Мо-силицид с по-големи размери.
Открива се сходство в структурата на
повторно отлетите праховометалургични
сплави и първично отлетите конвенционални сплави, като този факт може да се
обясни с различната техника на производство на двата типа сплави.
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Фиг. 4. Якост на опън на изследваните сплави

а

б

Фиг. 5. Електронномикроскопски снимки на повърхността на образец от първично отлята сплав (а) и 100% леяк (б) Мараниум FI при увеличение 300 пъти
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Заключение
Структурната хомогенност и корозионната устойчивост на РМ сплавите е
по-висока от тази на конвенционалните
сплави. Якостта на опън не се влошава
при употреба на леяк. РМ-методите могат успешно да бъдат прилагани за получаване на дентални сплави с висока биопоносимост.
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Въведение
В обхвата на денталната медицина
широко се използват локалните анестетици Лидокаин и Артикаин при различните видове техники на анестезия. В световната литература се срещат множество
доклади и публикации за идентифициране на анестетиците в кръвен серум и
плазма посредством флуорисцентна полярография, газова хроматография, газхроматография с мас-спектрометрия,
течна хроматография, високоефективна
течна хроматография с мас-спектрометрия
(1, 2). В нашата страна липсват данни за
идентифициране нивата на локални
анестетици в човешка плазма с помощта
на горепосочените методи. Течната хроматография представлява аналитичен
метод, който се използва за качествен и
количествен анализ на лекарствени средства, полимери, биомолекули и др. Масспектрометрията също е аналитичен метод, при който йоните се разделят под
въздействие на електромагнитно поле в
съответствие с техните масови числа. В
последните години предимство се дава
на препаративната високоефективна
течна хроматография, където целта освен идентификация е и разделянето на
сместа на отделните ѝ компоненти.

Вземане на биологичен материал
След извършване на мандибуларен
блок с 4% разтвор на Артикаин или 2%
разтвор на Лидокаин се взема венозна
кръв с антикоагулант чрез венепункция,
съответно на 5-та или на 30-та min. Центрофугира се при 3000 rpm за 10 min и
отделената плазма веднага се замразява
и съхранява при -70°С до анализа.
Пробоподготовка
Към 0.02 mL плазма се добавят 0.02 mL
IS (вътрешен стандарт) и 0.36 mL 100%
метанол. Разбърква се добре за 5 min и
се центрофугира при 0оС на 15000 rpm за
10 min. Към 0.1 mL от супернатанта се
добавя 0.1 mL дейонизирана вода и се
подава за анализ.
Метод
Лидокаин, Артикаин и съответните
им изотопно белязани аналози използвани като вътрешен стандарт се анализират
в кръвна плазма. Хроматографското разделяне се извършва в core-shell С18 аналитична колона Kinetex® 100x3.0 mm с
1.7 µm големина на частиците при градиентно елуиране.
Апаратни условия
Анализът се извършва на течнохроматографска система UHPLC Thermo
Dionex Ultimate 3000 свързана с тройноквадруполен мас-детектор с електронспрей йонизация при атмосферни условия
TSQ Quantum Access Max. Следят се

Цел
Да се разработи LC-MS/MS метод
(течна
хроматография
с
масспектрометрия) за анализ на Лидокаин и
Артикаин в кръвна плазма.
162

преходи 235.05->86.19, 284.84->86.26 за
Лидокаин и Артикаин и 245.05->96.19 и
291.84->93.26 за деутерираните им аналози.

та в серия варира между -11.9 и 14.7% за
Лидокаин и между -10.2 и 5.6% за Артикаин. Неточността във време варира
между -13.6 и 14.7% за Лидокаин и между -10.2 и 8.8% за Артикаин (Фиг. 3).
Стабилността на работните разтвори е
изследвана на стайна температура за 24 h
на тъмно и на дневна светлина. Постпрепаративната стабилност е проверена
при 4 – 8°С за 12 и 24 h при три цикъла
на замразяване/размразяване всеки за 24
h и е в рамките на допустимите +/- 15%.
Системата е проверена за carry-over
ефект (нежелан пренос от проба в проба), чрез инжектиране на свободна от
аналити проба след проба с висока концентрация на изследваните аналити.

Валидиране
Селективността се изследва с помощта на 6 индивидуални плазми по метода
на стандартната добавка на две концентрационни нива – 0.05 и 1.2 mg/L. Нормализираният ефект на матрицата е 91.1 –
106.0% и 87.4 – 99.2% съответно за Лидокаин и Артикаин и е в рамките на допустимите +/-15%. Линейността е гарантирана в интервала 0.02 – 2.56 mg/L с
R2 = 986 и R2 = 987, съответно за Лидокаин и Артикаин (Фиг. 1, 2). Неточност-

А.

Б.
Фиг. 1, 2. Калибрационни криви на Лидокаин (А) и Артикаин (В)
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Невъзпроизводимост
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в серия
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Лидокаин

в серия

във време

Артикаин

Фиг. 3. Невъзпроизводимост в серия и във време изчислена за четири контролни нива
0.02, 0.05, 0.5 и 1.2 mg/L
Дискусия
В обхвата на денталната медицина
широко се използват локалните анестетици Лидокаин и Артикаин при различните техники на анестезия. Лидокаинът е
амиден анестетик, който претърпява метаболизъм в черния дроб. Oколо 10% се
излъчва непроменен през урината.
Амидната структура на артикаина е подобна на тази на лидокаина, но неговата
молекула вместо бензоен съдържа тиофенов пръстен. Освен това артикаинът
съдържа и допълнителна естерна група,
затова има двоен метаболизъм, от една
страна в плазмата се разгражда от плазмените псевдохолинестерази, от друга
претърпява биотрансформация в черния
дроб, като 90% се метаболизира, 5 – 10%
се излъчва непроменен през урината (3).
Хроматографското разделяне на анестетиците се извършва чрез обратнофазови
C18 и C8 хроматографски колони (4).
Най-често използваните хроматографски
методи на детекция на локалните анестетици са електронспрей йонизация, химическа йонизация и др. Количественото
определяне на анестетиците в биологичен материал се прави в режим селективен йонен мониторинг и на множествено

мониториране, които се характеризират
с чувствителност и възможност за идентификация на лекарствени продукти.
Формирането на продуктовите йони зависи от т. нар. колизионна енергия –
енергията, която е необходима за разбиване на парентиона (молекулата) в продукт (5). Предложеният от нас метод работи с малко количество биологичен материал – 0.02 mL плазма, което е близко
до описаните в литературата – 0.25 mL
(6); 0.5 mL (7); 0.01 mL (8). Използваното количество (0.02 mL) вътрешни стандарти за Артикаин и Лидокаин, които
представляват техните деутерирани аналози също се доближава до литературните данни – 0.01 mL (7). Преходите проследени за Лидокаин – 235.05 –>86.19,
съответно m (масата на молекулата и
нейните продукти), z (заряд) и линеарност – 0.02 – 2.56 mg/L съвпадат с проучването извършено от ter Weijden E, van
den Broek MP, Ververs FF. (8), които следят преходите (m/z) за Лидокаин 235.2 –
> 86.6 и линеарност на концентрационни
нива – 0.2 – 18.0 mg/L. Методиката за
проверка на постпрепаративната стабилност при 4 – 8°С за 12 и 24 h, при три
цикъла на замразяване/размразяване все164

ки за 24 h със стандартно отклонение
+/- 15% е подобна на методиката описана в дисертационната теза на CostelValentin M. (9), където проверката за
постпрепаративна стабилност е извършена за 6 часа при 4°C и концентрационни нива 0.5 – 1,2 mg/ml, при три цикъла на замразяване и размразяване, като
стандартното отклонение е по-малко от
20%.

2. Fijalec Z., Baczynski E., Piwonska A., et al. Determination of local anaesthetics and their impurities
in pharmaceutical preparations using HPLC method
with amperometric detection. Journal of Pharmaceutical and Biomedical Analysis 2005; 37(5): 913-918.
3. Kumar PD, Sharma M, Patil V, Subedar RS,
Lakshmi GV, Manjunath NV. Anesthetic efficacy of
single buccal infiltration of 4% articaine and 2%
lignocaine in extraction of maxillary 1st molar. Ann
Maxillofac Surg 2019; 9(2): 239-46.
4. Baniceru M, Manda CV, Popescu SM. Chromatographic analysis of local anesthetics in biological
samples. Journal of Pharmaceutical and Biomedical
Analysis 2011; 54: 1–12.
5. Dhananjeyan MR, Bykowsky C, Trendel JA,
Sarver JG, Ando H, Erhardt PW. Simultaneous determination of procaine and para-aminobenzoic acid
by LCMS/MS method. J. Chromatogr 2007; B 847:
224–230.
6. Nebaihi HM Al., Primrose M., Green JS., Brocks
DR. A High-Performance Liquid Chromatography
Assay Method for the Determination of Lidocaine in
Human Serum. Pharmaceutics 2017 Dec; 9(4): 52.
7. Hoizey G, Lamiable D, Gozalo C., et al. Determination of articaine in human plasma by liquid
chromatography-mass spectrometry and its application in a preliminary pharmacokinetic study. J
Pharm Biomed Anal. 2009; 49: 1082-1087.
8. ter Weijden E, van den Broek MP, Ververs FF.
Easy and fast LC-MS/MS determination of lidocaine
and MEGX in plasma for therapeutic drug monitoring in neonates with seizures. J Chromatogr B Analyt Technol Biomed Life Sci. 2012; 881-882: 111-4.
9. Costel-Valentin M. Clinical research in local
anesthetics. Pharmacokinetics. PhD Thesis 2011: 28.

Извод
Предложеният метод отговаря на
изискванията за приложение за научни
цели и може да се използва за анализ на
локалните анестетици при оценка различните техники на тяхното приложение.
Проектът е финансиран от МОН,
Фонд „Научни изследвания“, договор
№КП-06-М23/2, 18.12.2018 год.
Библиография
1. Leopold A, Wilson S, Weaver JS. Pharmacokinetics of Lidocaine delivered from a transmucosal
patch in children. Anesth Prog 2002; 49: 82-87.
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Въведение
Пълното обеззъбяване се определя като сериозно патологично състояние и в
наши дни (1). В глобален мащаб България се нарежда в групата на държавите, в
които делът на засегнатите е много висок – около 53 % от 65-годишните (2).
Според данни на Национален статистически институт (НСИ) от 2012 г. 19.81%
от лицата на 60 и над 60 години са с напълно обеззъбена горна челюст, 16,98%
са с напълно обеззъбена долна челюст, а
хората с цялостно обеззъбяване са
13.21%. Обезпокояващи са данните, изнесени от експертите на НСИ, според
които едва 50% от пациентите с цялостно обеззъбяване имат протези, като само
15% от тях ги използват за хранене, докато останалите 35% ги поставят единствено при социални контакти (3).
Разпространението на загубата на зъби и пълното обеззъбяване е различно за
различните географски райони и зависи
от комплексното влияние на множество
социо-демографски и икономически
фактори, както и от качеството и достъпността на здравните услуги (4).
Две са основните причини за екстракция на зъбите (кариесът и заболяванията
на пародонта) и те са обект на значителен брой изследвания (5). В повечето
случаи кариесът се приема като главен
етиологичен фактор за екстракция на зъбите (6, 7). Не се поставя под съмнение
обаче връзката между пародонталния

статус и загубата на зъбите (8). Редица
автори като Khazaei S. и Keshteli A. добавят към възрастта и други социодемографски фактори, които влиаят съществено върху загубата на естествените
зъби: ниво на образование, професия,
доходи (9). Според Johnson T. между
13% – 17% от екстракциите се извършват не поради медицински показания, а
главно по желание на пациентите, поради нежелание за полагане на грижи за
зъбите или финансови затруднения за
провеждане на дентално лечение (10).
Загубата на зъби намалява дъвкателната функция, ограничава храненето,
влияе върху говора и предизвиква естетически проблем, който може да доведе
до психически смущения. Това води до
негативни последици в ежедневния живот на хората и допринася за влошаване
на качеството им на живот (11). Редица
научни изследвания доказват, че оралната патология е причина за възникване на
проблеми в различни органи и системи
или устната кухина е огледало на общото здравословно състояние на човек (12,
13).
Денталното лечение след пълно обеззъбяване трябва да осигурява зъбопротезна рехабилитация на дъвкателния
апарат и да предпазва от задълбочаване
на структурните и функционалните изменения в протезното поле, лицевочелюстната област и целия организъм
(14). Доказана е двупосочната връзка
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между орално и общо здраве – лицата с
добро орално здраве имат и добро общо
здраве, както и обратното (15, 16).

преди започване на лечението му.
Събраната информация е проверена и
кодирана в електронна база данни за статистическа обработка на резултатите.
При обработката и анализа на резултатите се използваха следните статистически
методи: дескриптивна статистика; χ2тест (критерий на Пирсън). Статистическата обработка на данните е извършена с
помощта на програма за статистическа
обработка SPSS (SPSS Inc., IBM SPSS
Statistics) версия 19.0. За графично представяне и визуализиране на резултатите
се използва Microsoft Office Excel 2010.

Цел
Да се оцени мотивацията за дентално
лечение на напълно обеззъбени пациенти.
Материал и методи
За постигането на поставената от нас
дел се проведе анкетно проучване на 64
изцяло обеззъбени пациента, посетили за
лечение катедра по Протетична дентална
медицина. От тях са 37 жени и 27 мъже.
Пациентите, включени в изследването се
лекуват с цели протези от студентите от
4-ти и 5-ти курс в клиничните упражнения по Протетична дентална медицина.
За изпълнението на поставената от нас
цел се създаде специална анкетна карта,
която се раздаде лично на всеки пациент

Резултати и обсъждане
Получените резултати относно, това
което кара пациентите да посещават лекар по дентална медицина (ЛДМ), разпределени по пол са представени на диаграма 1.
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Диаграма 1. Причини, които карат пациентите да посетят ЛДМ
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Жени

Изцяло обеззъбени мъже търся медицинска помощ най-вече заради затруднения в храненето (29.62 ± 8.78%) и говора (25.92 ± 8.43%). Емоционалният
дискомфорт също е причина, която ги
подтиква към лечение. Промяната във
външния вид е почти от минимално значение за мъжете.
Основната причина, караща жените да
посетят лекар по дентална медицина е
затрудненото хранене (40.54 ± 8.07%)
като те почти не обръщат внимание на
затруднения говор. При тях причините
са комплексни – затруднено хранене, говор и промяна във външния вид. Въпреки възрастта на жените в извадката, те са
суетни и промяната на естетическия облик на лицето ги притеснява.
Причините, които спират пациентите
да посещават лекар по дентална медицина са представени на диаграма 2.
Основната причина, изтъквана от пациентите, включени в анкетата, да не посещават кабинети по дентална медицина,

е липсата на финансови средства
(73,44 ± 5.52%). Този резултатът може да
обясним с ниските доходи на населението (122) и високите цени на денталните
услуги. Наличието на стари протезни и
психологичните причини са посочени
едва (3.13 ± 2.17%) от анкетираните. Пациентите, които нищо не ги спира да посещават лекарите по дентална медицина
са (14.06 ± 4.34%). От включените в проучването пациенти (6.25 ± 3.02%) отговарят, че поради финансови причини не
могат да си позволят подмяна на старите
протези.
Основните причини, поради които
обеззъбени пациенти провеждат лечението си във Факултета по дентална причина, са финансови, тъй като заплащането е почти минимално и в резултат на
препоръка от други пациенти. Наличието на по-добри специалисти също е причина за избор на факултета пред частните дентални практики. Отговорите са
илюстрирани на диаграма 3.
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1. Финансови

2. Психологични

3. Наличие на стари протези

4. Нищо не ме спира

5. Комб. 1 и 3

Диаграма 2. Причини, които спират пациентите да посетят ЛДМ
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1. Тук е по-евтино

2. По-добри специалисти са

3. Препоръчаха ми

4. Без отговор

5. Комб. 1 и 2

6. Комб. 1, 2 и 3

7. Комб. 1 и 3

8. Комб. 2 и 3

Диаграма 3. Защо правите целите си протези във ФДМ
Изводи
Здравната култура на българина е
ниска. Пациентите не посещават регулярно денталните кабинети поради липса на финанси. Това е и причината те да
търсят медицинска помощ в учебните
заведение.

19(2):90-7.
6. Cohen LK. Measuring oral health and quality of
life. University of North Carolina, 1996.
7. Ctrnactova B, Skaiska H. Reasons for extraction
of permanent teeth in a health community dental
center. Prakt-Zubn-Lek. 1990 Jun; 38(5): 139-44.
8. Trulsson V, Enfrasrand P et al. Edentulousness
and oral rehabilitation: experiences from the patients
perspective. Eur J Oral Sci. 2002; 110(6): 417-24.
9. Khazaei S, Keshteli A et al. Epidemiology and
risk factors of tooth loss among Iranian
adults:findings from a large community based study.
Bio
Med
Research
Int
2013
http://dx.doi.org/10.1155/2013/786462
10. Johnson TE. Factors contributing to dentists’
extraction decisions in older adults.Spec-CareDentist. 1993 Sep-Oct; 13(5): 195-9
11. Koshino H, Hirai T, Ishijima H,Tsukagoshi T,
Ishigami T, Tanaka Y.Quality of life and masticatory function in denture wearers. J Oral Rehabil. 2006;
33: 323–329.
12. Azarpazhooh A, Leake JL. Systematic review of
the association between respiratory diseases and oral
health. Journal of periodontology, 2006; 77(9):
1465-1482.
13. Sheiham A, Watt RG. The common risk factor
approach: a rational basis for promoting oral health.
Community Dentistry and Oral Epidemiology:
Commentary, 2000; 28(6): 399-406.
14. Dolem T, Atchinson K. Implications of access,
utilization and need for oral health care by the non –
institutionalized and institutionalized elderly on the

Библиография
1. Ганчовска П, Михайлов Т. Анализ на
мнението на лекарите по дентална медицина за
някои фактори, свързани със успешната рехабилитация с цели протези. Зъболекарски преглед.2007; 89(3): 195-200.
2. Янкова М. Клинично и експериментално проучване на еластичните материали за подплатяване на цели протези. Дисертация за придобиване
на ОНС доктор. София. 2018: 6.
3. Йолов Цв. Стоматологично здраве на старите
хора в България. Епидемиологични, демографски, психо-социални и организационни аспекти.
София. 2000: 18.
4. Petersen E, Bourgeois D, Ogawa H, EstupinanDay S & Ndiaye C. The global burden of oral diseases and risks to oral health. Bulletin of the World
Health Organization. 2005; 83: 661-669.
5. Stephens R et al. Oral health-related quality of
life of a population of medically compromised elderly people. Community Dent Health 2002;

169

Адрес за кореспонденция
Д-р Таня Божкова, дм,
Катедра „Протетична дентална медицина“
Факултет по дентална медицина
Медицински университет – Пловдив, България
Пловдив 4000, бул. „Христо Ботев“ №3
Е-mail: dr.tanq.bojkova@gmail.com
Тел. 0899 940 281

dental delivery system. J. Dent. Education.1993;
57(12): 876-87.
15. Heyden G. Critical issues of ageing: The dentist
as a supervisors of the general health of the elderly.
Int. Dent. J.1990; 40(2): 63-6.
16. Baiju RM, Peter E, Varghese NO, Sivaram R.
Oral Health and Quality of Life: Current Concepts. J
Clin Diagn Res. 2017 Jun; 11(6): ZE21-ZE26.

170

Сесия „Обществено здраве,
здравен мениджмънт, сестрински грижи,
здравни грижи и социална медицина“
Хранителни навици и ИТМ на студенти от МУ – Пловдив
Михаела Хубенова1, Лилия Ценкова2
1

Катедра по хигиена и екомедицина, Факултет по обществено здраве,
Медицински университет – Пловдив
2
Студент по медицина, Медицински факултет, Медицински университет – Пловдив
Ключови думи: хранене, закуска, индекс на телесна маса

Въведение
Наднорменото тегло и затлъстяването
са сред най-големите здравни проблеми
на 21 век. Те са сред водещите рискови
фактори за развитие на сърдечно-съдови,
метаболитни, онкологични и други социално значими заболявания.(1) Един от
водещите и най-лесни за оценка показатели е индексът на телесната маса
(ИТМ). Той отразява разпределението на
телесната маса (кг) спрямо ръста (м2) на
индивида – кг/м2.

на закуска. Закусването сутрин повече от
4 пъти седмично би могло да предотврати наднормено повишаване на телесното
тегло.(1)
От изследваната група в друго проучване, средният ИТМ се оказва значително по-нисък сред консуматорите на готови зърнени закуски в сравнение с другия тип консуматори (26.5 +/- 0.2 за първата група и 27.1 +/- 0.3 кг/м2), но нито
една група не се различава значително от
групата, при която липсва закуска (27 +/0.3 кг/м2). При изследването се взимат
предвид социално-демографските променливи като възраст, пол, раса, физическа активност, пушене, прием на медикаменти.(2) Според друго проучване,
закусващите редовно имат по-ниско ниво на абдоминално затлъстяване ако закуската им е съставена от плодове, необработени зърнени храни, ядки, семена и
йогурт. Тази зависимост се обяснява донякъде с тяхната по-здравословна диета
през останалата част от деня.(5)

Индекс на телесната маса според Световната
здравна организация, 1995 г.
Индекс на
Състояние
телесната маса
Поднормено тегло
< 18,5
Нормално тегло
18,5 – 24,99
Наднормено тегло
≥ 25,0
Затлъстяване
≥ 30,0
Затлъстяване I степен
30 – 34,99
Затлъстяване II степен
35 – 39,99
Затлъстяване III степен
≥ 40,0

Редица проучвания разглеждат ролята
на режима на храненето и разпределението на нутриентите през деня. Особено
внимание се обръща на ролята на закуската(1,2,3,4). Според някои от тях сред мъжете се установяват промени в ИТМ и
обиколката на талията при пропускане

Целта на проучването е да се оценят
хранителните навици на респондентите,
свързани с тяхната закуска и връзката им
с индекса на телесната маса.
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Материал и методи
Респондентите са 236 случайно подбрани студенти от българоезично (53%) и
англоезично обучение (47%) на средна
възраст 22.29 г., предимно жени (53%).
Използвайки анкетна карта, през февруари 2020 г. е проведено описателно срезово проучване.

вече от 4 пъти дневно се хранят 11.4%.
Радващ е фактът, че никой не е посочил,
че се храни само веднъж дневно. За редовно на хранене се приема това, което
се извършва приблизително в едни и същи часове всеки ден. Почти половината
респонденти (46.6%) посочват, че не се
хранят редовно, а едва 20.8% отговарят
положително на въпроса „Храните ли се
редовно?“.
36.3% от респондентите посочват, че
закусват всеки ден (61.6% са жени), а
никога не закусват 11.1%. От жените
42.4% закусват всеки ден, а най-голяма
част от мъжете (36%) закусват по-често
от 3 пъти седмично. Най-много изследвани (24.2%) закусват в интервала 9 –
9:59 ч., а най-малко (13.9%) в интервала
6 – 6:59 ч. 17.8% от отговорилите посочват, че първото им хранене за деня е след
11 ч., което означава, че те не закусват.
Най-много от анкетираните с наднормено тегло (24.1%) закусват в интервала
9 – 9:59 ч., а най-малко – 6.9%, закусват
в интервала 6 – 6:59 ч. Сред анкетираните с нормален ИТМ, разпределението на
закуската по часове е с минимални разлики (в диапазона 14.5% – 18.9%). Наймного (27.8%) от представителите с поднормено тегло закусват в интервала 7 –
7:59 ч. При 79.7% от респондентите напитки, сред които вода, чай, кафе, мляко,
айран, сокове и др., присъстват в закуската. Сред различните видове закуски,
впечатление прави групата респонденти,
които консумират или не консумират
плодове и зеленчуци за закуска. Съществена е разликата при анкетираните с
наднормено тегло. При 82.8% от тях не
присъстват плодове и зеленчуци за закуска, срещу 17.2%, които ги консумират. При консумиращите зърнени храни
за закуска не се откриват съществени
разлики в ИТМ в сравнение с тези, които

Резултати
Преобладаващата възраст на респондентите е 21 г. – 39%, като най-младият е
на 20 г., а най-възрастният – на 40 г. възраст. Спрямо националната принадлежност, извадката е разпределена както
следва – 57% са българските студенти,
следвани от тези от Великобритания и
Гърция – по 12.8%, следвани от тези с по
по-малко от 5% представителство – Италия, Пакистан, Непал, Германия, Турция,
Норвегия, Индия, Нигерия, Ирландия,
Сейшели, Кипър, Шри Ланка, Нидерландия, Швеция.
Средните стойности на ИТМ на изследваните е 22.64. С нормални стойности са 67.7%, с наднормено – 24.7% и с
поднормено – 17.7%. С наднормено тегло са предимно мъжете – 63.8%, а от
представителите с поднормено тегло
88.9% са жени. От отговорилите с нормални стойности на ИТМ, 54.1% са студенти на българоезично обучение, а
45.9% – на англоезично. Сред тези с
наднормено тегло съотношението е
сходно – 56.9% са българоезични, а
43.1% – англоезични. По-значителна е
разликата сред студентите с ИТМ под
нормата – 77.8% са български студенти.
Изграждането на устойчив режим на
хранене е сред основните принципи на
здравословното хранене. 38.1% от анкетираните се хранят 3 пъти дневно, последвани от 30.1%, хранещи се 4 пъти
дневно, двукратно се хранят 20.3%, по172

не ги консумират. Последните резултати
не респондират с резултатите от друго
проучване(4), според което ефективният
контрол на теглото измерен като ИТМ
< 25 е по-силно асоциран с консумацията на зърнена закуска, отколкото със закуска като цяло.
При закусващите и тези, които пропускат закуска не се открива съществена
разлика в разпределението на респондентите според ИТМ (Фиг. 1).

66.8%

индивидуални физиологични, социални
и други фактори. Изследването и изучаването на влиянието на закуската и храненето като цяло върху ИТМ има важно
значение за промоцията на здравето и
здравословния начин на живот, както и
предотвратяването на различни заболявания, наднормено тегло и затлъстяване,
сърдечно-съдови заболявания, диабет и
други. Предвид все по-широкото разпространение на тези заболявания в съвременния свят, не само сред възрастни,
но и сред младежи и деца, е необходимо
да се обърне сериозно и задълбочено
внимание на проблема.

71.4%
под 18.5
18.5-24.9
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над 24.9
24.9%

8.3%
Закусват

23.8%
4.8%
Не закусват

Фиг. 1. ИТМ при закусващи и пропускащи закуска
Заключение
Няма установена силна зависимост
между наличието и часа на закуска и
ИТМ.
Връзката между ИТМ и закуската е
много сложна и въпреки множеството
изследвания е трудно да се даде еднозначен отговор на въпроса дали има такава. Влияние оказват много различни и
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Въведение
Стресът на работното място е актуално явление в съвременното общество,
тясно свързано както с начина на изпълнение на трудовите задължения, така и с
начина на живот. Професионалният
стрес представлява съвкупност от негативни, физически и емоционални реакции, които възникват при несъответствие между изискванията на работата и
способностите, средствата или потребностите на работещия; може да породи
здравословни проблеми и дори да предизвика произшествия [1].
У нас професионалният стрес и бърнаут синдромът намират благоприятна
среда за развитие сред медицинските
специалисти, трудещи се в лечебните
заведения. Предпоставките за възникване са многообразни и многопосочни, защото произлизат от сложните взаимовръзки в здравния екип при обгрижване
на болния, но най-вече се дължат на
непрекъснатата промяна в системата на
общественото здравеопазване. Социалната ситуация в съвременното общество
е благоприятна за развитие на професионално изпепеляване поради: ограничаване на комуникативните връзки между
хората и в семейството; безработицата,
като икономически проблем; нестабилната световна и държавна икономика;
дисфункционалния, психологически и
организационен климат [2].

Стресът се преживява от всеки индивид по уникален начин. За едни може да
е травмиращ, а за други мотивиращ, следователно има изразена степен на субективност в преживяването му [3].
Част от професионалистите по здравни грижи имат способност да се справят
и да превъзмогнат негативното въздействие на напрежението на работната среда. Адаптацията на работещите към непрекъснатите промени в здравеопазната
система е един сериозен проблем не само на самата личност, но и на организацията, където работи.
Цел на настоящото проучване е да се
оцени устойчивостта в поведението на
специалистите по Здравни грижи под
въздействието на психоклимата на работното място.
Материал и методи
Използване е пряка анонимна анкетна
карта, сред 304 (284 жени и 20 мъже)
специалисти по здравни грижи, избрани
на случаен принцип от УМБАЛ, МБАЛ,
КОЦ – Пловдив, ДКЦ в гр. Пловдив и
региона и СБР-НК ЕОД гр. Хисаря. Проучването е проведено през периода
2018 – 2019 год.
За проучване мнението на изследваните респонденти е разработена анкетна
карта съдържаща 38 въпроса, групирани
в три раздела: Здравно състояние и качество на живот (9 въпроса); Хранене и
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начин на живот (12 въпроса); Психоклимат и условия на труд (12 въпроса).
Статистическата обработка на данните е извършена със статистическия програмен пакет SPSS v.17.0. и MS Excel for
Windows и включва вариационен, сравнителен и корелационен анализ. За ниво
на значимост на нулевата хипотеза бе
прието Р < 0.05.

Средният трудов стаж при жените е
18,18 г., а при мъжете 14,9 г. В изследваната група преобладават специалистите с
трудов стаж над 10 г. – 62,91%, спрямо
упражняващи професията си под 10 г. –
37,09% (фиг. 1).
37.09%
до 10 год.

Резултати и обсъждане
В изследваната група преобладават
жените 284 (93,4%), спрямо мъжете 20
(6,6%), на възраст от 21 г. до 70 г. на
средна възраст 41,94 г., която е близка до
средната възраст на работещите специалисти по здравни грижи в страната. Разпределението по месторабота е представено в таблица 1.

над 10 год.
62.91%

Фиг. 1. Разпределение на респондентите
по трудов стаж
При изследване на факторите за влиянието на стреса на работното място върху физическото и психично здраве на
специалистите по здравни грижи в двете
групи трудов стаж, се установиха статистически значими разлики в отговорите на въпроси „През последните 4 седмици имали ли сте психически проблеми
(да чувствате безпокойство, тревожност
или раздразнителност, да сте изпадали в
депресия)“ (χ2 = 15.93, Р = 0,003); „През
последните 4 седмици доколко лични
или психически проблеми Ви пречеха да
извършвате обичайните си дейности (работа, обучение или други ежедневни
дейности)?“, 54% от работещите под
10 г. са посочили отговор „умерено“ (χ2
= 12.17, Р = 0,007). Ниското ниво на социалния статус и високите нива на стрес
са оказали своето неблагоприятно влияние върху психо-емоционалното и физическо състояние на голяма част от сестринството у нас.
Психо-емоционалното изтощение не е
в резултат на пряката работа с пациенти,
а основно поради организационни проблеми. Повече от половината от здравни-

Таблица 1. Демографска характеристика
на изследваната група
Характеристика
Възраст
Range
mean ± SEM
Пол
Мъже
Range
mean ± SEM
Жени
Range
mean ± SEM
Трудов стаж
Range
mean ± SEM
Мъже /трудов стаж/
Range
mean ± SEM
Жени /трудов стаж/
Range
mean ± SEM
Месторабота
УМБАЛ
МБАЛ
КОЦ
СБР-НК*
ДКЦ

брой

%

от 21 до 77 год.
41,94 ± 0,69
20
6,6
от 26 до 66 год.
38,89 ± 2,25
284
93,4
от 21 г. до 70 г.
42,15 ± 0,73
от 1 до 44 год.
14,97 ± 0,74
от 3 до 38 год.
19,9 ± 1,93
от 1 до 44 год.
18,18 ± 0,77
174
69
32
10
19

57,24
22,7
10,53
3,29
6,25

*Специализирани болници за рехабилитация –
Национален Комплекс ЕАД (СБР-НК)
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те специалисти (55,84%) считат, че техните знания и умения не се използват
ефективно и възможностите им за изява
са ограничени, потвърдено и в редица
проучвания в страната и чужбина [2, 3,
4, 5, 6].
Създаване на оптимален режим на
труд и почивка при свръхнатоварването
и сменния график на медицинската сестра е важна мярка за профилактика на
психическата и физическата умора и
преумора. В проучването се установи, че
в 38,8% от лечебните заведения нямат
обособени места за почивка, а 38,4%
имат между 10 и над 10 нощни дежурства месечно.
Установи се наличие на обратна корелационна зависимост между групите под
и над 10 год. трудов стаж, психоклимата
и устойчивостта в поведението на специалистите по здравни грижи. Само 7,67%
от анкетираните здравни специалисти с
трудов стаж под 10 год. съобщават, че
никога не пренасят отрицателните емоции от работата в къщи (χ2 = 12.73, Р =
0,013). Установената обратнопропорционална зависимост (r = -0.126, Р < 0,05)
показва, че с увеличаване на трудовия
стаж нивата на професионален стрес намаляват.
Професионалното изгаряне е повлиятелно при младите специалисти, които работят във високорискови и ориентирани към клиента области като здравни услуги [7] и с напредване на възрастта изгарянето намалява. Една от възможните причини може да бъде несигурният хоризонт и липсата на сигурност
на работното място сред млади служители. Младите специалисти в началото на
кариерата си са поставени в условията на
професионална конкуренция, в едно с
влиянието на факторите на външната
среда – семейство, социална среда, са

допълващи обстоятелства, които допринасят за обективно по-високите нива на
стрес. В допълнение към това, повъзрастните служители с течение на
времето навлизат в период на осъзнаване, научават се как да управляват професионалния стрес, да се адаптират и стават устойчиви на изгаряне [4]. Тази устойчивост се дължи не само на придобитата в годините рутина в работния процес, а и от усвоените възможности за повишаване нивото на квалификацията –
следдипломно обучение. От съществено
значение за устойчивото поведение на
медицинските специалисти е и развитието на личностни качества характерни за
медицинската професия – издръжливост,
отговорност, постоянство, контрол и самоконтрол.
Високата степен на изгаряне е поразпространена сред по-слабо опитни
служители [8, 9]. По-големия трудов
стаж се явява потенциал за справяне със
стресови състояния от професионалистите по здравни грижи, който се основава на възгледите, познанията и мобилизацията им във връзка с конкретната работна ситуация. Те могат да поемат отговорност, уверени са в собствените си
възможности и способност да отстояват
възгледи, позиции, но също така и да се
самоконтролират. Това показва стремеж
за адаптация към работната среда, изразено не само с устойчивост в поведението, но и възможност за промяна в зависимост от конкретната ситуация и преценка от нейната необходимост [9, 10].
При анализа се установи и значителна
обратнопропорционална корелационна
зависимост между трудовия стаж и лошото настроение сутрин в работните дни
и очакването с нетърпение на почивните
дни (r = -0.601, Р < 0,05). По-дългият
професионален опит е свързан и с по176

напреднала кариера, което от своя страна е и по-висока предпоставка за удовлетвореност от работата.
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Заключение
Изследването показа, че с увеличаване на трудовия стаж, специалистите по
здравни грижи не само не са податливи
на странични въздействия, но и се справят значимо по-добре с тях, уповавайки
се на изградени личностни и професионални качества, характерни за професията. Това е свързано с тяхната разностранна образованост, непрекъснат процес
на професионализация, притежаване на
лични и професионални качества.
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Равнище и динамика на разходите за диагностика
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Въведение
Здравният статус на хората влияе
върху степента им на участие в социалния и трудовия живот и върху тяхната
производителност на работното място.
Запазването на здравето и активността
на хората за по-дълго време и увеличаването на продължителността на живота
в добро здраве има положителен ефект
върху производителността и конкурентоспособността, защото може да повлияе
на пазара на труда и да доведе до потенциални значителни икономии в бюджетите за здравно обслужване [1, 2].
Професионалните болести са социално значими и представляват важен дял
от общественото здравеопазване. Засягат
лица в активна трудова възраст, обуславят продължителна временна и трайна
неработоспособност и значителни загуби
и икономически последици. Администрирането на професионалните болести е
сравнително сложен процес, като се има
предвид, че се проучва значителен период от трудовата дейност на заболелите
лица, с участието на различни институции и специалисти технически и медицински [3, 4].
В управлението на процесите по диагностика и лечение на професионалните
болести взема участие специален финансов инструмент, какъвто е Фонд „Условия на труд“. Неговата дейност е фокусирана в областта на политиката по трудовите отношения на Министерство на труда и социалната политика (МТСП) [5].

Обект на проучване
Обект на изучаване е финансирането
на диагностиката на професионалните
заболявания за сметка на фонд „Условия
на труд“.
Цел и задачи на проучването
Целта на проучването се изразява в
установяване на динамиката на стойността и изпълнението на разходите за
диагностика на професионалните болести от ФУТ. В рамките на проучването се
решават следните задачи:
• да се проучат документи на МТСП,
относно механизма на финансиране на
диагностиката на професионалните заболявания;
• да се проучи годишната стойност
на заплатените средства;
• да се състави динамичен ред по отчет на годишните разходи на ФУТ по
проекти за дейности по диагностика на
професионални болести;
• да се определи годишното изпълнение на разходите на фонда по посочените проекти и дейности;
• да се изследва динамиката на изменение на разходите по отчет и на тяхното изпълнение.
Материали и методи
За провеждане на проучването са използвани отчетите за изпълнението на
програмния бюджет на МТСП за периода от 2009 г. до 2018 г., както и нормативни документи, като Кодекс за соци178

алното осигуряване (КСО), Закон за
здравословни и безопасни условия на
труд (ЗЗБУТ), Наредба 8/26.11.2007 г. за
условията и реда за финансиране на диагностиката на професионални болести
от фонд „Условия на труд“ [6, 7, 8].
Използват се следните научни методи – документен анализ, дескриптивна
статистика, регресионен анализ на трендова функция.

блага (услуги). [9], попадат изцяло в
програма „Осигуряване на подходящи
условия на труд“.
Много важна част от задачите на
ФУТ, освен подкрепата на проекти за
подобряване условията на труд в предприятията, представлява именно финансирането на дейности по диагностика и
провеждането на групови медицински
прегледи за ранно откриване на професионални болести. Чрез решаването на
посочените задачи ФУТ може да бъде
възприеман и като един важен инструмент на правителството по осъществяване на превенция върху здравето на заетите на техните работни места. Едновременно с това непосредствен ефект от
дейността му е превенция върху важни
социално-осигурителни рискове, като
професионалните заболявания и трудовите злополуки. [10]
Тези именно характерни особености в
дейността на фонда предопределят източниците му на финансиране. То се
осъществява по утвърдена от Министъра
на труда и социалната политика програма с лимитиран бюджет, набран и изразходван по бюджета на ведомството и
чрез трансфер от Националния осигурителен институт (НОИ) – фонд „Трудова
злополука и професионална болест”.
Диагностиката на професионалните
болести, осигурена финансово от фонда
става по условията и реда на отделен
нормативен
акт
–
Наредба
№
8/26.11.2007 г. на Министъра на труда и
социалната политика и от Министъра на
здравеопазването. За финансиране на
дейности по диагностика на професионалните болести имат право да кандидатстват лечебни заведения за болнично
лечение, които разполагат със специално
структурно обособено звено и съответния брой специалисти по професионални

Резултати и дискусия
Фонд „Условия на труд“ (ФУТ) е създаден на основание ЗЗБУТ, със задача да
финансира дейности, целящи подобряването условията на труд, в съответствие
с действащото законодателство на страната. По-конкретно дейността на фонда е
в съответствие с програма, приета от
Националния съвет по условия на труд.
В организационно отношение ФУТ е
част от структурата на МТСП. Неговият
директор е второстепенен разпоредител
с бюджет към министерството. ФУТ е
важен инструмент за осъществяване на
политиката на министерството в областта на трудовите отношения, като разходите му, в резултат на проведените реформи в бюджетния процес, намерили
израз в преход към програмен и ориентиран към резултатите бюджет. Програмно-целевото бюджетиране е подход,
в основата на който приходите и разходите се обособяват и представят по отделни програми в рамките на централните ведомства и организации. С други думи оправдаването на бюджетните разходи става чрез програмите на министерствата и централните държавни агенции. С
осъществяването на съответните програми, министерствата постигат предварително поставени стратегически и тактически цели. Всяка програма е свързана
със създаването на определени публични
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болести. Целта да бъде гарантирана висока медицинска и икономическа ефективност на разходите на фонда.
Средствата на ФУТ за диагностика на
професионалните болести се предоставят за:
• медицински прегледи за диагностика на професионалната болест;
• консултации със специалисти във
връзка с диагностицирането на професионалната болест;
• медицински изследвания за:
▪ лабораторни;
▪ образни;
▪ микробиологични;
▪ биохимични;
▪ функционални;
▪ други, необходими за точно диагностициране на болестта.
Заплащането на дейностите се извършва по цени, утвърдени чрез ценоразписи за диагностика на болести със
съмнение за професионален характер.
Разпределението на разходите става по
дейности, групирани условно по следния
начин:
• диагностика;
• консултации със специалисти;
• обсъждане от специализиран колегиум по професионални болести от ми-

нимум двама специалисти;
• разходи за материали и консумативи.
На базата на проучването на посочените документи и променливи са съставени динамични редове, както са посочени на таблица 1.
Разходите за диагностика на професионалните заболявания се отличават с необичайно голяма вариация в рамките на
периода, за който бяха открити публично достъпни данни. За 2009 г. до 2018 г.
(n = 10) бе установено стандартно отклонение в размер на 277,9 хил. лв. и размах от 999,6 хил. лв. при средна аритметична от 605,03 хил. лв. (SE = 87.9).
Аналогични са резултатите и при показателя, отчитащ степента на изпълнението на изучаваните разходи, спрямо установената им стойност с годишния закон
за държавния бюджет (табл. 2). В случая
прави силно впечатление ниският процент на изпълнение. Средната му за наблюдавания период е едва 55,4%
(SE=7,6%) в условията на значително
колебание по години (σ = 23,9%; Range =
80,7%). Т.е. от планираните по закон
разходи за диагностика за платими от
ФУТ от 1 млн. лв. средно годишно биват
изразходвани малко над половината от
тази сума.

Таблица 1. Разходи за диагностика на професионални заболявания по план и отчет
Разходи за диагностика
на професионалните
заболявания, хил. лв.
Година
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018

Закон
2 000
1 000
1 000
1 000
1 000
1 000
1 000
1 000
1 000
1 000

Отчет
1 012,30
12,70
418,74
450,75
582,67
819,87
766,32
819,96
576,64
590,34

Разходи на
Дял на разходите по
програма
диагностика в разходите на
Брой договори с „Осигуряване на
програма „Осигуряване на
лечебните
подходящи условия
подходящи условия на
заведения (ЛЗ)
на труд“, хил. лв.
труд“, %
5
15 571
6,5
не са открити
11 324
0,1
4
12 438
3,4
не са открити
18 832
2,4
3
33 164
1,8
3
45 645
1,8
не са открити
24 538
3,1
2
12 378
6,6
2
21 334
2,7
3
53 654
1,1
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Таблица 2. Процент на изпълнение на разходите за диагностика на професионалните
болести от ФУТ
Година

Разходи по закон,
хил. лв.

Разходи по отчет,
хил. лв.

Изпълнение на разходите
за диагностика, %

2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018

2 000
1 000
1 000
1 000
1 000
1 000
1 000
1 000
1 000
1 000

1 012,30
12,7 0
418,74
450,75
582,67
819,87
766,32
819,96
576,64
590,34

50,6
1,3
41,9
45,1
58,3
82,0
76,6
82,0
57,7
59,0

Необичайно високите нива на измерителите на разсейването се дължат на
твърде ниското значение на разходите от
12,7 хил. лв. през 2010 г., което е в значителна степен извън централната тенденция. При изключване на екстремно
ниската стойност на разходите може да
се провери за съществуване на намаляващ тренд на развитие на абсолютната
им сума (фиг. 1).
Уравнението с независима променлива времето има следната форма:
РД = -9,196. t + 725, където:
РД – разходи за диагностика на професионалните болести по отчет;
t – времето.
Оценката на регресионния коефициент обаче е незначима (Sig. = 0,723).
Твърде близък до нула и незначим е коефициентът на детерминация (R2 = 0,019;
Sig. = 0,723). Тези резултати не позволяват да се заключи категорично за намаляващ тренд на развитие на разходите за
диагностика в рамките на наблюдавания
период.
С включване в анализа на екстремно
ниската стойност на разходите от 2010 г.
линейната зависимост между сумата на
разходите и времето е правопропорцио-

нална. Като оценката на средното годишното им нарастване е 20,24 хил. лв.,
но тя е също така статистически незначима (Sig. = 0,54).
До известна степен се наблюдават
аналогични резултати и за динамиката
на процента на изпълнение на разходите
(фиг. 2).
Линията на тренда в този случай притежава положителен наклон и има вида:
ИРД = 0,027. t + 0,457, където:
ИРД – процент на изпълнение на разходите за диагностика на професионалните болести.
Оценката на коефициента пред независимата променлива – времето е пак
незначима (Sig. = 0,159). Коефициентът
на детерминация е по-висок, но също
незначим (R2 = 0,262; Sig. = 0,159). Очевидно, че не може да бъде обоснован по
емпиричен път ясно изразен тренд на
динамиката на абсолютната сума на разходите за диагностика по ФУТ, както и
на процента им на изпълнение.
Ако по аналогичен път включим
2010 г. ще бъде потвърдена възходящата
динамика на развитие на изпълнението
на разходите. В този случай отново не
може да бъде издържан 5%-тния тест за
181

хил.лв.

значимост, макар че в относителен план
оценката се подобрява. Коефициентът на
детерминация на трендовия модел е найвисок 0,368, а средногодишното нарастване на процента на изпълнение е с 4,8
процентни пункта (Sig. = 0,063).
Фактор, който допринася за твърде
нееднозначната динамика на разходите

на ФУТ за диагностика по години са
промените в броя на сключваните с ЛЗ
договори. Като последните варират от 2
до 5 броя. Като между техният брой и
равнището на изпълнение на разходите
се установи относително силна обратнопропорционална корелационна зависимост (R = -0,6).

1 200
1 000
800
600
400
200
0
2008

2010

2012

2014

2016

2018

2020
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Фиг. 1. Абсолютна величина на разходите за диагностика на професионалните болести
по отчет без 2010 г. и линия на тренда
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Фиг. 2. Изпълнение на разходите за диагностика на без 2010 г. с тредова линия
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Заключение
В крайна сметка, ако бъде пренебрегната строгостта на F и t-тестовете в рамките на проведените регресионни анализи, може да се позовем на наличието на
не толкова силно изразена или на нестабилна възходяща динамика на разходите
на ФУТ за диагностика на професионалните болести.
В рамките на обхванатия в проучването период разходите за диагностика на
професионалните болести, като част от
превенцията и ранно им откриване се
отличават с нисък процент на изпълнение и със значително колебание през
последните десет години. Причините за
ниската усвояемост могат да бъдат търсени в малкия брой договори, сключвани
с ЛЗ. Твърде вероятно е друг фактор с
негативно въздействие да се заключава в
навярно ниската информираност на заинтересованите лица от провеждане на
групови медицински прегледи и диагностика. На свой ред откритата относително висока обратнопропорционална
корелационна зависимост между броя на
сключваните договори и процента на изпълнение на разходите предполага концентриране на диагностичните и превантивни дейности в малко на брой ЛЗ в
страната.
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Въведение
Мобилното здраве (m-Health) се счита
за един от най-трансформиращите двигатели за иновации в предоставянето на
здравни услуги в наши дни и многократно е наричан най-големият технологичен
пробив на нашето съвремие [1]. Мобилното здравеопазване (m-Healthcare) се
отнася до използването на безжична система от мобилни средства за информационни и комуникационни технологии
(ИКТ), които предоставят здравни услуги, основани на експертни решения. Мобилните устройства събират данни за
здравето чрез наблюдение на показатели
в реално време, които се предоставят на
медицински специалисти и изследователи с цел директно предоставяне на специализирани грижи, т. нар. мобилна телемедицина [2].
Бързо нарастващата употреба на мобилни телефони в страните с ниски доходи, дава възможност за осигуряване
достъп на повече хора до здравни грижи
и подобряване капацитета на здравните
системи. В развитите страните мобилните смартфони непрекъснато увеличават
своите функции, които са способни да
повлияят и подобрят индивидуалното и
популационното здраве. Днес съществуват възможности за приложение на
смартфони за измерване на кръвно налягане, напомняне за прием на лекарствата, подаване инсулин на диабетици и др.
[3].

Целта на настоящата разработка е да
се проучат и анализират възможностите
на мобилното здравеопазване и приложението му сред пациентите в България.
Осъществено е търсене в базите данни на Scopus, Web of Science, Google
Scholar и PubMed.
Мобилно здравеопазване и мобилни
приложения за здраве
Свидетели сме на непрекъснато развитие на мобилните смартфони в технологично отношение, чрез които може да
се повлияе в значителна степен върху
здравето на индивидуално и популационно ниво.
Днес съществуват възможности за
приложение на смартфони за измерване
на кръвно налягане, напомняне за прием
на лекарствата, подаване инсулин на диабетици, подобряване на психичното
здраве и др.
Към януари 2019 г. населението на
Земята е 7.676 милиарда души, от които
5.11 милиарда са мобилни и 4.39 милиарда са интернет потребители. Към същия период ползващите социални мрежи
наброяват 3.48 милиарда, като общият
им брой в световен мащаб нараства с 288
милиона (9%) от м. януари 2018 г. От тях
3.26 милиарда души използват социални
медии на мобилни устройства [4]. Всички тези цифри дават представа за огромното значение на мобилните телефони в
интернет пространството в наши дни.
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8 532 910 са мобилните абонаменти за
2017 година [5]. Масовото използване на
мобилни телефони е свързано и с разработването на различни приложения, едно
от които е мобилно здраве. Това могат
да бъдат мобилни телефони, устройства
за наблюдение на пациентите, лични
цифрови асистенти (Personal digital
assistant) и безжични устройства. Сферите на приложение са многобройни:
• За комуникация между пациента и
здравната служба: линии за помощ; безплатно обаждане при спешно състояние;
напомнящи съобщения за прием на лекарства или час за преглед; кампании за
промоция на здравето, проведени с помощта на мобилни ИКТ за повишаване
на осведомеността на целевите групи;
консултация между медицинските специалисти; междусекторна комуникация
при извънредни ситуации и бедствия.
• Събиране на данни, управление и
отчитане на здравни проучвания чрез
използване на мобилни ИКТ.
• Мониторинг на пациенти – събиране и предаване на данни за наблюдение и
отчитане на различни състояния в набор
от настройки, използващи мобилни ИКТ.
• Достъп до информация и образование за здравни специалисти – мобилно
обучение (mLearning), достъп до онлайн
образователни ресурси чрез мобилни
ИКТ.
• Достъп до електронна информация
за пациенти (напр. лабораторни резултати, рентгенови снимки и др.), използващи мобилни ИКТ.
Непрекъснато нарастват приложенията за смартфони, които са насочени към
подобряване на здравето. Според проучване на Pew Research Center 19% от собствениците на смартфони използват подобни приложения [7]. Някои от най-

актуалните смартфон приложения, които
засягат храненето и приема на калории
са DietPoint, Fooducate, Lose it, Lifesum и
т.н. Други приложения като FitBit, отчитат физическата активност на потребителите. Calm е приложение за психичното здраве, което предоставя ментални
упражнения и техники за релаксация и
медитация; Sleep Cycle оценя качеството
на съня на потребителите. Съществуват
и приложения като iOS Health и
CareZone, които осигуряват интегриране
на цялостната здравна информация за
индивида.
Интерес представлява приложението
CAIDE (Cardiovascular Risk Factors,
Aging, and Incidence of Dementia), което
представлява базиран на доказателства
инструментариум, прогнозиращ риска за
развитието на късна деменция на базата
на възраст, образователно равнище и някои рискови фактори (хипертония, хиперхолестеролемия, затлъстяване, физически инактивитет и др.) [8]. Това приложение и подобни на него дават възможност потребителите да оценят своето
здравно състояние и при необходимост
да предприемат мерки за профилактика
срещу развитието на заболяване.
Други иновативни ИКТ приложения,
намиращи все по-широко приложение и
касаещи
човешкото
здраве
са
AppleWatch, AliveCor, ZEUS robotic
surgical system, Da Vinci Surgical System
и т. н. [9]
Съществено предимство на мобилните технологии е техният индивидуален
характер на събиране на здравна информация и възможност за предоставяне на
персонализирани грижи. Използването
на мобилно ИКТ представлява възможност за намаляване разходите за здравеопазване чрез ранна профилактика, ранна диагностика на заболявания и спесте185

но работно време на медицински специалисти [2].
Предоставянето на здравни грижи
чрез мобилни комуникационни устройства се развива с изключително бърз темп
и се смята за важен нов подход за управление на хронични заболявания.
Мобилните здравни приложения намаляват в значителна степен информационната асиметрия, като по този начин
потребителите стават по-отговорни към
собственото си здраве. Всичко това налага своевременно предприемане на
мерки за повишаване информираността
на хората за ползите от предоставянето
на здравни услуги чрез mHealth приложения. В бъдеще разработването на мобилни здравни приложения за пациенти
с различни заболявания е необходимо,
тъй като чрез тях могат да се предложат
нови възможности за мониторинг и лечение на различни социалнозначими заболявания, вземане на споделено решение (decision making), промоция на здравето и т.н.
Изпълнителният съвет на Световната
здравна организация (СЗО) през 2016 г.
разглежда mHealth като: „...използване
на мобилни безжични технологии за обществено здраве...“, отразявайки нарастващото значение на този ресурс за предоставянето на здравни услуги и обществено здраве, като се има предвид лесното им използване и широк обхват на
действие. Доказано е, че „mHealth“ увеличава достъпа до здравна информация,
услуги и умения, както и насочва към
положителни промени в здравното поведение и управлението на заболяванията
[10].
През 2018 година 71-вата Световна
Здравна Асамблея насърчава страните
членки да предприемат мерки за внедряване на дигиталните технологии в здрав-

ните системи. Резултат от Асамблеята е
Резолюция WHA71.7, която оценява потенциала на дигиталните технологии за
подобряване на общественото здраве
[11].
Резолюция EB139/8 от 2016 г. признава mHealth като средство за повишаване
достъпа до здравна информация и услуги, както и за целите на здравната промоция.
С Резолюция EB142/20 от 2018 г. СЗО
приема обновеният доклад за mHealth.
Мобилно здравеопазване
в България
След 2010 г. са стартирани няколко
пилотни проекта за електронно здравеопазване, за достоен живот и за управление на хронични заболявания при възрастни. Понастоящем в България има
само единични проектни инициативи за
тестване и предоставяне на дистанционни услуги с помощта на мобилни телефони. Примери за такива проекти са:
- „Пиа Матер“ – занимава се с телегрижи от 2012 г. на територията на град
София, като се предлага активна подкрепа на потребители и услуги за мониторинг в домашна среда. Услугите за възрастни хора и хора със специфични потребности включват автоматични обаждания по телефона с цел напомняне на
определена дейност – прием на лекарства, хранене и др. Услугата се ползва самостоятелно или се комбинира с други
за ежедневна грижа – домашен помощник, болногледач, здравен асистент [12].
- Фондация „Институт за социални
услуги в общността“ – изпълнява проект
за създаване на мрежа в подкрепа на хора с увреждания. Проектът се реализира
с финансовата подкрепа на Конфедерация Швейцария и Фонд за реформи чрез
Българско-Швейцарска програма за сът186

рудничество [13].
- Check point cardio – частна кардиологична практика с местонахождение
Казанлък предлага услуга за дистанционно следене на сърдечната дейност на
пациенти, промотирана в партньорство с
Vivacom [14].
- Oнлайн платформа Хийли (Healee) –
създадена с мисия „онлайн здравеопазване за всички“. Пациентите могат да се
свържат с лекар и да получат експертна
медицинска консултация навсякъде и по
всяко време. Друга възможност е да се
зададе въпрос и чрез изкуствен интелект
да се помогне на пациента да определи
симптомите си. Използва се мобилно
приложение, което е достъпно безплатно
и изисква регистрация. Има възможност
за създаване на електронен здравен картон, онлайн консултация чрез видео
връзка, запазване на час, задаване на
въпрос към група експерти, изпращане
на медицинска документация. Платформата е разработена и за болници. Чрез
специален административен панел болничната администрация може да следи
постъпващите искания за консултации и
да ги разпределя между лекарите. Прегледите се заплащат в зависимост от
спешността, която изисква консултацията и са достъпни за всички медицински
специалности. Услугата е нова, за сега
ограничена само до ползващите смарт
телефон или таблет. Остава въпросът,
как пациентът ще закупи лекарствата,
изискващи рецепта[15].

че това е пандемия [16]. Правителствата
се подготвят за най-лошото, осъзнавайки
въздействието, което COVID-19 ще окаже върху здравните услуги и световната
икономика. В докладите относно разпространението на вируса, специалистите
считат, че мобилното здравеопазване „би
могло“ да играе решаваща роля в настоящата ситуация.
В тази връзка мобилното здравеопазване е идеален начин за управлението на
заразни болести. Ключов фактор за забавяне на предаването на вирус е „социалното дистанциране“ (т.нар. „физическо
дистанциране“) [17], чрез което значително се намаляват контактите между
хората. За пациенти с COVID-19 или със
съмнения, че са заразени, мобилното
здраве може да помогне чрез дистанционна оценка и предоставяне на специализирани грижи. За хора, с висок риск от
заразяване с вируса COVID-19, (напр.
възрастни или възрастни с предшестващи медицински състояния), мобилното
здраве може значително да намали риска
и да осигури удобен достъп до рутинни
грижи без необходимост от посещение в
претоварените болници или чакане пред
медицински кабинети. За да бъде гарантирана ефективността на здравеопазването по време на текущата пандемия
COVID-19 и бъдещи подобни събития,
ние трябва да сме сигурни, че мобилното
здравеопазване е интегрирано по подходящ начин в здравната система и се
предлага като „обичайна“ форма за предоставяне на здравни грижи.
По време на инфекциозни пандемии
мобилното здравеопазване може да предостави медицински грижи от разстояние в реално време, да осигури бързо
достъпна информация чрез технологиите
(напр. чатботите в Singaporeduring
COVID-19) и да подпомогне диагности-

Мобилното здравеопазване
в условията на пандемията
коронавирусна болелест (COVID-19)
Броят на случаите на коронавирусна
болест 2019 (COVID-19) се увеличава
изключително бързо и на 11 март 2020 г.
Световната здравна организация обяви,
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цирането чрез видеоконсултации със
здравни професионалисти [18, 19]. Съществуват различни приложения за предоставяне на непрекъсната помощ. В литературата се съобщава за болници в
САЩ, където понастоящем лекарите използват дистанционно лечение за пациенти с COVID-19 [20].
Заключение
Мобилните телефони стават все понеобходими при мониторинга, предоставянето на превенция и грижи за пациентите. Те често се считат за джобни компютри поради усъвършенстваните им
компютърни функции и разнообразни
възможности. Чрез техните усъвършенствани сензори и сложни софтуерни
програми, мобилните приложения за
здравеопазване стават все по-иновативни
и значими за хората. В редица случаи
удобството за потребителите и ефективността на тези системи са признати както
от пациентите, така и от доставчиците на
здравни услуги. M-health технологията
използва напреднали концепции и техники от мултидисциплинарни области на
електротехниката, компютърните науки,
биомедицинското инженерство и медицината, чието приложение в системата
на здравеопазването може да бъде от
съществена полза.
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Въведение
Листовката за пациента e технически
документ включен във всяка една лекарствена опаковка, за да предостави основна информация за лекарствения продукт. Предоставянето да данните се
осъществява от производителя, като той
следва стандартен шаблон, който се съдържа регулаторно структурирана информация. На уебсайта на Изпълнителната агенция по лекарствата е публикуван регистър на всички лекарствени листовки.
Поставянето на листовка във вторичната опаковка на всички лекарствени
продукти е задължително. Изключение
се допуска в случай, че цялата необходима информация по чл. 7, ал. 1 и чл. 8
се съдържа върху вторичната или върху
първичната опаковка.
В листовката на лекарствените продукти се съдържа следната информация
в изброената последователност за идентифициране на лекарствения продукт,
както следва:
• име на лекарствения продукт,
следвано от количеството на активното
вещество в дозова единица и лекарствената форма; когато е необходимо, се посочва предназначението – за кърмачета,
деца или възрастни; международни непатентни имена на активните вещества, а
ако някое от тях няма такова – съответното общоприето име;
• фармако-терапевтична група или
фармакологично действие, представени
по лесно разбираем за пациента начин;

показания; информация, необходима
преди употребата на лекарствения продукт, като се обърне специално внимание и на употребата при определени
групи пациенти (деца, бременни или
кърмещи жени, възрастни пациенти и
лица със специфични патологични състояния);
• противопоказания;
необходими
предпазни мерки при употреба; лекарствени взаимодействия с други лекарствени продукти и други взаимодействия (с
алкохол, тютюн, храни, допълващи алтернативни терапии и др.), които може
да повлияят на действието на лекарствения продукт; специални предупреждения; предупреждение за възможно влияние върху способността за шофиране
или работа с машини;
• списък на помощните вещества,
познанията за които са необходими за
безопасното и ефикасно използване на
лекарствения продукт;
• предупреждение за риска от зависимост и злоупотреба (при наркотични и
психотропни вещества); необходимите
специфични и общи указания за правилна употреба: дозировка; начин на употреба и ако е необходимо, път на въвеждане; честота на прилагане, като при необходимост се посочва подходящото
време, когато лекарственият продукт
може или трябва да бъде приложен; продължителност на употреба, ако тя трябва
да бъде ограничена във времето; необходими действия при предозиране (включително симптоми, спешни мерки и ан189

тидот); начин на действие в случай на
пропускане на една или повече дози;
предупреждения, ако е необходимо, когато прекратяването на употребата е
свързано с риск;
• специална препоръка за консултация с лекаря или фармацевта (в зависимост от случая) при необходимост от пояснения относно използването на продукта;
• описание на нежеланите реакции,
които могат да възникнат при правилната употреба на лекарствения продукт, и
ако е необходимо – мерките, които трябва да се предприемат в такива случаи;
• изрична препоръка към пациента
да съобщава на лекаря си или на фармацевта за всяка нежелана реакция, която
не е спомената в листовката на лекарствения продукт;
• насочване към датата на изтичане
на срока на годност, отбелязана върху
опаковките, заедно със: предупреждение
продуктът да не се използва след датата
на изтичане на срока на годност; когато
върху опаковката датата на изтичане на
срока на годност или партидата е означена чрез съкратен израз, съкращението
и неговото значение се пояснява в листовката;
• специални условия за съхранение,
когато се изискват такива; срок на годност след разтваряне, суспендиране, разреждане или първо отваряне на опаковката, ако е приложимо – предупреждения за определени видими признаци на
влошаване на качеството, правещи продукта негоден за употреба;
• пълен качествен състав (активни и
помощни вещества) и количествено съдържание на активните вещества, като се
използват общоприетите имена; посочва
се за всяка разновидност на лекарстве-

ния продукт, ако е уместно; за всяка
разновидност на лекарствения продукт –
лекарствената форма и количествата в
една опаковка, изразени чрез масата или
обема на напълване или чрез броя на дозовите единици; препоръчва се да се
включи описание на външния вид;
• име и адрес на притежателя на разрешението за употреба/паралелен внос
или на удостоверението за регистрация и
когато е приложимо – на представителя
по чл. 26, ал. 2 ЗЛПХМ; име и адрес на
производителя, отговорен за освобождаване на партидата; когато лекарственият
продукт е разрешен за употреба или регистриран по процедура по взаимно
признаване или децентрализирана процедура под различни имена – списък на
имената на лекарствения продукт, разрешени по същата процедура в държавите от Европейското икономическо пространство;
• дата на последната редакция на
листовката.
Листовката трябва да бъде написана и
оформена по такъв начин, че да е четлива, ясна и разбираема, за да могат потребителите да реагират по подходящ начин, включително с помощта на медицински специалисти, ако е необходимо.
При разрешаване за употреба и при значителни промени в листовката тя се съобразява с резултатите от консултации с
целеви групи пациенти. 2
Цел
Да се анализира актуалността на информацията представена в листовките за
пациента, включени в регистъра на Изпълнителната агенция по лекарствата,
като се провери дали те включват всички
данни посочени в Наредба 38 за изискванията към данните върху опаковката
и в листовките на лекарствените про190

дукти. Да се посочат листовките за пациента, в който липсва част от необходимата информация. Да се направи взаимовръзка между годината на последната актуализация на листовката и пълнотата на данните посочени в листовката.

една от листовките за пациента. Извлечените данни от листовките са подредени в табличен вид и са обобщени.
Резултати
Относително малък брой (4%) от лекарствата са с последна промяна през
2020 година. Около 40% от лекарствата
имат актуализация през 2019 г. През
последните пет години, около 78% са
имали промяна. Около 15% от лекарствата са с последно преразглеждане в интервала от 2011 до 2015 година, а само
4% между 2006 и 2010 г. Само 1% са с
последен преглед от 2000 до 2005 г.

Материали и методи
Проучването съдържа обобщените
данни от листовките на около 2300 лекарствени продукта от всички групи
съгласно
анатомо
терапевтичнатахимична класификация, на лекарствените продукти – както следва А – Храносмилателна система и метаболизъм (241
лекарствени продукта), В – Кръв и кръвотворни органи (104 лекарствени продукта), С – Сърдечно съдова система
(470
лекарствени
продукта),
DДерматологични средства (110 лекарствени продукта), G – Пикочо-полова система и полови хормони (119 лекарствени
продукта), H – Хормонални препарати за
системно приложение, с изключение на
полови хормони и инсулини (26 лекарствени продукта), J – Антиинфекциозни
средства за системно приложение (183
лекарствени продукта), L – Антинеопластични и имуномодулиращи средства
(115 лекарствени продукта), М – Мускулно скелетна система (167 лекарствени
продукта), N – Нервна система (377 лекарствени продукта), R – Дихателна система (212 лекарствени продукта) и S –
Сензорни органи (80 лекарствени продукта).3 Всеки един от лекарствените
продукти е проверен за наличието на регистрирана цена в сайта на Националният съвет по цени и реимбурсиране.4 След
което детайлно е преразгледана всяка

2020-2015

2015-2010

2010-2005

2005-2000

Диаграма 1. Процентно разпределение
на листовките за пациента по години
От проверените лекарствени продукти
само 57 са тези с последна актуализация
на листовката в периода 2000 – 2010 година. При 41 от тях липсва адресът за
съобщаване на нежелани лекарствени
реакции, което е един сериозен недостатък на лекарствената листовка. Почти
всички не отговарят на изискванията на
Наредба 38 за изискванията към съдържанието на листовката. Като в някой от
тях липсват основни графи.
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Таблица 1. Детайлно разпределение на лекарствените листовки за пациента според годината на последното им преразглеждане
Година на последно
преразглеждане
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010

Брой листовки

Година на последно
преразглеждане
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000

96
862
368
258
175
159
46
49
55
31
14

Брой листовки
14
17
16
11
12
8
3
6
2
1
1
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Диаграма 1. Представя детайлно разпределение на лекарствените листовки за пациента
според годината на последното им преразглеждане и АТС класификацията
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Таблица 2. Лекарствени продукти с последна актуализация на листовката 2000 – 2010

Извод
Всички получени резултати водят до
заключението, че информация в листовката за пациента, е актуална и те се преразглеждат редовно. Уебсайта на Изпълнителна агенция по лекарствата е найудачният и удобен вариант за търсене на
информация
касаеща
рационалната
употреба на лекарствените продукти.

2. Министерство
на
здравеопазването
–
http://www.mh.government.bg/bg/normativniaktove/naredbi/?page=57
3. ATC класификация – Mediately Регистър
лекарства – https://mediately.co/bg/atcs/
4. Национален съвет по цени и реимбурсиране
на
лекарствените
продукти
–
https://www.ncpr.bg/bg/
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Проучване на обществените нагласи за приложението
на информационните и комуникационни технологии
в сферата на здравеопазването сред здравните специалисти
в България
Лора Дойчева1, Кристина Килова2
1

Факултет по обществено здраве, Медицински университет – Пловдив
Катедра „Медицинска информатика, биостатистика и електронно обучение“,
Факултет по обществено здраве, Медицински университет – Пловдив
2

Въведение
Информационните и комуникационни
технологии (ИКТ) в сферата на здравеопазването предоставят нови възможности за подобрение на качеството на медицинската помощ. Днес пациентите имат
възможността да ги използват за достъп
до здравна информация, връзка с лечебни заведения, а в някои случаи, и за получаване на консултации и лечение от
разстояние. По този начин ИКТ повлияват профилактиката, лечението и рехабилитацията на заболяванията. Широкото разпространение на мобилните
смартфони допълнително увеличава тези
тенденции [1].
Намираме се в нова ера в здравеопазването, в която все повече се използват
ИКТ за дигитализация на здравна информация [2]. Показатели, симптоми,
синдроми и диагнози на пациенти, както
и научните знания и опит на медицинската професия постепенно придобиват
дигитален вид. Това състояние на здравната информация позволява нейното полесно съхранение, анализ и разпространение. Дигитално съхранената здравна
информация е защитена от физическото
ѝ загубване или унищожение поради
невнимание, а анализът ѝ е улеснен поради по-добрата четливост на печатната
информация и достъпност. Дигиталната
здравна информация също така предоставя възможности за мигновеното ѝ раз-

пространение до медицински специалист
повишаващо достъпът на пациенти до
медицинска помощ и съкращаващо времето до окончателната диагноза. Всички
тези процеси на дигитализация на здравеопазването предоставят все по-големи
възможности за развитие на медицината
и по-точно отговаряне на потребителските нужди и очаквания на пациентите
[3].
ИКТ в сферата на здравеопазването
предоставят и възможности за подобрение на качеството на медицинската помощ, чрез сравняване на резултати преди
и след лечение, както и чрез съпоставяне
с други лечебни методи. Те могат да
оценят обективни критерии за здравето
на отделни индивиди, групата и населението, като цяло. Освен това, чрез приложението на ИКТ здравни специалисти
в развиващи се страни могат да се свържат със свои колеги в развити страни [4].
Така, ще се насърчи обмяната на опит и
знания в профилактиката и лечението на
заболяванията. Също така, връзката
между здравните специалисти ще подобри колаборацията в научни проекти и ще
спомогне за изграждането на бъдещата
насока за развитие на медицината, според нуждите на световното население в
настоящата ера на глобализация [5].
Целта на настоящото проучване е да
се изследват обществените нагласи сред
здравните специалисти за внедряване и
194

приложение на информационните и комуникационни технологии в здравеопазването.

мяна беше направена за възрастовата
група 15 – 24 г., която беше променена в
анкетата на 18 – 24 г., тъй като в проучването бяха включени само пълнолетни
респонденти, а възрастовите групи 65 –
79 г. и над 80 г. бяха обединени във възраст над 65 години (фиг. 2).

Материал и методи
Анкетирани са 68 здравни работници,
от които 44 са жени, а 24 мъже. Средната
възраст е 43.62 ± 1.73 г. Най-младият
респондент е на 23 години, а найвъзрастния на 68.
Разработен е авторски инструментариум – анкетна карта, съставена от 12
въпроса разпределени в два панела. Първият включва демографски въпроси за
пол, възраст, образование. Във втори панел са въпросите, свързани с обществените нагласи за използване на ИКТ в
здравеопазването. За част от въпросите е
използвана 5-степенната скала на Ликерт.
Изследването е извършено в периода
октомври – декември месец 2019 г.
Статистическата обработка на данните е извършена с помощта на софтуерен
продукт SPSS v.17. Използвани са описателна статистика, t-тест на Student и χ2тест. За графично представяне на резултатите е използван MS Excel 2016.

35.3%
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Фиг. 1. Разпределение на анкетираните
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33

35
30

27

брой

25
20
15
10
5
0

Резултати и обсъждане
За проучване на обществените нагласи сред здравните специалисти за внедряване и приложение на информационните и комуникационни технологии в
здравеопазването са анкетирани общо 68
души, доброволно, анонимно и без предварителен подбор. Анкетата е попълнена
от 44 жени (64.7%) и 24 мъже (35.3%).
Разпределението по пол на анкетираните
пациенти е представено на фигура 1.
Групите бяха избрани да съответстват
на възрастовите категории използвани от
Националния Статистически Институт
(НСИ) на Република България [6]. Про-

6

2

18-24 г. 25-49 г. 50-64 г. над 65 г.
възрастови групи

Фиг. 2. Разпределение на анкетираните
по възраст
Според образованието на анкетираните, 45.6% (n = 31) от тях имат завършена
магистърска образователна степен, следвани от тези със средно образование
(фиг. 3).
В основната си част здравните специалисти са с положително отношение към
използването на информационните и комуникационни технологии в здравеопазването (80.9%; n = 55).
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За отговор на въпроса: Използвате ли,
или, бихте ли използвали дигитално устройство за провеждане на консултация и лечение на Ваши пациенти от разстояние? бе използвана 5-степенната
скала на Ликерт. Установи се силно позитивно отношение към дистанционна
комуникация между пациент и здравен
специалист посредством ИКТ, като
42.2% (n = 27) са отговорилите с „да“ и
39.1% (n = 25) с „по-скоро да“ (фиг. 5).
Тези резултати показват желанието на
анкетираните да улеснят достъпа на пациентите до здравни грижи при нужда,
чрез използването на ИКТ. Нагласите на
анкетираните са оправдани, тъй като
проучване за точността на теледерматологичен преглед и теледерматоскопия за
диагностициране на най-честите кожни
неоплазми в Украйна е 90.3% [7].
Важен аспект за осъществяването на
телеконсултация е възможността на медицинските специалисти да се отзоват
при нужда на пациентите. Затова, е необходимо или да бъде разработен подходящ график във работния ден на специалистите позволяващ извършване на телеконсултации или да бъдат назначени
лекари, чиято единствена задача е да телеконсултират пациенти.
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Фиг. 5. Предоставяне на лечение от разстояние чрез ИКТ
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Този положителен резултат разкрива
необходимостта от изграждане на ИКТ
системи за предоставяне на телелечение.
ИКТ системите за телелечение ще дадат
достъп до здравни грижи на хора отдалечени от лечебни заведения. Телемедицината представлява област от медицината с голяма перспектива, на която възможностите тепърва ще нарастват и ще
се развиват.
Над 90% от респондентите ежедневно
използват интернет. Независимо от положителните нагласи за използване на
информационните и комуникационни
технологии в здравеопазването над половината от анкетираните здравни специалисти (54,6%) не са съгласни да консултират пациент от разстояние, когото
не познават.
Респондентите с по-висока образователна степен са по-притеснени относно
злоупотреба с лична информация (χ2 =
35.771; P < 0.05).
Над 80% от анкетираните здравни
специалисти споделят, че предпочитаната от тях дигитална модалност, с която
да следят здравословното състояние на
своите пациенти е смарт телефона, следвана от компютър/лаптоп.
Тези резултати показват, че при разработването на ИКТ в сферата на здра50
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веопазването на първо място трябва да
бъдат разработени приложенията за
смартфони. Приложенията за настолни
компютри и лаптопи трябва да бъдат
втори по приоритет. Останалите дигитални модалности – смарт-часовник,
специализирано преносимо устройство и
самостоятелни сензори – трябва да бъдат
пригодени за сферата на здравеопазването, като бъдещо развитие на ИКТ за подобряване на общественото здраве.
В анкетата е зададен въпрос желанието за обучение: Бихте ли участвали в
обучение относно съвременни тенденции и приложението на ИКТ в здравеопазването?
Болшинството респонденти имат желание за обучение относно използването
и приложението на ИКТ в здравеопазването (82.4%, n = 56). Този висок процент
категорично говори за желанието на медицинските специалисти да бъдат в крак
с времето, да задълбочат познанията си,
свързани с ИКТ, да научат и внедрят в
практиката съвременни услуги. Потвърждават се директивите на ЕС за обучение през целия живот, равен достъп до
образование независимо от пол, възраст
и социален статус. Отговорите са представени на фигура 6.
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Фиг. 6. Разпределение на отговорите на респондентите за участие в обучение за приложението на ИКТ в здравеопазването
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Не се установи статистически значима разлика в отговорите на респондентите (P > 0.05).
Данните от проведена анкета в САЩ
по отношение на обучението за прилагане на ИКТ в здравеопазването сочат, че
повечето респонденти смятат за много
важно доставчиците и администраторите
на болници да бъдат образовани по отношение на телездравето, като средният
отговор е приблизително 4 по 5-бална
скала. Въпреки това, голяма част от тях
споделят, че нивото на образование е пониско от идеалното, класирайки действителното образование около 3 от 5 както за доставчиците, така и за администраторите на телемедицински услуги [8].
При друго голямо проучване, направено в Австралия, са анкетирани 643
здравни специалисти, работещи в областта на психиатрията. От тях 284 или
44.2% са посочили, че използват телемедицина в практиката си. Попитани за
предимствата на телездравето, 67.8% са
съобщили за подобрен достъп до здравеопазване и повече от половината (56.3%)
са постави отметка „подобрена приемственост на грижите“.
Посочилите, че не прилагат телемедицина здравни работници са помолени
да разгледат причините за това. Найчесто срещания отговор (43.3%) е, че не
са сигурни как да започнат; 27.6% посочват за отговор липса на време и ресурси, а 23.4% – нямат достатъчно познания за достъп. Почти 2/3 (63.6%) са
посочили, че имат умерено разбиране за
клинично телездраве, докато само 18.6%
имат значително. Противопоставено на
не-потребителите, почти 2/3 (61.3%) са
посочили, че имат минимум разбиране, а
9% не го разбират въобще.
Всички анкетирани са запитани какви
теми трябва да бъдат обхванати в модула

за професионално образование, който се
разработва. Най-честите отговори са:
внедряване и създаване на телемедицинска услуга (77.3%); въведение в основите
на телездравето (77.1%); налични технологични възможности (71.9%) [9].
Заключение
Използването на дигитални устройства е всекидневно, като най-голям дял заемат смарт телефоните. Именно там
трябва да се насочат усилия в разработването и използването на съществуващи
приложения. Това би било полезно за
телемониторинг и запис на данни за
здравословното състояние на населението, записване и напомняне за часове,
споделяне на изображения, лабораторни
резултати и пр.
Желанието за обучение на здравните
специалисти относно внедряването на
ИКТ в здравеопазването е голямо. Следва да се вземе под внимание и да се разработят програми не само за следдипломно обучение, а и в самите университети, за да се отговори на това търсене.
Необходимо е също да се повиши нивото
на компетентност и по отношение на
ИКТ като цяло.
Настоящото проучване установи положителна нагласа на здравните специалисти към внедряването на съвременните технологии в сферата на здравеопазването. Те желаят да имат достъп до дигитална здравна информация, да имат
възможността за дистанционен контакт с
пациент, когото познават, чрез услугите
на телемедицината под формата на телеконсултации и телелечение.
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Резюме
Разстройството от аутистичния спектър (РАС) обхваща хетерогенна група нарушения в детското
развитие, характеризиращи се с множество социални, когнитивни и езикови увреждания,
стереотипни модели на поведение, и ограничени интереси. Въпреки задълбочените проучвания,
етиологията и патогенезата на РАС остават все още неизяснени. През последните години са
идентифицирани редица гени като рискови фактори, установени са и нарушения в
митохондриалната функция, биоенергетиката, оксидативния стрес и променени нива на ключови
метаболити при пациенти с РАС.
Нарастващите доказателства за биохимичните и физиологичните отклонения потвърждават
приноса на митохондриите за поведенческия фенотип, тъй като те са неразделна част от различни
клетъчни функции и се влияят от широк спектър ендо и екзогенни фактори. Ролята на тези
органели за развитието на РАС се разглеждат в няколко аспекта – 1) изменения в митохондриалния
или ядрен геном; 2) доказателства за митохондриална дисфункция; 3) високи нива на окислителни
агенти и 4) включване на имунни механизми. Идентифицирането на ключови нарушения в
активността на митохондриите разкрива възможности за разработване на нови ефективни лечебни
стратегии. В настоящия обзор се разглеждат генетични и митохондриални изменения, асоциирани
с РАС, както и възможни терапевтични подходи – използване на суплементи с антиоксидантен
ефект и кетогенна диета. Изяснява се ролята на митохондриите в патогенезата на РАС и
използването на ефективни лечебни методи, насочени към нормализиране на митохондриалната
функция чрез повлияване на патофизиологичните и биохимични механизми и оттам повлияване на
основните аутистични симптоми.
Ключови думи: РАС, митохондриална дисфункция, оксидативен стрес, терапия, имунна
дисфункция

Въведение
Разстройствата от аутистичния спектър (РАС) обхващат група неврологични
заболявания в детското развитие, хетерогенни както на клинично, така и на
етиологично ниво. Характеризират се с
нарушена комуникация, социални умения, репетитивно-рестриктивно поведение и често съпътстващ интелектуален
дефицит (1). Данните за честотата на
РАС показват постоянно увеличаване на
броя на диагностицираните случаи, като
аутизмът се среща четири пъти по-често
при мъже от колкото при жени. Диагностицирането се основава на оценка на поведенчески и познавателни характеристики в съответствие с международните

критерии за диагностика – DSM 5 или
МКБ 11. Терапевтичните стратегии
включват различни видове поведенчески
терапии, които могат само да подобрят
аутистичното поведение, но не и да го
излекуват. Тези ограничения подчертават необходимостта от търсене на причинно следствената връзка между РАС и
наблюдаваните биохимични, патофизиологични отклонения и възможности за
повлияването им. Все повече изследователи и практикуващи специалисти приемат, че причините са взаимосвързани и
включват мутации в митохондриалния
или ядрен геном, митохондриална
дисфункция, повишени нива на ROS (свободни кислородни форми), включване на
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имунни механизми и фактори на средата –
токсини, пестициди и др (фиг. 1).

случаите. Поради това за по-голямата
част от пациентите генетичната диагноза
все още не е възможна. Към днешна дата
са проведени голям брой проучвания
чрез екзомно /геномно секвениране
(WES, WGS) на пациенти, които са без
резултат за идентифицирането на мутации свързани с РАС (2). Установените
гени, асоциирани със заболяването,
участват в: обработка на информация от
външната среда, имунни процеси, растеж и развитие на невроните, сигнална
трансдукция, реагиране на оксидативен
стрес, невропластичност, трансметилиране, транссулфуриране, метаболитни
пътища и др. Повечето от пациентите са
носили на de novo мутации, които се
приемат за „екзогенната причина“ за аутизма (3 – 11).
2. Доказателства за митохондриална
дисфункция при РАС
През последните години митохондриалната дисфункция е идентифицирана
като една от най-често срещаните метаболитни аномалии, свързани с РАС (12 –
14). Причината се обяснява с функциите
на митохондриите, който са свързани с
клетъчния метаболизъм, доставката на
енергия, апоптозата, генерирането на
ROS и защитата от тях, влиянието върху
имунните реакции, регулация на Са2+
хомеостаза и дори поддържането на
нормална чревна флора. През 2012 метаанализа на Rossignol and Frye показва
повишени нива на лактат, пируват, аланин, амоняк и АСАТ и понижени нива
на карнитин при деца с РАС (13, 15).
Други доказателства, подкрепящи наличието на митохондриална дисфункция,
са съобщените промени в мозък, кръв,
ликвор, урина и в клетъчни линии.
2.1. Изследване
на
дорзалния
префронтален кортекс на пациенти с
РАС
чрез
фосфор-31
магнитно-

Фиг. 1. Причини за РАС като мултисистемно разстройство
Така митохондриалната дисфункция,
оксидативният стрес и имунната дисрегулация могат да обединят съвременните
теории относно патогенезата при РАС и
да обяснят половите различия между засегнатите индивиди. Напредъкът в разбирането на тези сложни взаимодействия
ще даде възможност за разкриване на
ефективно лечение и подобряване на
симптоматиката.
I. Причини за РАС
1. Генетичните аномалии са около
20%, като почти 80% от децата с РАС са
без генетична диагноза. Само 10 – 20%
от пациентите с РАС имат уточнена етиология, която включва: хромозомни аберации, мутации в ядрени/митохондриални гени, метаболитни заболявания
и други, при които аутизмът е само една
от клиничните прояви. Тези случаи се
означават като синдромен аутизъм. Останалите се класифицирани като идопатични, приема се, че етиологията им е
многофакторна. Идентифицирани са
стотици различни гени, асоциирани с
РАС, но всяка една от намерените мутации представлява много малка част от
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резонансна спектроскопия (31P MRS)
показва абнормални метаболитни нива
на фосфокреатин, неорганичен фосфат и
фосфолипиди (16). Те са сравнени с резултати от тестове за интелигентност в
същата група и показват корелация със
скалите за интелект и речеви способности. Установени са ниски нива на
N-ацетил-аспартат (NАА), креатин, фосфокреатин, холин и миоинозитол при
деца с РАС в сравнение със здрави контроли (17).
2.2. В кръвни проби са открити повишени антимитохондриални антитела
(срещу М2 митохондриален антиген) и
митохондриална ДНК (15).
2.3. Потвърдено е наличието на биоенергиен дефицит и чрез откриване на
различни анормални биомаркери в спиналната течност, урината, скелетните
мускули и букалната лигавица. Лабораторните изследвания показват митохондриална дисфункция, изразяваща се в
лактатна ацидоза, повишени нива на метаболити от цикъла на Кребс, плазмен
карнитинов дефицит и ниски нива на
АТФ (18 – 21).
2.4. Лимфобластни клетъчни линии
(ЛКЛ – В-клетки, трансформирани от
Епщайн-Бар вирус) се използват като
клетъчен модел на митохондриална
дисфункция при РАС. Извлечени от пациенти, ЛКЛ показват по-голяма чувствителност към нитрозативен стрес и към
различни токсични вещества – етилживак, бисфенол, бутил парабен, повишена
продукция на ROS, нарушена редокс хомеостаза (22, 23), което още веднъж подкрепя участието на митохондриите и
факторите на средата в патогенезата на
РАС.
3. Оксидативен стрес при РАС
Митохондриите са сред основните из-

точници на ROS (ROS – reactive oxygen
species), реактивни азотни видове (RNS),
пероксинитрит (ONOO−) и азотен оксид
(NО), които играят важна роля за възникването на оксидативен стрес. Ниските нива на ROS осигуряват запазване на
хомеостазата, докато повишаването им е
свързано с поява на оксидативен стрес,
увреждане на ДНК, белтъци, липиди и
апоптоза. Те влияят негативно върху интегритета на ЕТВ и по този начин се
произвежда още супероксид. Така митохондриалната дисфункция не само води до оксидативен стрес, но е и резултат
от такъв. Понижените нива на глутатион,
както и на някои антиоксидантни ензими, включително супероксид дисмутаза,
глутатион пероксидаза и каталаза доказват наличието на оксидативен стрес при
пациенти с РАС (24 – 27). Установена е
връзка между загубата на речеви способности и понижените нива на тези молекули. В обобщение, окислителният
стрес намалява митохондриалната функция, редуцира производството на АТР,
създава повече свободни радикали и
причинява увреждане на невроните.
4. Доказателства
за
имунна
дисфункция при РАС
Митохондриалната дисфункция и оксидативният стрес, открити при пациенти с аутизъм, могат да доведат до индуциране на възпаление и имунна дисрегулация. ДНК, отделена от увредените митохондрии, блокираната митофагия и
натрупването на дисфункционални органели, активират имунните клетки. Те от
своя страна отделят възпалителни медиатори, RNS и ROS, като задействат вътреклетъчни процеси, които променят
митохондриалната функция и се активира положителната обратна връзка, осигуряваща прехода от остро към хронично възпаление (28, 29) (фиг. 2).
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Фиг. 2. Връзка между митохондриалната дисфункция и възпалението
Промени във функционирането на
централната и периферната имунна система, при РАС се изразяват в: дисбаланс
на имунни клетките, цитокини, автоантитела и повишена пропускливост на
кръвно-мозъчната бариера (30 – 37). Установено е повишаване на абсолютния
брой на естествени убийци (NK), моноцити, В-клетки, INF-γ, TNF-α; TNFрецептор II, IL-6, IL-8, IL-1β, автоантитела и намалени регулаторни Т клетки
(30 – 38)
(фиг.
2).
Активираните
В-клетки образуват антитела и това
обяснява наблюдаваните имуномедиирани коморбидности при РАС като алергии, автоимунни реакции и гастроинтестинални нарушения. Невроинфламация и
микроглиално активиране също са докладвани за различни мозъчни региони,
което повишава нивата на провъзпалителни цитокини, и възпрепятства невралното развитие (39). Така митохондриалната активност може да влияе на
имунната и нервната система, като акумулира и въздействието на факторите на
околната среда.
6. CDR парадигма
Naviaux (2014) развива хипотезата за
т.нар. клетъчен отговор при опасност –
cell danger response (CDR), според която
причината за РАС е цялостна клетъчна
реакция към стресови ситуации, която
адаптира организма (40). В отговор ендо/екзогенни фактори, органелите преминават от М2 състояние (противовъз-

палително), към М1 (провъзпалително и
прооксидантно) състояние. Тази промяна
в митохондриалната функция е аналогична на преминаването на макрофагите
между функционалните М0, М1 и М2.
CDR се медиира от пуринергичната сигнална система. Тя е адаптивно явление,
но ако се задържи дълго, може да отключи хронични заболявания като РАС
(40).
II. Терапия
Към този момент няма доказано лечение на РАС, защото все още първопричината не е уточнена. Текущото терапевтично поведение се ограничава до адресиране на симптоматиката. Най-широко
застъпени и признати за стандарт са когнитивно-поведенческите терапии, започващи от ранна възраст. Нарастващите
доказателства за метаболитни аномалии,
асоциирани с РАС, откриват нови хоризонти за разкриване на потенциалните
механизми на болестта и възможното ѝ
лечение. Съществуват различни методи,
все още на експериментално ниво, които
целят подобряване на митохондриалната
активност, оксидативния стрес и наблюдаваната симптоматика.
Те могат да се разделят на 3 групи:
1) Суплементация с вещества, подобряващи митохондриалната функция – L-карнитин, coenzyme Q10, B
витамини.
Диетични добавки, използвани за ле203

чение на митохондриални заболявания,
се прилагат и при деца с РАС. Редица
изследвания показват, че мултивитамини, комбинирани с минерални добавки
(съдържащи митохондриални кофактори
и антиоксиданти), подобряват нивата на
АТФ, НАДН, глутатион и се отразяват
благоприятно на цялостното поведение
при РАС. Такава терапия включва
L-карнитин, КоЕ Q10, вит. от B групата,
които положително корелират с когнитивни и поведенчески показатели при
РАС. L-карнитинът защитава митохондриите от токсини и е задължителен за
нормалното им функциониране, като доказано понижава биомаркерите за оксидативен стрес (41 – 42). CoQ10 се използва за оценка на функцията на ETВ, а
също притежава и противовъзпалителни
свойства чрез намаляване на нивата на
TNF-α, IL-6, C-реактивен протеин (43 –
48). Витаминин B7 участва в метаболизма на мазнините и аминокиселините
(49 – 52). Терапевтичните ефекти на тези
суплементи вероятно се дължат на подобрение в митохондриалната функция,
намаляване на свръхпродукцията на ROS
и възпалителните процеси.
1.2. Суплементация с вещества, понижаващи оксидативния стрес –
α-токоферол (вит. Е), аскорбинова киселина, N-ацетилцистеин и тетрахидробиоптерин
Антиоксидантите могат да бъдат разтворими в липиди (вит. А и Е) или водоразтворими (вит. С и В комплекс) и да
имат различна степен на проникване
през кръвномозъчната бариера (53). Найважният антиоксидант на липидната основа е α-токоферолът, който потиска мозъчната липидна пероксидация и подобрява когнитивните показатели при пациенти с умерено тежко неврологично увреждане (54).

Аскорбиновата киселина (вит. С)
подпомага функцията на глутатиона и
участва в синтеза на невротрансмитери,
като допамин и редица невромодулатори
(55). Неговия дефицитът води до невротоксичност и повишава оксидативния
стрес (56)
N-ацетилцистеинът може да осигури
цистин-прекурсор на глутатиона (GSH),
който е важен антиоксидантен фактор в
мозъка. Той се прилага за лечение на
различни психиатрични разстройства,
като намалява възпалението чрез понижаване на оксидативния стрес (57 – 60).
Тетрахидробиоптерин (BH4) е кофактор на важни ензими за синтеза на невротрансмитери, като лесно се окислява
от ROS и се разрушава при условия на
оксидативен стрес, съпътстващи РАС.
Намерени са аномалии в метаболитни
пътища, зависещи от BH4 и намалени
концентрации в ликвор у индивиди с
РАС. Третирането със синтетичен сапроптерин (аналог) е показано като ефективно в подобряването на РАС симптоматика (61, 62).
1.3. Биохимични процеси и невровъзпаление – лечение сфолинова киселина и мастни киселини
Фолиевата киселина е важна за митохондриалната хомеостаза. При пациенти с РАС се наблюдават изменения
във фолатния рецептор-алфа поради автоантитела, водещи до фолатна недостатъчност. Ниските нива в церебралния
фолат са свързани с регресия в нервното
развитие и аутистичен фенотип. Терапия
с фолинова киселина е показала частично или напълно подобряване на комуникацията, социалното поведение, вниманието и стереотипното поведение при
пациенти с автоантитела срещу фолатния рецептор-алфа (17).
Омега
3
мастните
киселини,
204

γ-линоленова киселина (GLA) могат да
подобрят някои симптоми на РАС (настроение, внимание, хиперактивност). Полиненаситените омега-3 намаляват провъзпалителните цитокини и подобряват
митохондриалната функция, невротрансмитерното действие, синаптична пластичност и са възможни терапевтичен
агент за РАС (63).
2) Медикаментозна терапия
2.1. Мемантин е антагонист на Nметил-d-аспартат рецепторите (NMDAR)
с умерен афинитет, който се използва за
лечение на неврологични заболявания.
Има данни, че намалява глутаматната
свръхактивност, токсичност и блокира
невровъзпалението, а също и стимулира
синаптогенезата, което може да се отрази благоприятно на РАС болни (64, 65).
2.2. Антипуринергична терапия със
сурамин се базира на неселективно широкоспектърно действие и инхибиране
на повечето пуринергични сигнални системи. Този вид лечение е предназначено
да предотврати патологично персистиращ CDR, като причина за РАС. Ниски
дози сурамин подобряват пуриновия метаболизъми и почти всички абнормни
пътища при РАС (52, 66)
3) Диети
3.1. Безглутенова/безказеинова диета
Мотивите за прилагането ѝ се коренят
в теория, според която нарушен баланс в
чревната микрофлора на деца с РАС води до формирането на опиоидни пептиди
от разграждането на казеина и глутена.
Тези пептиди, минавайки в циркулацията, достигат до ЦНС, където взаимодействат с опиатните рецептори и водят до
нежелани неврологични въздействия,
изразяващи се в РАС симптоматика (67).
3.2. Кетогенна диета
Кетогенната диета е нутритивен подход с преобладаващ прием на мазнини и

адекватно количество протеини, но недостатъчно количество въглехидрати за
метаболитни нужди, което принуждава
организмът да използва мазнини като
енергоизточник. Класическата кетогенна
диета представлява 4:1 липиди:въглехидрати и протеин – обикновено 80%
липиди, 15% белтъци и 5% въглехидрати. През последните десетилетия възникват и 2 нови вида диета – modified
Atkin’s diet (MAD) и low-glycemic index
treatment (LGIT).
При пациенти с РАС прилагането ѝ
води до подобрения в концентрацията,
учебния процес, социално поведение,
като ефектът се задържа дълго време
след прекратяването ѝ (67, 68). Диетата
повлиява
комплексите
на
ЕТВ,
mammalian target of rapamycin (mTOR
път) и понижава рН, което се отразява
благоприятно върху неврологичната
симптоматика и е обещаваща терапевтична възможност за РАС (69, 70).
Заключение
Взаимовръзката между митохондриалната дисфункция, оксидативния стрес
и имунна дисрегулация се доказват като
водещи причини в патофизиологията на
РАС. Към този момент не е ясно дали
дисфункцията на митохондриите допринася за развитието на патогенезата или е
резултат от нея. Разбирането на взаимодействията между митохондриалната
активност, енергийния метаболизъм и
функцията на невроните са от решаващо
значение за избора на успешно лечение,
подобряващо симптоматиката.
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Въведение
Острата
лимфобластна
левкемия
(ОЛЛ) е най-често срещаната неоплазия
при децата. Тя е полиетиологично заболяване, като от значение са както екзогенни, така и ендогенни фактори. През
последните десетилетия има значително
подобряване на прогнозата, като 80 –
90% от пациентите биват излекувани напълно. Въпреки този напредък, за останалите 15 – 20%, при които се наблюдава рецидив, прогнозата не е толкова добра – преживяемостта след интензивна
терапия достига едва 40%1,2.
Водещата причина за поява на рецидив е резистентност към използваните
химиотерапевтични лекарства, чиито основен компонент са глюкокортикоидите3. Липсата на отговор към терапия с
Преднизолон се използва също като
прогностичен белег, показващ по-висока
честота на релапси и лоша преживяемост, особено за пациенти от високорискови групи4.
Глюкокортикоидите (ГК) са хормони,
участващи в регулацията на редица физиологични процеси в имунната система,
репродукцията, метаболизма, ЦНС и др.
Поради силния им противовъзпалителен
и имуносупресивен ефект, те са средство
на избор при терапия на ОЛЛ. ГК осъществяват действието си посредством
вътреклетъчен ГК-рецептор, като образуваният комплекс лиганд-рецептор
повлиява генната транскрипция и акти-

вира експресията на про-апоптични фактори5. ГК оказват също влияние и на
клетъчния метаболизъм6, като ГК рецептор може да се намира също и в митохондриите, където регулира окислителното фосфорилиране и гликолизата7.
ГК понижават приема на глюкоза в
клетките и съответно гликолизата, потискат също синтеза на мастни киселини, нуклеотиди и полиамини8. При резистентните към Преднизолон клетки
има промени в генната експресия и при
тях инхибирането на гликолизата има
много по-значим анти-туморен ефект,
отколкото при нерезистентните6.
Съществуват различни причини, които могат да доведат до липса на отговор
към ГК. Най-честите такива са свързани
с промени в експресията на рецептора,
инхибиране на апоптозата, активация на
сигнални пътища и модулация на регулираната от ГК-рецептор транскрипция9,10.
За по-задълбоченото разбиране на
процесите, които допринасят за липсата
на отговор към ГК, за изучаването на
последствията от придобитата резистентност към ГК, както и за дефинирането
на нови подходи за таргетирането на резистентните клетки в клиниката са необходими достъпни лабораторни моделни
системи на детската остра (дОЛЛ).
Цел
Целта на това проучване е разработ209

ване на in vitro моделна система на резистентността към ГК при дОЛЛ, която
да послужи като експериментална платформа за характеризиране и таргетиране
на глюкокортикоидната резистентност.

DMSO, отчетена колориметрично на
590 nm с четец на плаки (Sunrise, Tecan)
и нормализирана към контролни ямки
без клетки. Определянето на растежната
крива беше извършено чрез вземане на
проби при посяването на клетките
(ден 0), на първи и четвърти ден и определяне концентрацията на клетки на милилитър посредством автоматичен клетъчен брояч Luna II (Logosbio).

Задачи
За постигането на целта на проекта
беше необходимо извършването на
следните задачи:
1. Намиране IC50 концентрацията на
Преднизолон в установената клетъчната
линия от дОЛЛ SupB15.
2. Разработване на резистентни към
Преднизолон клетъчни суб-клонове от
SupB15.
3. Функционално
валидиране
на
резистентността към Преднизолон чрез
тестове за пролиферация и установяване
на някои метаболитни промени при
резистентните клетки.

Метаболитен анализ
Метаболитният анализ на контролни
и резистентни SupB15 клетки беше извършен с кит за мито стрес (Mito stress)
и апарат Seahorse XFp на Agilent (USA)
според инструкциите на производителя.
Aнализ на данните
Графиките и статистическият анализ
на данните от МТТ тестовете и растежната крива, както и част от анализа на
базално дишане (OCR) и подкисляване
на средата (ECAR) от апарат Seahorse
XFp бяха извършени с Prism 8
(GraphPad). Графиката за клетъчната
енергийна карта беше генерирана автоматично от софтуера за анализ на
Seahorse данни.

Материали и методи
Клетъчно култивиране
Клетъчната линия SupB15 от детски
ОЛЛ клетки (закупени от ECACC) беше
култивирана в стандартни условия –
IMDM с 20% FBS и Pen/Strep (всички на
Pan-Biotech, Germany) в инкубатор, поддържащ температура от 37°C, 5% концентрация на CO2 и влажност. Преднизолон беше закупен от Cayman Europe
OU (Estonia) и разтворен в DMSO.

Резултати и обсъждане
За разработването на резистентни
клетки беше необходимо първо да се определи IC50 концентрацията (концентрацията, която намалява растежа и/или
жизнеността на 50% от клетките) на
Преднизолон за SupB15 чрез титрувания
на този ГК в диапазона от 0.001 до
1 μg/ml. Беше установено, че тази клетъчна линия притежава IC50 за Преднизолон от ~0.01 μg/ml (Фигура 1 А).
За създаването на резистентност в
клетките беше използвана стратегия със
стъпаловидно покачващи се концентрации на Преднизолон от установената

Определяне на IC50 и растежни криви
За определяне IC50 концентрацията
на Преднизолон при SupB15 беше използван МТТ (3-(4,5-dimethylthiazol-2yl)-2,5-diphenyltetrazolium bromide) тест
за пролиферация 72 часа след третирането на клетките с различни концентрации
на химиотерапевтика (от 0.001 до
1 μg/ml). След превръщане на МТТ във
формазан, реакцията беше стопирана с
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IC50 стойност. След всяко тридневно
третиране с този ГК беше давана възможност на оцелелите клетки да се възстановят и пролиферират в среда без инхибитора (Фигура 1 Б). Така след многократни (> 10) редуващи се стъпки на
третиране с все по-високи концентрации
на Преднизолон и възстановяване бяха
селектирани резистентни клетки (SupB15
PR) с няколко хиляди пъти по високи нива на IC50 (компютърно калкулирана
стойност от > 5000 μg/ml – Фигура 1 В).
Пролиферативният профил на резистентните клетки също беше изследван.
SupB15 PR показаха по-усилена пролиферация в сравнение с контролните, чувствителни към преднизолон клетки (Фигура 1 Г). Извършихме пилотно проучване и върху друг функционален аспект
от резистентността към преднизолон в

нашия модел – клетъчния метаболизъм.
Използвахме Мито стрес тест, който дава възможност за анализ в реално време
върху живи клетки на тяхната консумация на кислород (Oxygen consumption
rate – OCR) и отделяне на въглерод
(Extracellular acidification rate – ECAR).
Тези два показателя съответно измерват
митохондриалното дишане и гликолизата – двата основни източника на енергия
за клетката. Резултатите показаха, че
SupB15 PR се отличават значително като
метаболитна активност (Фигура 2 А) от
контролната линия. Резистентните клетки демонстрират статистически значимо
завишена митохондриална функция (Фигура 2 Б), гликолиза (Фигура 2 В), както
и продукция на АТФ (екстраполирана от
софтуера за анализ на Seahorse данни на
Agilent – фигурата не е показана).

Фигура 1. Разработване и валидиране на резистентни към Преднизолон клетки
А) IC50 концентрация на Преднизолон от 3 отделни експеримента със SupB15, отчетени след 72 часа с
MTT тест. Б) Схематично представяне на стратегията за разработване на резистентни клетки към Преднизолон (кръглите клетки са живи, а другите са апоптични). В) Сравнение на чувствителността към различни концентрации на Преднизолон на контролни (SupB15) и резистентни (SupB15 PR) клетки чрез
МТТ тест на 72 час. Г) Растежни криви на контролни и резистентни клетки.

211

А)

Клетъчна енергийна карта

OCR %

180

100

0

0

SupB15

20

40

60

80

SupB15 PR

100

120

140

160

180

ECAR %

Б)

В)

Фигура 2. Метаболитен анализ на ГК-резистентни клетки
Анализ на SupB15 и SupB15 PR клетки с мито стрес тест на апарат Seahorse XFp. A) Енергийна карта на
двете клетъчни линии като функция на консумацията на кислород (OCR) и освобождаването на водород
(ECAR), нормализирана към контролната линия (100%). Б) и В) Анализ на базалните нива на дишане
(OCR) и гликолиза (ECAR) в двете линии (с по 3 точки на измерване в дупликати).

Изводи
Разработен е оригинален протокол и е
създадена резистентна към Преднизолон
дОЛЛ суб-клонална клетъчна линия от
SupB15 клетки (SupB15 PR). Резистентността на клетките е валидирана и са изследвани два функционални параметъра
на резистентните SupB15 PR клетки –
пролиферация и метаболизъм. Тази новоразработена клетъчна линия предоставя експериментална платформа за последващи проучвания.
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Въведение
Основните андрогени при жените изброени в низходящ ред според серумната
им концентрация са: Дехидроепиандростерон сулфат (ДХЕА-С), Дехидроепиандростерон (ДХЕА), андростендион (А),
тестостерон (Т) и дихидротестостерон
(ДХТ). Първите три обаче е по-правилно
да бъдат разглеждани като про-андрогени, тъй като за да проявят своите андрогенни ефекти се налага превръщането
им в тестостерон. Андрогенната биосинтеза се осъществява в zona reticularis
надбъбречната кора и яйчниците. Стеро-

идогенезата преминава през няколко фази, в които участва редица ензими (Фиг.
1). Модулира се от два основни цитохромни Р450 ензима: Р450 SCC, който катализира отцепването на страничната
верига на холестерола и Р450 c17, който
катализира 17-хидроксилирането и разцепване на 17 – 20 връзката, което е необходимо за производството на ДХЕА И
А, съответно от прегненолон и прогестерон. Oтцепващите страничните вериги
ензими, заедно със StAR (steroidogenic
acute regulatory protein) са скоростопределящи за цялата стероидогенеза.

Фиг. 1. Схема на андрогенната биосинтеза
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Други
важни
ензими
са
3β-хидроксистероид
дехидрогеназа
(3β-HSD), която катализира превръщането на прегненолон в прогестерон и на
ДХЕА в А., и 17β-хидроксистероид дехидрогеназа (17β-HSD), която катализира превръщането на андростендион в
тестостерон. Регулацията на андрогенната секреция включва стимулиране от адренокортикотропния хормон (АКТХ),
що се касае за надбъбрека и от лутеинизиращ хормон (ЛХ), който е отговорен за
стимулацията на стероидогенезата на
ниво яйчници. В регулацията на синтеза
и секрецията на андрогени участват също паракринни и автокринни механизми. Черният дроб, мастната тъкан и кожата притежават 3β-HSD и 17β-HSD,
както и ароматаза, катализираща превръщането на андрогените в естрогени.
Основно андрогенната продукция води
началото си от ДХЕАС в таргетните тъкани.

лиращите нива не се променят значимо
по време на менструалния цикъл и промените в концентрацията не са свързани
с прехода в менопауза или със самата
менопауза. Клинично дефицит на
ДХЕАС може да се наблюдава при болест на Адисон, хипопитуитаризъм с
надбъбречно засягане, лечение с кортикостероиди, хронични заболявания и при
естроген заместителна терапия. Дехидроепиандростерон сулфат е важен източник за периферната андрогенна синтеза като например в яйчника.
Дехидроепиандростерон
Дехидроепиандростеронът е секреторен продукт на zona reticularis на надбъбрека – 50%, тека интерна на яйчниците – 20% и 30% се получава от циркулиращия ДХЕАС чрез ензима стероидсулфатаза. Нивото на продукция е 6 – 8
mg/ден, а циркулиращите нива са от порядъка на 1 – 10 ng/mL (3 – 35 nmol/L).
Дехидроепиандростеронът също така
може да се произвежда вътреклетъчно от
ДХЕАС в хода на периферната андрогенна синтеза и нивата му спадат с възрастта.

Основни андрогени при жената
Дехидроепиандростерон сулфат
Дехидроепиандростерон сулфат е
секреторен продукт на zona reticularis на
надбъбрека и се продуцира в границите
от 3.5 до 20 mg дневно по време на репродуктивната възраст на жената. Циркулиращите концентрации са в границите
от 1 – 4 µg/mL (3 – 12 µmol/L). Серумните концентрации се повишават около 7
до 8-годишна възраст (адренархе) и достигат своя пик между 20 и 30 годишна
възраст, което се последва от спад в нивата с възрастта, като скоростта на спад
се забавя след 50–60-годишна възраст.
Секрецията на ДХЕА-С се регулира от
АКТХ и може да бъде повлияна също от
пролактина, инсулиноподобен фактор на
растежа-1 (IGF-1) и естрогените. Цирку-

Андростендион
Андростендионът (АСД) се секретира
от zona fasciculata на надбърека – 50% и
стромата на яйчниците – 50%, но варира
по време на менструалния цикъл. Дневно
се продуцират между 1,4 – 6,2 mg/ден, а
циркулиращите нива са в границите от
0,5 – 2 ng/mL (2 – 8 nmol/L). Премахването на яйчниците при жени в менопауза
води до приблизително 30% спад в циркулиращите нива.
Андростендионът показва циркадни
вариации и повишаването на концентрацията му корелира с пика на естрадиола
по време на менструалния цикъл. АСД
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може да бъде произведен вътреклетъчно
от ДХЕАС посредством ДХЕА. Циркулиращите нива са значително намалени
при хипопитуитаризъм. По време на
менструалния цикъл прилагането на екзогенни кортикостероиди води до потискане на нивата на АСД.

Тестостеронът се пренася в периферната кръв свързан със свързващи протеини като общ белтък, албумин и сексхормон свързващия глобулин (SHBG).
Нивата на общия и свободния тестостерон показват значително понижение при
жени с хипопитуитаризъм, както пременопаузално, така и постменопаузално,
независимо от това дали са на терапия с
естроген.
Тестостеронът не се променя значимо
във връзка с прехода в менопауза, но нивата му бавно спадат с възрастта. Трябва
да се отбележи, че при прехода в менопауза има спад в циркулиращите нива на
SHBG и в резултат на това нивата на
свободните андрогени се повишават, което се показва чрез повишаване на индекса на свободния тестостерон. Свободният тестостерон се изчислява по
следната формула: Т÷SHBG x 100. Важно е да се спомене, че пероралната естрогенова терапия значително увеличава
циркулиращите нива на SHBG с последващ спад на нивата на свободния тестостерон. Това не се наблюдава при
трансдермално приложение на естроген,
освен при много високи дози.
Въпреки че тестостеронът се ароматизира до естрадиол, ДХТ не подлежи на
ароматизиране.

Тестостерон
Тестостеронът се секретира от zona
fasciculata на надбъбрека – 25% и стромата на яйчниците – 5%. Приблизителната се синтезират 50 µg на ден, като останалите 50% се произвеждат от циркулиращия андростендион. Дневните нива
на продукция са от порядъка на 0.1 – 0.4
mg, а циркулиращите нива са в диапазона 0.2 – 0.7 ng/mL (0.6 – 2.5 nmol/L). Тестостеронът има най-ниски концентрации
в ранна фоликуларна фаза на менструалния цикъла, достига своя пик в към овулаторната фаза. След това постепенно
започват да спадат нивата му като концентрациите в лутеалната фаза са повисоки от тези в ранна фоликуларна фаза. Анализите показват, че тестостеронът
има циркадни вариации като пикови нива се наблюдават в ранните сутрешни
часове. Както пременопаузално, така и
постменопаузално оофоректомията води
до приблизително 50% спад на циркулиращите нива. Както другите андрогени,
така и тестостеронът може да бъде произведен вътреклетъчно от ДХЕАС.
Предвид двойния му произход и синтез, секрецията на тестостерона се потиска след приложение на кортикостероиди. Концентрацията в овариалната
вена при жени след менопауза е значително по-високи от тази в периферната
кръв, което доказва, че постменопаузалният яйчник е андроген-секретиращ орган.

Дихидротестостерон
Дихидротестостеронът е предимно
периферен продукт от конверсията на
тестостерона. Циркулира в ниски концентрации в серума. Малко количество
се секретира директно от zona fasciculata
на надбъбрека. Дневно се произвеждат
между 4.3 и 12.5 mg/ден, почти изцяло
получени чрез периферна конверсия, а
циркулиращите
нива
са
около
0.02 ng/mL.
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Обобщение и заключение
Андрогените при жените се секретират от надбъбрека и яйчника и се образуват периферно предимно от ДХЕА-С.
Няма преки доказателства за наличието
на регулация по типа на отрицателната
обратна връзка, въпреки че интравенозното приложение на тестостерон, водещо до повишаване на серумната му концентрация, променя LH-пулсативната
секреция и освобождаването на GnRH.
Няма данни, които да сочат дали понижените серумни нива на андрогените
биха довели до повишаване на циркулиращите гонадотропини. Постменопаузалният яйчник е андроген-секретиращ
орган. Намалено производство на андрогени се наблюдава при хипопитуитаризъм, болест на Адисон, прием на кортикостероиди, хронични заболявания, естрогеново заместително лечение, както и
при преждевременна яйчникова недостатъчност и оофоректомия.
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Аномалия на Ебщаин – клиничен случаи
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Аномалията на Ебщайн е сред редките вродени сърдечни малформации като
честотата ѝ е около 0,3 – 0,6% [1] от
всички вродени малформации. Малформацията се характеризира с нормално
залавно място на трикуспидалната клапа,
но проксималната част на септалното и
задното платно са адхерирани за камерата, оставяйки дисталната част свободна [2]. Това води до „атриализация“ на
дясна камера, която е със значително помалък размер. Тежестта на малформацията се определя от степента на дислокация и дисплазия на трикуспидалната
клапа както и площта на дясно поредсърдие. Площ на дясно предсърдие
> 0,29 и дислокация на трикуспидална
клапа > 0,65 се определят като индикатори за висок риск от перинатална смърт
[3].
Жена на 56 – години постъпва в клиниката по кардиология на УМБАЛ „Св.
Георги“ с оплаквания от лесна умора и
задух при обичайно физическо натоварване, съобщава за епизоди на причерняване и обща слабост. Жената е с известна от детска възраст аномалия на Ебщайн, за която не е приемала до този
момент медикаментозно лечение. В миналото е лежала в клиника по неврохирургия за лечение на идиопатичен мозъчен абсцес. Съобщава за племенник, починал внезапно, и племенница с неуточнен вроден сърдечен порок.
От физикалния статус се установи:
1) Inspectio: нормостеничен хабитус
без деформации на гръдната клетка и

прояви на венозен застой по долни крайници и югуларни вени.
2) Auscultatio: двустранно чисто везикуларно дишане; ритмична нормофреквентна сърдечна дейност с раздвоен първи тон с акцентуирана трикуспидална
съставка.
На ЕКГ се отрива синусов ритъм с лява ос и прояви на десностранно сърдечно
обременяване: P – пулмонале; дълбок S
зъбец в I отвеждане и Q зъбец с отрицателна Т вълна в III отвеждане; патологична прогресия на R зъбец в прекордиални отвеждания V3-4 (фиг. 1). Направени бяха два 48 часови холтер записа, на
които се непрод
1. Данни за непродължителни епизоди
на камерна бигеминия
2. Данни за IV – А клас камерна ектопия по Lown
3. Многократни непродължителни
епизоди на надкамерна тахиардия
На лицевата пулмография се установява граничен кардио-торакален индекс
0,649 (фиг. 2).
Ехокардиографията визуализира значително увеличено дясно предсърдия с
малка дяснакамера (фиг. 3). Вижда се
дилатация на „атриализираната“ част
от ДК с вариращи хипертрофия и дилатация на стената
Разстоянието от нивото на митралната
клапа и залавното място на септалното
платно на трикуспидалната клапа беше
изчислено 3.27 см (при критерий на
Ебщайн > 2 см) (фиг. 4).
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Фиг. 1. Електрокардиограма на пациентката

Фиг. 2. Лицева пулмография с измерен кардио-торакален индекс
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Фиг. 3. Увеличено дясно предсърдие и малка дясна камера

Фиг. 4. Разстояние между митрална и трикуспидална клапа
малка разлика в налягането между ДК и
ДП (фиг. 5). Колапс на v. portae > 50% показва липса на периферна конгестия.
Разширен е ствола на белодробната
артерия /3.5 см/ и е високо систолното
налягане в нея (фиг. 6).

На ехокардиографията се открива голяма трикуспидална регургитация, която
е двуджетова. Чрез CW-доплер оценка на
тежестта ѝ се подценява поради ниска
скорост на ретроградния кръвоток, малък трансклапен градиент на налягането,
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Фиг. 5. Трикуспидална регургитация

Фиг. 6. Разширен ствол на белодробна артерия
Често съпътстваща аномалия е и междупредсърден дефект от типа foramen
ovale apertum в 80% [2], който беше затворен, но с аневризмално раширена
фиброзна мембрана (фиг. 7).
На нивото на междукамерния септум
се установи дефект на нивото на pars
membranacea (фиг. 8). Междукамерните
дефекти като асоциирани аномалии са
значително по-рядко срещани при Ебщайн, като при този конкретен случай би

дало отговор като потенциалната причина за прекарания преди мозъчен абсцес в
следствие на парадоксална емболия.
Последната вероятно е тръгнала от
тромбогенния регион около платната на
трикуспидалната клапа, които са нагънати в дъното на дясна камера (фиг. 8).
Ефектът на дясното сърдечно обременяване от страна на лявата половина на
сърцето се заключаваше до диастолна дисфункция при запазена систолна (фиг. 9).
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Фиг. 7. Аневризмално разширена фиброзна мембрана

Фиг. 8. Междукамерен дефект

Фиг. 9. Диастолна дисфункция на лява камера при запазена систолна
222

Лабораторните изследвания показаха
нормална ПКК, йонограма, трансаминази, азотни тела, коагулограма и КГА.
Единствено завишаване на натриуретичните пептиди – 295 pg/ml (норма: 75 –
125 pg/ml), като последния показател е
доказателство за повишеното теледиастолно налягане в десните кухини.
Като лечение пациентката приема
Триампур композитум два пъти дневно,
Trifas веднъж в седмицата. За ритъмните
нарушения е приема Cordaron веднъж на
ден. След консултация с кардиохирург и
специалисти в областта на вродени сърдечни малформации се реши да ѝ бъде
предложена оперативна реконструкция
на трикуспидалната клапа като постоперативната смъртност в опитните центрове е около 2,5 – 5,7% [4,5]. Смъртността
е по-висока при пациенти с придружаващи органни дисфункции [6]. Предложението за опериране на трикуспидалната клапа беше направено въз основа на
следните индикации:
1) Напредваща клиника на сърдечна
недостатъчност II ФК.

2) Прекаран мозъчен абсцес.
3) Надкамерни тахикардии.
4) Кардиомегалия (граничен кардиоторакален индекс 0,65).
Оперативната интервенция ще има за
цел да подобри прогнозата като забави
по-нататъшното влошаване н а състоянието ѝ, което за момента е II функционален клас по NYHA като минаването ѝ
в III клас ще намали успеваемостта на
интервенцията.
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Въведение
Близка инфрачервена радиация намира приложение в различни области на
медицината като терапия в регенерацията на тъкани, редуциране на хроничния
болков синдром, възпалителни състояния и др. (1, 2). Едно от тези приложения
на светлинното лъчение е свързано с
възстановяване след интензивно мускулно натоварване, мускулна умора и
травми (3). Във физиотерапията времето
необходимо за възстановяване на мускулната тъкан след интензивна мускулната умора и при индуцирани травми варира от 2 седмици до 6 месеца, но използването на електромагнитно лъчение
може да намали този период с 40 – 50%
(4).
Лазерното лъчение с дължина на вълната 810 nm притежава висока прониквателна способност и биостимулиращ
ефект (5). От скоро тази терапия се прилага преди и след тренировки, като се
доказват повишена функционална ефективност и понижение в експресията на
биохимични маркери, свързани с мускулно увреждане (6).
За да се изяснят механизмите, водещи
до подобни физиологични ефекти, е необходимо да се изследват фините промени, настъпващи на клетъчно ниво (7).
Митохондриите са представени в голямо количество в мускулните клетки и
са основните клетъчни фотоакцептори

(8). След стимулирането им със светлина
в тях се активира продукцията на АТФ,
освобождават се ROS и др. и се задействат каскади от реакции. Тъй като NO е
мощен вазо- и мускулен релаксант, се
предполага, че терапията с близко инфрачервено лъчение е изключително
ефективна за повишаване на обменните
процеси в гладката и напречнонабраздената мускулатура. Това предполага, че нискоенергийната инфрачервена
терапия ще е ефективна при мускулни
наранявания (9).
Целта на настоящото проучване е да
се изследва влиянието на инфрачервеното лъчение върху гладки мускули in
vitro.
Материали и методи
Всички експерименти са одобрени от
Българската агенция по безопасност на
храните и Комитетa по етика на Медицински университет – Пловдив, България (номер на одобрение: 1/22.01.2015 г.).
1. Опитни животни: Седем морски
свинчета (350 ± 50 g) се евтаназират със
свръх доза кетамин (180 mg/kg) и ксилазин (15 mg/kg телесно тегло) в съответствие с националните указания. След това
се приготвят гладкомускулни препарати
с дължина (13.0  1.5) mm и ширина
(1.0  1.5) mm. Те се изрязват от корпусната част на стомаха, от средната част,
без мукоза в циркулярно направление по
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отношение на голямата кривина. При
посочената интервенция се използва
препарационен разтвор със състав в
mmol/L: Na+ – 143; K+ – 5.84; Ca2+ – 3.7;
Cl- – 157.
2. Изследване на ефект на NIR върху мускулния тонус in vitro: Подготвените гладкомускулни (ГМ) ивици се
фиксират изометрично в хоризонтална
органна вана, напълнена с модифициран
разтвор на Кребс със състав в mmol/L:
Na+ – 143; K+ – 5.84; Ca2+ – 2.5; Mg2+ –
1.19; Cl- – 133; HCO3- – 16.7; H2PO4- – 1.2
и глюкоза 11.5. Разтворът с рН 7.28 
0.08 непрекъснато се аерира с газова
смес от O2 / CO2 (95% / 5%) и се темперира при (35.50  0.25)°C. Спонтанната
съкратителна активност (ССА) на гладкомускулните ивици се измерва с тензопреобразувателна интерфейсна система за регистрация и анализ на промяната
на контроктилитета на гладко-мускулни
препарати (10). Използва се специално
проектиран за експеримента тензопреобразувател Isometrical force transducer
Tr0520, (SiOptic, Bulgaria). Създадената в
среда Java софтуерна програма служи за
визуализация на постъпващите данни,
като се позволява динамична промяна на
екрана, определяне параметрите на гладкомускулната контракция и печат. Изследванията на влиянието на NIR върху
спонтанната съкратителна активност на
гладкомускулните ивици се извършват
върху 7 препарата от различни животни.
Препаратите се поставят във ваната и
разтворът се сменя двукратно след прилагане на стандартно механично натоварване от 7 mN. За проверка на съкратителната способност на препарата след
активиране на холинергични рецептори,
в началото и в края на всеки експеримент в органните вани, се прибавя ацетилхолин 10-5 M (Аch; Sigma). При всяко

отделно въздействие се регистрира 3
минутен запис на спонтанния контрактилитет, определен като базисен период
(BP). Анализират се промяната на два
независими параметъра (в %): средна
стойност на амплитудата на фазичната
контракция (Amean) и площта под кривата
(AUC). Получените резултати се съпоставят със съответните стойности, измерени в базисния период.
3. Инфрачервен лазерен източник:
Конструираният за целите на експеримента диоден лазер осигурява енергия 18
J при работна честота 5 Hz. Източникът е
компактен, с въздушно охлаждане и позволява автономно захранване.
4. Статистически методи: Статистическите анализи на резултатите от експериментите са проведени с програмата
SPSS 17.0. За всеки показател е изчислена средната аритметична стойност
(mean), персентили (25-ти и 75-ти), както и
средната грешка на средния резултат. В
случай на нехомогенно разпределение
стойностите се сравняват чрез непараметричен Wilcoxon signed rank test. Броят препарати, върху които са извършени
експериментите in vitro, е означен с n.
При всеки анализ разликите с p ≤ 0.05 се
считат за статистически значими.
Резултати
При сравнително изследване на препарати от 7 опитни животни не се отчита
разлика в параметрите при нормални физиологични условия. На представената
механограма се наблюдава промяната в
съкратителната активност на гладкомускулните влакна преди и след облъчване
(фиг. 1). Първите 180 s (BP) отразяват
спонтанната активност, a прилагане за
нови 180 секунди на инфрачервено лъчение с параметри 810 nm 0.5 W, 180 s,
5 Hz, (7.2 J/cm2) довежда до редукция на
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силата на ГМ съкращения. Сравнение на
изследваните параметри на механограмата показва най-силно изразена промяната в амплитудата на фазичната компо-
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нента на спонтанния съкратителен процес. Регистрираното намаление в контактилната активност е 18% и е статистически достоверно: p = 0.034; (n = 7).
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Фигура 1. Механограма на въздействие (180 s) на лъчение с дължина на вълната 810
nm и мощност 0.5 W върху спонтанно съкращаващи се ГМ препарати от корпусната
част на стомаха на морско свинче
Таблица 1. Резултати от 180 секундно приложение на NIR лазерно лъчение (810 nm и
0.5 W) върху спонтанната съкратителна активност на стомашни гладкомускулни препарати
Параметър
Amean
AUC

Относително нарастване на:
Персентили
-ти
25
0.82
0.84

Mean
0.83
0.87

75-ти
0.86
0.88

Wilcoxon signed rank test p = 0.034; (n = 7)

Дискусия
Облъчването с инфрачервена светлина влияе върху митохондриите. Те са
представени в голямо количество в мускулните клетки и са основни фотоакцептори. При прилагане на NIR се увеличава митохондриалната активност, което
води до повишено производство на АТФ

и оксигенация на тъканите. Едновременно с това отделените в ниски концентрации свободни кислородни радикали имат
благоприятен ефект върху множество
каскадни сигнални пътища.
Доказано е, че лазерното третиране
предизвиква HbNO фотолиза и освобождаване на азотен оксид, който активира
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разтворима гуанилатциклазата (11). От
своя страна, тя превръща GMP в цикличен гуанозин монофосфат (cGMP), който
действа на cGMP-зависима протеин киназа I (cGKI), чието присъствие в гладката мускулатура предизвиква релаксация (12). Това става по няколко пътя –
единият е свързан с инхибиране на вътреклетъчната Ca2+ сигнализация, а другият включва инактивиране на миозин
фосфатазата (13). Установеният от нас
релаксиращ ефект на NIR върху гладкомускулни тъканни култури от корпус на
стомах на морско свинче in vitro се асоциира с намалено освобождаване на калций от вътреклетъчните Ca2+ депа и редуциран трансмембранен калциев транспорт. Предполагаме, че този ефект се
дължи на следните събития: отделеният
от митохондриите NO води до активиране
на
цикличната
гуанизин
3,5-монофосфат – зависима протеин киназа. От своя страна, cGKI намалява
чувствителността на миозина към калций и понижава вътреклетъчната му
концентрация чрез активиране на Ca2+ –
чувствителни K+ канали. Това инхибира
освобождаването на Ca2+ от саркоплазмения ретикулум, в резултат на което се
наблюдава гладкомускулна релаксация.
Макар че в анормални ситуации NO е
провъзпалителен медиатор, при нормални физиологични условия тази молекула
притежава противовъзпалителен ефект
(14). В подкрепа на това е проучването
на de Oliveira AR, 2017, който доказва,
че облъчването с NIR преди и след интензивно мускулно натоварване редуцира възпалителния отговор. След терапия
авторите доказват, че се понижават нивата на маркери, свързани с мускулни
увреждания (креатин киназа, лактат дехидрогеназа), възпалителните цитокини
(IL-1β, IL-6 и TNF-α) и оксидативния

стрес (6). Установени са редукция на ензимите каталаза, супероксид дисмутаза,
карбонилирани протеини и тиобарбитурова киселина.
Предизвиканата от терапията с NIR
вазодилатация в мускулите води до обогатяването им с кислород, което повишава устойчивостта на умора и позволява бърза и ефективна мускулна релаксация и възстановяване след увреждане (9,
15). Заедно с това, стимулацията с инфрачервено лъчение може да се разглежда
и като предпоставка за подобряване на
трофиката, регенерацията и обновяването на тъканите.
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Въведение
Грелинът е мултифункционален гастроинтестинален хормон, съставен от 28
аминокиселинни остатъка. Основните му
функции се свързват предизвикване на
острото чувство за глад чрез свързване
със специфичен рецептор в ядрата на
хипоталамуса и освобождаване на растежен хормон от аденохипофизата. Редица проучвания обаче обвързват грелина с глюкозния и липидния метаболизъм,
регулацията на гастроинтестиналния мотилитет, както и участие в противовъзпалитените каскади в черния дроб.
Основната продукция на грелин е от
стомашната мукоза, като други отдели
на гастроинтестиналния тракт също притежават тази способност. Някой автори
определят ентероендокринните клетки
тип A, D, G, ECL като потенциални източници на грелин, но е възможно тази
функция да принадлежи на eнтероендокринни клетки от Х-тип (A-like cells) [1,
2]. Съществуват застъпници на хипотезата, че грелинът се образува от нов, неизвестен до сега тип eнтероендокринни
клетки. Наричат ги епсилон-клетки. Поспециално това са установените в панкреаса грелин-продуциращи клетки [3].
Експресия на mRNA на грелин е открита
и в жлъчния мехур, което предполага
способността му за производство на грелин [4].

рецията на растежен хормон от аденохипофизата. Грелиновият рецептор GHSR1 (Growth Hormone Secretagogue
Receptor) e G-купелуван пептид, клониран за първи път от Howard et al. през
1996 г. от хипофизата и хипоталамуса на
хора и свине [5].
Свързването на лигандите с него води
до освобождаване на растежен хормон.
През 1999 г., след откриването на грелина, той е идентифициран като ендогенен
лиганд за GHS-R1 рецептора. [6]. Грелиновият рецептор GHS-R1 се експресира
в редица структури в гастроинтестиналния тракт, включително аферентни вегетативни нервни влакна и гладкомускулни клетки от стомах, тънко и дебело черво на морско свинче [7]. В черния дроб
грелинът е включен в регулацията на
фиброгенезата при остри и хронични заболявания [8]. В Лангерхансовите острови на панкреаса GHS-R1А се експресира
вариабилно в алфа-, бета-, не-алфа-небета-клетки [9].
Растежният хормон и синтез на
жлъчни киселини
Растежният хормон участва пряко в
контрола на синтеза на жлъчни киселини
регулирайки ензимната активност на 7алфа хидроксилазата, намираща се в ендоплазматичния ретикулум на хепатоцитите. Той е скоростоопределящ ензим,
катализиращ първата реакция от метаболитния път на холестерола до първичните жлъчни киселини, холева и дезоксихолева киселина [10]. При хипофизекто-
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мирани плъхове се наблюдава намалена
ензимна активност на C7aOH, водеща до
намален синтез на жлъчни киселини и
съответно намалена фекална екскреция
на същите [11].

хепаталната стеатоза, индуцирана от диета богата на мазнини. Транскрипцията
на гени, свързани с чернодробна липидогенеза, включително и ядрени рецептори
като PPARγ2 (peroxisome proliferatoractivated receptor gamma) и SREBf1
(sterol regulatory element-binding protein),
както и ацил-СоА-диглицеоролацилтрансфераза е значително понижена при
мишки, получили агент, който блокира
GHS-R1. Мишки, при които липсва грелинов рецептор и подложени на високо
мастна диета са със значително по-ниско
телесно тегло от мишки, при които GHSR1 е наличен [15]. Сигналният път
mTOR медиира хепаталната липидогенеза. Блокирането на грелиновия рецептор
намалява фосфорилацията на рибозомния протеин 6 киназа (S6K), който е мишена на mTOR1 черния дроб. Третирнето на култивирани хепатоцити с грелин
значително стимулира фосфорилациата
на S6K при нормални мишки и не оказва
ефект върху хепатоцити от GHSR1a−/−
мишки [15].
Експерименти с плъхове показват, че
грелинът стимулира липидогенезата в
хепатоцитите. Той повишава мРНК експресията на ензимите Mogat2 и Dgat1,
участващи в синтеза на триглицеридите,
както и интрацелуларното съдържание
на триглицериди в хепатоцитите [16].
Данни от друго проучване сочат, че грелинът активира транскрипцията на ацетил-СоА карбоксилазата (ACC) и синтазата на мастни киселини (FAS), ензими
ключови за синтезата на мастни киселини, докато транскрипцията на карнитинпалмитотрансфераза, скорост-определящ
ензим за бета окислението е намалена
[17].

Растежен хормон и холецистокинин
Установена е връзка между растежния
хормон и холецистокининът. Холецистокининът е хормон, синтезиран от ентероендокринните клетки на дуоденалната лигавица. Основният стимул за неговото освобождаване е присъствието на
храна, съдържаща мазнини, в дуоденума.
Холецистокининът стимулира продукцията на жлъчния сок, изпразването на
жлъчния мехур и отварянето на сфинктера на Оди. Постпрандиалният синтез
на холецистокинин, отговорът на жлъчния мехур към него, както и изпразването на жлъчния мехур са значително нарушени при липсата на растежен хормон
и се подобряват при хормонозаместителна терапия [12]. Още през 1976 г. е
доказано, че соматостатинът, хормон
инхибиращ освобождаването на растежен хормон, е инхибитор на освобождаването на холецистокинин от интестиналната мукоза [13]. Рецептори за грелин
(GHS-R1) и холецистокинин (CCK-AR)
са разположени по аференти неврони на
n. vagus [14].
Грелин и липиден синтез
в черния дроб
В последните няколко години се натрупаха множество данни за ролята на
грелина в липидната синтеза в черния
дроб. Грелинът участва в регулацията на
липидния метаболизъм на хепатоцитите,
стимулирайки чернодробната липогенеза
директно, чрез GHS-R1. Tози ефект е
медииран от сигналния път mTOR и
PPARγ. Антагонистите на грелиновия
рецептор GHS-R1 значително намаляват

Връзка между HDL-холестерол и
грелин
Съществува правопорционална зави230

симост между нивото на грелина в кръвта и това на липопротеините с висока
плътност (HDL) [18]. Проучвания доказват наличието на грелин в HDLсъдържащи липидни фракции, изолирани от човешка плазма. По тези данни
можем да предположим, че липопротеините с висока плътност са своеобразни
транспортери за грелин [19]. Въпреки
различните стойности на HDL при жени
и мъже, не съществува сигнификантна
разлика в нивото на плазмения грелин
при двата пола.

фераза (ghrelin O-acyltransferase, GOAT).
И двете форми на грелина – ацилирана и неацилирана се откриват в човешката плазма. Техните нива се повишават по
време на глад. Въпреки това само ацилгрелинът, който представлява 10 – 15%
от общата фракция, може да провокира
острото чувство на глад и консумацията
на храна [22].
Засега GOAT е единственият ензим,
имащ способността да превърне биологично неактивния прогрелин в биоактивен грелин. GOAT е тъканноспецифичен
ензим. Чрез имунохистохимични методи
е доказано наличието му в мозъка, гастроинтестиналния тракт и тестисите на
плъхове. В най-голяма степен GOAT
присъства в стомаха, панкреаса и червата. В грелин-продуциращите клетки,
концентрацията на грелин GOAT е пет
пъти по-висока, отколкото в хипоталамуса. Значителна концентрация на
GOAT е налична и в хипофизата, където
грелинът упражнява своите автокринни
и паракринни ефекти [22].
Реабсорбцията на жлъчни киселини в
гастроинтестиналния тракт е процес, зависим от системата грелин-GOAT. Чрез
qRT-PCR е открита корелация между
концентрацията на вторични жлъчни киселини в илеума на плъхове и експресията на грелин О-ацилтрансферазата.
Плъховете с делеция на Goat ⁻/⁻ имат повисоко съдържание на вторични жлъчни
киселини в илеума, като при тях е повишена концентрацията на специфичният
интестинален транспортер на жлъчни
киселини ISBT в дуоденума и илеума
[22].

Грелин и вторични жлъчни
киселини
Първичните жлъчни киселини се синтезират в хепатоцитите от холестерол,
който се преобразува до холева и дезоксихоева киселина. По-голямата част от
жлъчните соли се връщат в черния дроб
посредством ентерохепаталния кръговрат. В илеума и колона конюгираните
жлъчни киселини се деконюгират под
въздействието на бактериалната флора
до деоксихолева киселина и литохoлева
киселина (вторични жлъчни киселини)
[20].
Изследванията върху влиянието на
грелина върху реабсорбцията на жлъчните киселини в гастроинтестиналния
тракт показват негативна корелация
между деоксихолевата киселина и плазмените нива на грелина, което ни навежда на мисълта, че той участва в чревната
им реабсорбция [21].
Грелинът е уникален по това, че за да
изпълни ролята си в хомеостазата, се
нуждае от посттранслационна модификация. Той съществува в две форми,
ацилирна и неацилирана. Дезацилгрелинът се ацилира, като към него на място
ser3 се добавя n-октанова киселина с помощта на ензима грелин О-ацетилтранс-

Заключение
Растежният хормон регулира липидния метаболизъм на хепатоцитите и синтеза на жлъчни соли и жлъчни киселин в
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в тях. Повлиявайки позитивно секрецията на холецистокинина, той стимулира
както продукцията на жлъчния сок така
и и изпразването на жлъчния мехур. Като релизинг фактор за растежния хормон, грелинът се намесва индиректно в
тези процеси.
Грелинът увеличава липидното капково число и съдържанието на триацилглицероли в хепатоцитите и директно,
чрез GHS-R1-зависим механизъм. Той
стимулира липидогенезата и увеличава
липидното съдържание в черния дроб,
активирайки своите рецептори GHS-R1 в
хепатоцитите по mTOR и PPARγ сигнален път.
Регулацията и фината модулация на
билиарната кинетика, се осъществява от
синхрона на невронални, хормонални и
хуморални механизми. Във всички тези
етапи индиректно чрез растежния хормон, или директно чрез своя рецептор
GHS-R1 в хепатоцитите, гладкомускулните клетки от стената на жлъчните пътища и вагусовите нервни влакна грелинът има своя роля и функции, които
подлежат на изясняване.
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Когато хепатит Е и хепатит В се срещнат
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Резюме
Хепатит Е вирусът (HEV) е нововъзникнал патоген в индустриалните страни, водещ до асимптомни или недиагностицирани леки заболявания. Приема се за свинска зооноза, но HEV може да причини ятрогенни инфекции чрез кръвопреливане. При имунокомпрометираните се развива хроничен, а при тези с предхождащи чернодробни увреждания – тежък хепатит. Представяме пациент с
тежък остър хепатит, хоспитализиран в инфекциозна клиника УМБАЛ „Св. Георги“ през декември
2018. Той развива изразен иктер и тежка коагулопатия, по-късно серологично е потвърден остър
HEV и недиагностицирана хепатит В вирус (HBV) инфекция. Пациентът получава агресивна флуидотерапия, хуманалбумин, прясно-замразена плазма и еритроцитен концентрат. Изписан с подобрение и проследен 8 месеца. Чернодробните проби и когулационните показатели се възстановяват, но персистират серологичните маркери за HBV, потвърждавайки, че тя е хронична. HEV
суперинфекцията вероятно е тригер за изява на чернодробната недостатъчност. Ако не беше HEV,
хроничната HBV инфекция нямаше да бъде диагностицирана.
Ключови думи: хепатит Е, хепатит В, коинфекция

When Hepatitis E and Hepatatis B Meet
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Abstract
Hepatitis E virus (HEV) is an emerging pathogen in industrialized country usually resulting in asymptomatic or undiagnosed mild illness. It is a porcine zoonosis but HEV causes iatrogenic infection via blood
products. Chronic infections occurs in immunosuppressed and patients with underlying chronic liver disease have an adverse outcome. Herein we presented a Caucasian male patient with severe acute hepatitis
admitted to the University Hospital. Plovdiv. He developed progressive jaundice and severe coagulopathy, later confirmed as acute hepatitis E and undiagnosed pre-existing hepatitis B virus (HBV) infection,
suspected to be chronic. He received aggressive supportive therapy with intravenous fluids, fresh frozen
plasma, albumin and erythrocyte concentrates. After improvement he was discharged and follow-up. After 8 month his coagulopathy and liver function tests recovered but repeat serological markers confirmed
chronic HBV infection. He was referred to Gastroenterology department for further evaluation of HBV.
HEV-HBV superinfection is probably is the trigger for his liver failure. If it were not for HEV chronic
HEV would not have been discovered.
Key words: hepatitis Е hepatitis B, coinfection

Хепатитът, причинен от хепатит Е вируса (HEV), е най-разпространеният хепатит по света, Годишно се регистрират
20 000 млн. случая, от които 56 000

смъртни. Инфекцията протича с неспецифични симптоми или асимптомно и
обикновено завършва с оздравяване. Има
три рискови групи с неблагоприятни
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последствия от HEV хепатита. При имунокомпрометирани, особено органотранспантираните, той хронифицира бързо с
развитие на цироза. Втората група са
бременните в Азия, заразени с генотип 1
и 2 на HEV. При тях има вероятност за
фулминантен хепатит и фатален изход в
25%. Третата категория с очаквано тежко протичане са пациентите с предхождащи чернодробни увреждания. Към тях
спадат и тези с хроничен хепатит В с
различна по степен изразена фиброза (1,
2).
Представяме случай на остра HEV
инфекция при пациент със съмнение за
хронична HВV инфекция, което се потвърждава при проследяването.
Касае се за 68 г. мъж, хоспитализиран
в инфекциозна клиника УМБАЛ „Св.
Георги“ Пловдив през декември 2018 г.
по повод тежест в дясното подбедрие и

тъмна урина, без диспептични и болкови
оплаквания. При приемането е в задоволително състояние, с добри жизнени показатели, изразен иктер, хепатомегалия
на 3 см, плътна консистенция, чувствителност при палпация и оперативни цикатрикси от лапаратомии. Останалият
физикален статус е без отклонения.
Придружаващи заболявания: контролирана артериална хипертония, преживян инсулт, операция за язва на стомаха
и дуоденума, апендектомиран, етилична
злоупотреба.
Иктерът прогресира, показателите на
белтъчно-синтетичната функция на черния дроб (протромбиново време, холинестераза, общ протеин, албумин) се
влошават, появяват се ехографски данни
за асцит. Резултатите от основните лабораторни изследвания са представени на
Таблица 1.

Таблица 1. Изследвания по време на лечението (1)

Постепенно аминорансферазите спадат при повишаване стойностите на билирубина с максимална 640 µmol/l, макар и състоянието да остава запазено.
Серологично се установява остър HEV
хепатит – anti-HEVIgM(+) и anti-HEVIgG

(+) и недиагностицирана досега хепатит
В вирусна (HBV) инфекция, вероятно
хронична [HbsAg (+), HBeAg(-), antiHBe(+), anti-HBcIgM(-), anti-HBctotal(+)],
anti-HDV(-). Ултразвукът на коремни органи установява хепатомегалия със
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структурни изменения, стеатоза, холелитиаза, асцит. Проведено е лечение с глюкозо-солеви разтвори, хепатопротектори,
гастропротектори, цефтриаксон 2,0/7
дни, многократно Ер маса, хуманалбумин и прясно замразена плазма, с поява
на алергична реакция към последната.
След 2 месеца е изписан клинически подобрен, със значителни намалели стойности на аминотрансферазите, по-малко
на билирубинa, анемия, тромбоцитопения
и
некоригирана
белтъчносинтетичната функция на черния дроб
(вж. Таблица 1). Проследен след 9 месеца – стойностите на ПКК са напълно
възстановени, показателите на белтъчносинтетичната функция на черния дроб
също, но маркерите на HBV инфекция
персистират, което потвърждава суспекцията, че е хронична. След консултация
с гастроентеролог е насочен за понататъшно проследяване.

вания като диабет, алкохoлизъм са рискова група за HBV.HEV коинфекция (4).
Честотата на HBV.HEV коинфекцията
варира значително – 9 – 38% в Китай (5)
и 45%, 14% и 9,5% – съответно във Виетнам Индия, Бангладеш (6). Съобщенията са свързани главно с HEV генотип 1.
Доказано е, че HEV инфекцията повлиява неблагоприятно естествения ход
на хроничната HBV инфекцията. Наблюденията са предимно при пациенти с
HBV цироза, при които настъпва влошаване и бързо прогресиране на чернодробната недостатъчност (5). Подобно на
HEV инфектираните бременни в Азия,
леталитетът при тях достига до 15 – 25%
и е по-висок от общата популация (1 –
2%) Неотдавнашно изследване от Тайван
проследява пациенти с HEV. HBV коинфекция не само с клинично изявено, но и
безсимптомно протичане. В срок от една
година се установява леталитет в 35,7%
при тези с HBV цироза. Това е едно от
първите изследвания при нециротци, при
които леталитет е 2,4% (7).
В България носителството на HBsAg е
3,8% (8), което показва, че при макар и
малка част пациенти има значителен
риск за посочените усложнение. Засега
HEV ваксина се прилага само в Китай.
Ако бъде одобрена от СЗО, за тях тя се
явява надеждна превенция.
При нашия пациент въпреки тежкото
2-месечно протичане се наблюдава пълно възстановяване. Той ще бъде проследяван от гастроентеролози.
В Европа HEV е зооноза. Избягване
на консумация на сурово месо и достатъчната термична обработка на месото е
важна превантивна мярка.
Представеният случай илюстрира
възможността за HBV. HEV конфекция и
подчертава необходимостта от внимателно проследяване на пациентите с

Oбсъждане
Представен е случай на коинфекция
на HEV и HBV, впоследствие установено, че HBV инфекцията e хронична. Ако
не бe HEV хепатит HBV инфекцията нямаше да бъде установена. Добавената
HEV инфекция (суперинфекция) има
значително влияние върху естествения
ход на хроничната HBV, като води до
декомпенсация на чернодробната функция, повишава риска от цироза и леталитета (3).
Нарастване на случаите на HEV хепатит по света без установена ефективна
превенция и лечение предизвика загриженост за тази рискова група. В ендемичните за HBV страни (HBsAg > 2%)
инфекцията се придобива в ранно детство и хронифицира чeстo, докато HEV се
добавя в напреднала възраст. Затова възрастни мъже с фиброза от други заболя236

HBV инфекция с оглед своевременно
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Въведение
Синдромът на Swyer-James Macleod
(SJMS), е рядко срещано белодробно заболяване, което е известно и с името на
рентгенографското си изображение –
унилатерален хипертранслуцентен бял
дроб, характеризиращо се с едностранно
хиперлуцентен бял дроб, дължащ се на
загуба на белодробна съдова структура и
свръхраздуване на алвеоларния апарат(1).
Състоянието е описано първоначално в
Канада през 1950 г. От Paul Robert
Swyer – педиатър, George James – рентгенолог(6) и William Mathiseon Macleod –
шотландски пулмолог(7). Не трябва да се
бърка със синдрома на Маклеод, който
се отнася за рядко генетично заболяване.
Заболяването първоначално е свързано с
понесена микоплазмена пневмония или
аденовирусна респираторна инфекция(8)
в детската възраст. С течение на времето
са прибавени като възможни и други
етиологични фактори и нозологични
единици, които може да допринесат за
възникването и развитието на синдрома.
В класическия си вариант синдрома се
презентира като облитериращ бронхиолит с последващо въздушно каптиране.
Другата нозологична единица силикоза е
дефинирана и добре проучена в специализираната медицинска литература, поради което не се налага да бъде представена. В това изследване тя се разглежда
като възможна причина за възникването

на хипертранслуцентния бял дроб.
Материал и методи
За настоящото изследване и представяне на случая използвахме наличната
база данни, включваща информация от
историята на заболяването на пациента,
резултати от осъществените амбулаторно и стационарно диагностични процедури, както и данни от представената
медицинска документация. Силикозата е
диагностицирана чрез осъществяване на
пълен набор от клинични и параклинични изследвания – физикален статус с акцент върху белия дроб, функционални и
образни белодробни изследвания. Случаят е обсъден на специализиран лекарски колегиум с участието на специалисти
по професионални и белодробни болести. Рентгенологично диагнозата пневмокониоза “q” 1/0 е поставена в съответствие с критериите на Международният
трудов офис (ILO – 1980 г.)(12). За диагностициране на лобарния емфизем са
използвани следните критерии: хиперлуцентно в ляво белодробно поле, ниски
и плоски диафрагми при преднозадна
позиция и наличието на були. Сканирането с CT и най-вече HRCT е предпочитано средство на избор при поставяне на
диагнозата. Може също да се използва
сцинтиграфският индекс v/q, който корелира с HRCT. Изследването за SJMS
беше добавено към вече направеното об238

следване на пациента за силикоза. За
целта фокусът на изследването бе поставен върху физикалния белодробен статус, образните и функционални изследвания на белия дроб. Сагиталните рентгенови снимка на белия дроб са направени при пълна инспирация със стационарен рентгенов апарат „Опера“, като дистанцията между източника на рентгеново излъчване и стандартният филм е метър и половина при усилване 120 – 130
kwp. Рентгеновите снимки се интерпретираха съгласно на международната организация на труда за плътност, като се
използваха 5 критерия за диагностициране на емфизема по гайдлайн на CIBA :
1. Ретростерналното
пространство
трябва да бъде по-широко от 2,54 см.
2. Нормалните или извън нормата хиперосветяване на белодробните полета
рефлектира върху визуализацията на отслабените васкуларни съдове.
3. Ниска и плоска диафрагма при сагитални рентгенографии.
4. Ниски и плоски диафрагми при латерални рентгенографии.
5. Були – една или повече с ясно очертани стенни лезии, които не се смята че
са каверни.
Рентгенографски емфиземът се доказва при наличие на 2 от изброените критерии. Рентгеновите снимки са изпълнени и разчетени в съответствие с критериите на ILO и класификацията на пневмокониозите от 1980 г. Регистрирано е
изобилие от окръглени или ирегулярни
сенки от степен 1/0 или повече в белодробните полета. КТ и HRCT са осъществени в отделението по образна диагностика на университетската болница. Спирометрията е направена в изправено положение с щипка на носа, като се следват указанията на американската белодробна асоциация(13). Пациентът е прос-

ледяван в продължение на 4 години.
Представяне на клиничния случай
Професионална анамнеза и професионален маршрут: Трудов стаж 10 г. и
2 месеца като подземен минен работник
(миньор, подземен маневрист и сигналист) в силикозоопасни обекти – рудници от родопския минен басейн. Професионално експониран на прах съдържащ
свободен кристален силициев диоксид и
цветни метали над пределно допустимите концентрации. До края на подземния
си трудов стаж пациентът е диспансеризиран и проследяван в съществуващия
тогава център за борба със силикозата,
включително с извършвани рентгенографии на белия дроб.
Анамнеза за настоящото заболяване
и неговото проследяване: Мъж на 58годишна възраст, приет за диагностично
уточняване, лечение и експертна оценка
на белодробното му заболяване в отделението по професионални болести с
дейност по клинична алергология на
УМБАЛ „Свети Георги“ ЕАД – Пловдив.
Пациентът е с диагностицирана силикоза, свързана с едностранни свръхпросветлявания на левия бял дроб. Диагнозата SJMS не е поставяна до последната
хоспитализация на пациента. Силикозата
е диагностицирана чрез осъществяване
на пълен набор от клинични и параклинични диагностични процедури, включващи физикален статус с акцент върху
белия дроб, функционални и образни белодробни изследвания. Случаят е обсъден на специализиран лекарски колегиум
по професионални болести. Рентгенологично диагнозата пневмокониоза “q” 1/0
е поставена в съответствие с критериите
на Международният трудов офис (ILO –
1980 г.). За диагностициране на лобарния емфизем са използвани следните
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критерии: хиперлуцентно в ляво белодробно поле, ниски и плоски диафрагми
при преднозадна позиция и наличието на
були. Сканирането с CT и най-вече
HRCT е предпочитано средство на избор
при поставяне на диагнозата. Може също да се използва сцинтиграфският индекс v/q, който корелира с HRCT.
Обща анамнеза с акцент върху белия дроб: Респираторните симптоми се
отключват по време на трудовия стаж и
персистират сред преустановяване на
професионалната прахова експозиция.
През 2011 г. по повод на прогресиращ
задух и кашлица с оскъдна експекторация е проведена КТ на бели дробове, при
която е установена двустранно пневмофиброзна дистрофия на белодробния паренхим с огромни ефзиматозни були с
размери до 108 мм, по-изразени в десния
бял дроб. Паренхимът е емфизематозно
просветлен.
Физикален статус с акцент върху
белия дроб: В увредено общо състояние.
Афебрилен. Анализатори без патологични отклонения. Кожа – мургава, ливидни
лигавици. Периферни лимфни възли не
се палпират увеличени. Лесна умора и
задух при обичайни физически усилия.
Емфизематозен гръден кош. Хиперсонорен перкуторен тон. При аускултация се
регистрира дишане в апикалната част на
левия бял дроб, но липсва в 2/3 от десния бял дроб – апикално и в медиалната
част. В двете белодробни основи дишането е изострено, придружено от единични сухи хрипове.

хронични пулмофиброзни промени в
част от средните белодробни промени –
груби ивицести повлекла от хилуса към
периферията. Персистират големи емфизематозни були с предилекция в дясно с
безструкторност на двете гръдни половини на тези нива (Фигура 1).

Осъществени диагностични
процедури
▪ Образни белодробни изследвания
1. Нативни лицеви графии на бял
дроб: нарушена архитектоника на белодробносъдовото русло, изразяващи се в

Фиг. 2. КТ на бели дробове (нативен) –
въздушно включване медиоапикално
двустранно. Двустранно в паренхима наличие на надули с диаметър от 3 до 7 мм
с плътност от ниска до калциева, найсгъстени в 3ти сегмент в дясно, уплътнени хилуси (Фигура 3).

Фиг. 1. Лицева графия на бял дроб – хипертранслуцентен бял дроб (SJMS)
2. КТ НА БЯЛ ДРОБ С КОНТРОЛИ:
Двустранно краниално преимуществено
в дясно наличие на множествено емфизематозни изменения с най-големи аксиални размери в аксиален план в дясно
169/105 мм и в ляво 117/97 мм (Фигура 2).
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Заключение от КТ на бял дроб: Силикоза I – II стадий. Булозна паренхимна
дистрофия на горните лобове.
▪ Функционални белодробни изследвания: Изследване на външно дишане и дифузионен капацитет – При последното спирографско изследване от
2018 г. се установи наличието на тежко
вентилаторно нарушение смесен тип с
превес на обструкцията и леко намален
дифузионен капацитет (Таблици 1 и 2).
Фиг. 3. Заключение I – II степен силикоза
Изследване на дифузионния капацитет
Таблица 1. Сравнителни данни от дифузионния капацитет през две последователни
години-нарушен дифузионен капацитет
Първа година
Актуални стойности
TLCO mmd/min/Kpa
5,78
KCO mmoL/m/Kpa/L
1,15

Втора година
%
(ECCS)

Актуални стойности
TLCO mmd/min/Kpa
6,44
KCO mmoL/m /Kpa/L
1,20

61,76
82,78

%
(ECCS)
69,0
87,0

Изследване на външно дишане
Таблица 2. Сравнени данни от двегодишно проследяване на външно дишане – смесен
тип вентилаторно нарушение
Първа година
Актуални стойности
FVC l
FEV 1.0 l
FEV1/VC %
PEF l/S
MEF 50% L/S
MEF 25% L/S
VC l
TLC l
RV/TLC %
VC l

Втора година
Динамични показатели
%
Актуални стойности
(ECCS)
2,74
66,6
1,13
34,6
40,0
4,08
49,3
0.46
10,5
0,25
15,0
Статични показатели
2,83
66,1
5,18
76,84
43,02
117,6
2,83
66,1
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%
(ECCS)
2.88
1,26
37,69
4,55
0,43
0,16
3.34
5,52
49,0
3.34

▪ Други параклинични изследвания: Извършените при пациента хематологични (пълна кръвна картина с диференциално броене, РУЕ), биохимични
(кръвна захар, общ билирубин, серумни
трансаминази, урея, креатинин) и имунологични (ниво на общи IgE) изследвания не показаха отклонения от референтните стойности.

ментални данни за понесена аденовирусна или микоплазмена респираторна
инфекция.
3. При условие, че заболяванията са
етиологично свързани и с подобни патогенетични механизми, възможно ли е и
кое от тях може да се приеме като предиктор за другото?
Относно съществуването на SJM синдрома съвместно със силикоза във времето може да се допусне следното: SJMS
се характеризира с присъствието на облитериращ бронхиолит придружен от
дилатация и деструкция на алвеоларните
структури, в резултат на сигнификантно
въздушно каптиране. Сега са описани не
само класическата форма, но и такива
които се отнасят само за лобарни едностранни и сегментни находки, но и двустранни такива. Силикозата и облитериращият бронхиолит са в резултат на възпаление и фиброза. Последните не само
стесняват лумена на бронхиолите, но
предизвикват и фиброза в интералвеоларните септи. Така се стига до съдови
промени с облитерация на капилярите в
белия дроб. Вторично се намалява кръвният приток към голям сегмент на пулмоналната артерия. Редукцията в кръвоснабдяването води до последваща хипоплазия на артериалния басейн и така
накрая се стига до атрофия на кръвоносните съдове.
И докато за възникването на силикозата са известни над 100 теории, процесът на проучване на разнообразните патофизиологични и имунопатологични
фактори и механизми непрекъснато се
задълбочава и разширява. В този смисъл,
описанията от нас клиничен случай дава
основание да предположим етиологичната връзка между двете заболявания.

Обсъждане
При представения от нас пациент са
диагностицирани две заболявания: силикоза, късна, бавно протичаща и синдром
на SJM. Подлежащи на дискусия са
следните въпроси:
1. Диагностицираните
заболявания
самостоятелни ли са, кога и как са възникнали?
Относно съществуването на SJM синдромът съвместно със силикоза във времето може да се предположи следното:
SJMS се характеризира с присъствието
на облитериращ бронхиолит придружен
от дилатация и деструкция на алвеоларните структури вследствие сигнификантно въздушно каптиране. Освен описаните за класическата форма промени,
които се отнасят само за лобарни едностранни и сегментни находки, такива са
намерени и двустранно.
2. Каква е етиологията на заболяванията? Един ли е етиологичният фактор,
който ги отключва, или е възможно да
има и други? И ако етиологичният фактор е един, дали във времето не се намесват други фактори и механизми, които „добавят“ едното заболяване към другото? В конкретния случай SJM синдромът е диагностициран 3 години по-рано
от верифицирането на силикозата, като
при синдрома няма клинични или доку-
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Изводи
• Етиологията на Swyer-James Macleod
синдрома може да бъде различна от първоначално възприетата.
• Заболяването може да се отключи и
в условията на рискова за здравето професионална прахова експозиция, отличава се с агресивен ход на протичане и полифакторна генеза.
• В някои случаи синдромът предшества развитието на други болести, като
например бавно прогресираща силикоза,
но се отличава с агресивния си ход на
протичане.
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Заключение
Събраната и проучена през годините
информация, както и представеният от
нас случай дават основание да се преосмисли добре познатия ни субстрат на
емфизема, като се приеме наличието на
клъстър от фактори и състояния с разнообразни етиологични, патоморфологични и клинични прояви.
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Оценка на дебелината на ретинения, ганглиино-клетъчен
слои при здрави деца от кавказката раса
Силвия Крумова, Васил Маринов, Десислава Колева-Георгиева
Университетска очна клиника, УМБАЛ „Свети Георги“ ЕАД;
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Въведение
Спектрал домейн-оптичната кохерентна томография (SD-OCT) се характеризира с чувствителност, специфичност и
възпроизводимост при изследване на
структурата на ретината и зрителния
нерв. Ето защо ОСТ сканирането е полезен метод при ранното диагностициране
на глаукомата в детска възраст (преди
загуба на зрителното поле) [1, 2]. От
ОСТ сканирането се вижда, че ганглийно-клетъчния комплекс включва ганглийно-клетъчен слой (ГКС), вътрешен
плексиформен слой (ВПС) и слой от
нервни влакна (СНВ) [3]. Дебелината на
ганглийно-клетъчния слой се измерва в
областта на макулата, тъй като над 50%
от ганглийните клетки са локализирани
там [4]. При анализа на механизма на
клетъчна смърт става ясно, че първият
засегнат е вътрешният плексиформен
слой, последван от ганглийния клетъчен
слой и накрая слоя от нервни влакна. Това е причината, поради която можем да
вземем предвид дебелината на ганглийно-клетъчния слой и вътрешния плексиформен слой като ранен предиктор на
глаукоматозните промени, а не дебелината на слоя на ретиналните нервни
влакна, която изобразява само аксоналната смърт [5]. Структурната и функционална оценка на дебелината на ганглийно-клетъчния слой и СНВ чрез OCT,
все повече се прилага за диагностиката,
проследяването на тежеста и прогресията на детската глаукома, както и при заболявания на зрителния нерв (глиом,
компресивни оптични невропатии, иди-

опатична интракраниална хипертензия,
токсични и наследствени невропатии).
От изключителна важност е определянето на нормативните данни с ОСТ при
деца и изясняването на кои стойности на
асиметрия трябва да се считат за ранен
признак на патология.
Цел
Да се идентифицират нормативните
стойности на дебелината на ганглийноклетъчния–вътрешния
плексиформен
слой (ГК-ВПС) при здрави деца от кавказката раса, използвайки SD-OCT.
Задачи
Да се измери дебелината на ГК-ВПС
(средната и в отделните 6 квадранта) при
деца от 6 – 17 г. чрез SOCT-Copernicus
REVO. Да се анализира корелацията
между възрастта, сферичния еквивалент
(СЕ), аксиалната дължина (АД) и ГКВПС.
Пациенти и методи
В това срезово проучване са включени 270 очи от 270 здрави деца на възраст
от 6 до 17 г. Изследването е извършено в
съответствие с Декларацията от Хелзинки на Световната медицинска асоциация
и е одобрено от местната комисия по
етика към Медицински университет –
Пловдив. Писмено информирано съгласие беше получено и от двамата родители. Всички деца в проучването са родени
в термин (≥ 37 гестационна седмица) с
нормално тегло при раждане (≥ 2500 г).
Включващите критерии са: най-добре
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коригирана зрителна острота поне 0.7
(зрителна таблица на Snellen) за 6–7годишните и 0.8 за по-големите деца,
сферичен еквивалент до ± 5.00 D, интраокулярно налягане ≤ 21 mmHg в двете
очи, cup-to-disc (C/D) съотношение ≤ 0.4,
и асиметрия в C/D отношението ≤ 0.2
между двете очи. Към изключващите
критерии се отнасят: извършени вътреочни операции, страбизъм, амблиопия,
ретинална патология и глаукома. Пациентите с анамнеза за ретинопатия на недоносеното, неврологични, метаболитни
или други системни заболявания също
бяха изключени. На всички деца беше
извършен пълен офталмологичен преглед включващ: изследване на зрителна
острота, кератометрия, биомикроскопия,
офталмоскопия и томометрия. След извършване на ОСТ биометрия, беше поставена по една капка cyclopentolate 1%,
трикратно през 15 мин и 30 – 35 мин от
последната капка бе извършена авторефрактометрия (UNICOS URK-700 автокераторефрактометър). Сферичният еквивалент бе изчислен по стандартната
формула (СЕ = средната сферична стойност + 50% от средната цилиндрична
стойност). Спектралният оптичен кохерентен томограф Copernicus REVO
(Optopol Technology SA, Zawiercie,
Poland) представлява комбиниран апарат, който позволява освен регистриране
на ретинената морфология, така и реализиране на биометрични изследвания. За
целите на нашето изследване сме измерили аксиалната дължина. Апаратът използва луминесцентен диоден източник
на светлина с максимална дължина на
вълната 830 nm, осигуряващ ОСТ изображения с аксиална резолюция до 5 µm,
напречна резолюция от 12 µm до 18 µm
и скорост на сканиране от 80.000 Aскена в секунда. За измерването на дебе-

лината на ГК-ВПС бе използван 3D
macula скениращ протокол. Десните очи
на всяко дете бяха избрани за анализ.
Статистически анализ
Данните бяха анализирани със SPSS
19.0. Описателната статистика бе илюстрирана със средна стойност и стандартно
отклонение. Определянето на нормалността на разпределение на вариабилните се осъществи чрез KolmogorovSmirnov test. Използвахме линеен регресионен анализ, за да проверим зависимостта между показателите. Стойности
на „р“ по-малки от 0.05 се приеха за статистически значими.
Резултати и обсъждане
Това проучване обхваща 307 деца от
кавказката раса. Тридесет и две деца от
всички 307 бяха изключени, поради невъзможност за получаване на съгласие
от родителите. Други пет пациента не
бяха сътрудничили по време на SD-OCT
измерванията и отпаднаха от изследването. Средната възраст на всички 270
деца, включени в проучването е 10.70 ±
2.81 години (от 6 до 17). От тях 150 бяха
момичета (55.6%) и 120 момчета
(44.4%). Установихме, че средният сферичен еквивалент е + 0.81 ± 0.58 Д, а
средната АД – 3.16 ± 0.94 mm. Констатирахме, че средната дебелина на ГКВПС е 90.58 ± 5.39 µm. Долно-назалният
сектор (92.08 ± 5.89 μm) бе с най-голяма
дебелина, а долно-темпоралния (88.37 ±
5.83 μm) бе най-тънък. С помощта на линейният регресионен анализ потърсихме
връзка между дебелината на ГК-ВПС във
всичките полета (както и средната дебелина на ГК-ВПС) и АД. Подобна връзка
потърсихме и между дебелината на ГКВПС (средна и във всички полета) и СЕ.
В табличен вид са представени корела245

циите между дебелината на ГК-ПВС в
отделните полета и независимите променливи (АД и СЕ). Отрихме сигнификантна обратна зависимост между средната дебелина ГК-ВПС и АД, т. е. с нарастване на АД на окото, намалява средната дебелина на ГК-ВПС (p = 0.001).
Коефициентът на детерминация числово
определи, че 4.6% от дебелината на ГКВПС зависи от АД (Фиг. 1, в ляво). Обаче, права линейна зависимост наблюда-

вахме между средната дебелина на ГКВПС и СЕ (p = 0.022). Тази връзка показа, че при нарастване на дебелината на
ГК-ВПС, нараства и СЕ (Фиг. 1, в дясно). Чрез Spearman rho коефициент намерихме отрицателна корелацонна връзка между АД и СЕ (p = 0.000, r = -0.255).
Не открихме значима връзка както
между дебелината на ГК-ВПС и възрастта (p = 0.905), така и по отношение на
пола (p = 0.651).

Таблица 1. Представена е линейна зависимост (права и обратна) между дебелината на
ГК-ВПС и независимите вариабилни (АД и СЕ). Приложен е линеен регресионен анализ. Стойности на „р“ по-малки от 0.05 се приеха за статистически значими.
Измервания
Дебелина на ГКС-ВПС, μm
Горен
Горно-темпорален
Долно-темпорален
Долен
Долно-назален
Горно-назален
Среден

r

Аксиална дължина
R Square
P value

0.190
0.181
0.181
0.190
0.225
0.210
0.213

0.036
0.033
0.033
0.036
0.050
0.044
0.046

0.002
0.003
0.003
0.002
0.000
0.001
0.001

r

Сферичен еквивалент
R Square
P value

0.100
0.184
0.190
0.117
0.107
0.067
0.139

0.010
0.034
0.036
0.014
0.011
0.004
0.019

0.103
0.002
0.002
0.055
0.080
0.276
0.022

Легенда: r – корелационен коефициент, R Square – коефициент на детерминация

Фигура 1. Показва линейна, сигнификантна зависимост между дебелината на средния
ГК-ВПС и АД (в ляво) и между дебелината на средния ГК-ВПС и СЕ (в дясно)
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При анализиране на получените данни установихме, че средната дебелина на
ГК-ВПС е 90.58 ± 5.39 µm. За разлика от
друго голямо проучване изследващо 296
деца на възраст от 3 – 17 г., което открива по-ниски стойности на дебелината на
ГК-ВПС (83.44 ± 5.52 µm), но използвайки Cirrus OCT [6]. С помощта на друг
SD-OCT (Topcon 3D OCT-2000) при изследване на деца от 5 до 18 г. в Испания,
са получени още по-ниски стойности на
ГК-ВПС (73.50 ± 4.95 µm) [7]. Горе посочените данни показват, че стойностите
на ГК-ВПС от различните SD-OCT апарати са несъпоставими.
В нашето изследване не открихме
връзка между дебелината на ГК-ВПС и
пола, което се потвърждава и от данните
на Muñoz-Gallego и кол. [7]. Тоtan и кол.
също не намират значима връзка между
средната дебелина на ГК-ВПС и пола, но
откриват, че момчетата имат сигнификантно по-малка дебелина в долния и
долно-назалния квадрант от момичетата
[6].
Влиянието на възрастта също е противоречиво. Има съобщения, че възрастта е сигнификантен фактор, който оказва
влияние върху дебелината на ГК-ВПС и
СНВ при възрастни [8]. Дебелината на
ГК-ВПС и СНВ остава стабилна между
18 и 49 г. и намалява прогресивно, особено след 60-годишна възраст. [8, 9, 10]
В нашето проучване не открихме връзка
с възрастта при деца, но за разлика от
наc Totan и кол. намират слаба положителна връзка между дебелината на ГКВПС и възрастта сред детската популация [6].
Между дебелината на ГК-ВПС и АД
установихме обратна и значима зависимост, което се потвърждава и от данните
от едно турско проучване. В последното
е констатирано, че увеличаването на АД

с всеки 1 mm е свързано с намалявне на
дебелината на ГК-ВПС с 1.48 µm [6].
Goh и кол. намират позитивна връзка
между дебелината на ГК-ВПС и СЕ при
деца [11], както и Zhao и кол. в тяхното
изследване на млади китайци [12]. Ние
също открихме такава положителна
връзка със СЕ. Можем да заключим, че
съществува значима връзка между АД,
СЕ и ГК-ВПС, показваща, че с нарастване на аксиалната дължина на окото, нараства СЕ (т.е. хиперметропията) и намалява дебелината на ГК-ВПС.
Изводи
В България има изключително малко
изследвания за дебелината на ГК-ВПС
при деца, а със SOCT Copernicus REVO
досега не са провеждани. Получените
данни за дебелината на ГК-ВПС чрез
SOCT Copernicus REVO са особено информативни относно ранното диагностициране и проследяване не само при
пациенти с глаукома в детска възраст, но
и при голяма част от заболяванията на
зрителния нерв (глиом, компресивни оптични невропатии, идиопатична интракраниална хипертензия, токсични и наследствени невропатии). Изследването
предлага данни за ГК-ВПС със SOCT
Copernicus REVO при деца от 6 – 17 г.,
които могат да са много полезни при изготвянето на нормативна база данни за
кавказката популация в детска възраст.
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Диференциална диагноза на хроничната кашлица
при реален пациент в амбулаторната практика –
обзор на клиничен случаи
Петя Конакчиева1
Научен ръководител: д-р Стефка Драганова2
1
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Студент по медицина IV курс, Медицински университет – Пловдив
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С този клиничен случай се онагледява
различната етиология, диференциалнодиагностични проблеми на хроничната
кашлица при единичен пациент, както и
прилагането на индивидуален и интердисциплинарен подход при терапията на
същия.
Кашлицата е най-честата причина за
посещение на пулмологичната амбулатория. Като хронична се означава тази,
чиято давност надвишава 8 седмици. То-

зи симптом може да се появи вследствие
на множество различни белодробни и
извънбелодробни причини. За да можем
да установим първоизточника и да изберем адекватно лечение, трябва да сме
наясно с нейния механизъм. Той е представен на схема 1.
Патологичната кашлица има ниска
екскреторна ефективност, главно заради
недостатъчна сила на въздушния поток и
наличие на жилави секрети (схема 2).

Схема 1.

Схема 2.

249

Пациентът, мъж на 58 години, посещава специализираната пулмологична
амбулатория през месец ноември с оплаквания от дразнеща кашлица, с давност 2 г., предимно суха, рядко продуктивна със слузна експекторация, с периодични обостряния. Без свирене и хъркане в гърдите, без задух, трайно афебрилен. 2 седмици преди посещението е
преболедувал катар на горни дихателни
пътища, с хрема и гърлобол. Лекуван
амбулаторно с Амоксицилин/ Клавуланова киселина 2х1 гр.
От години пациентът е с честа ринитна симптоматика, назална обструкция и
постназален теч. Обостря се през пролетта и подозира алергии, които не са
изследвани.
Хронично страда от коремен дискомфорт, киселини, регургитация, често аспириране на храна. Преди 5 години е понесена тежка гръдно-коремна операция:
след руптура на езофага и последващ остър медиастинит се е наложило пълно
отстраняване на хранопровода и последваща реконструираща пластика с колон.
Поради факта, че медиастинитът е бил
тежък, езофагоколонопластиката е извършена супрастернално. Самата структурна разлика в тъканта на червото
обуславя превръщането му в мегаезофаг.
На фигура 1, 2, 3: Снимки на гръдния
кош на пациента след операцията. Мегаезофаг.
Пациентът отрича придружаващо
сърдечно-съдово заболяване, не приема
кардиологична терапия. Няма домашни
любимци. Без вредности в предходния
трудов стаж.
Болният има рискови фактори за белодробни заболявания: тютюнопушене
15 пакетогодини и фамилна обремененост за белодробен карцином – баща.
Мъжът е освидетелстван за трайна нетрудоспособност поради коремната патология.

Фиг. 1.

Фиг. 2.

Фиг. 3.
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Обективно от статуса: нормостеничен
хабитус, розови кожа и лигавици, периферни лимфни възли и щитовидна жлеза – неувеличени; нос – ливидни конхи;
хиперемиран фаринкс с атония на меко
небце: тонзилектомиран; деформиран
гръден кош с мекотъканна формация
подкожно супрастернално и епигастрално, с видима перисталтика. Двустранно
ясен перкуторен тон, везикуларно дишане, сухи свиркащи хрипове необилно.
Кор – ритмична сърдечна дейност, ясни
сърдечни тонове, без добавени шумове,
пулс – 70, RR 120/80. Корем – с голям
оперативен белег, без хепатоспленомегалия, усилена перисталтика. СР – отрицателно двустранно. ОДА – б.о.
При първичния преглед представя
направени изследвания:
1. Ретгенография на бели дробове –

увеличена прозрачност на белодробния
паренхим, без огнищни изменения, разширена медиастинална сянка и голяма
сянка с хидроаерично ниво.
2. Периферна кръвна картина и диференциално броене – без отклонения.
Полиморбидността на пациента обуславя широка диференциална диагноза на
кашлицата:
1. Остра инфекция на горни дихателни пътища.
2. Остър бронхит.
3. Хроничен бронхит.
4. ХОББ.
5. Белодробен карцином.
6. Алергичен ринит/ астма.
7. ГЕРБ.
8. Аспирационна пневмония.
9. Лезия на n. phrenicus.

Схема 3.

Модификация от ACCP evidence-based clinical practice guidelines. Diagnosis and Management of Cough.
Chest 2006 129: 15-235
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Планът на изследване се насочва в
следните направления:
А. За белодробната патология като
причина за кашлицата:
1. Функционално изследване на дишането – за наличие на бронхообструктивно заболяване. Резултатите показват
обструктивен синдром втора степен.
2. Бронходилатоторен тест с 4 дози по
100 мкг Салбутамол – за обратимост на
обструкцията (диференциална диагноза
ХОББ – астма) – отрицателен.
3. Пулсоксиметрия – за евентуална дихателна недостатъчност. Сатурация 95.
4. КАТ-описание – не се установяват
увеличени лимфни възли. От ниво щитовидна жлеза и каудално вентрално подкожно се проследява чревна бримка, изпълнена с контрастна материя, като същата е нагъната и раздута в дистален

край, без видими дефекти в изпълването
и фистулни ходове. Субдиафрагмално
срединно същата преминава в подчертано раздута чревна бримка и стомах. Магистрални бронхи и въздухоносни пътища проходими. Двустранно в белодробен
паренхим, на фона на умерено повишена
прозрачност и дискретна фиброза, поизразена в ляво, не се откриват огнищни
находки. В ляв бял дроб върхово и аксиларно наличие на калциевоплътна зона.
Не се проследяват перикардни и плеврални изливи. Двустранно – малки емфиземни були.
На фигура 5, 6, 7, 8 – срезове от компютър-томографията на пациента
С до тук проведените тестове отхвърляме наличието на карцином, аспирационна пневмония; потвърди се диагноза
ХОББ.

Фиг. 4.
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Фиг. 5.

Фиг. 6.

Фиг. 7.

Фиг. 8.

Б. Относно наличие на алергична генеза:
1. Кожно алергично тестуване: извършеният прик тест е положителен за
домашен прах и тревни полени.
2. ПКК и ДКК – б.о.
Прие се наличието на алергичен ринит. Отхвърли се диагноза алергична астма поради липса на типични астматични пристъпи и отрицателен бронходилататорен тест.
В. Гастроинтестинални причини:
1. Консултация с гастроентеролог –
потвърждава се ГЕРБ и колон иритабиле.

Лечението и проследяването на пациента се проведе в 3 прегледа в рамките
на един месец. При първичния преглед, с
оглед кашлицата след катар на горни дихателни пътища, наличната хрипова находка и рискови фактори, преди провеждане на назначените изследвания, се
прие работна диагноза ХОББ, езофагит,
вазомоторен ринит.
По анамнеза, клиника и функционални показатели, ХОББ се стадира IIB
GOLD. Проведе се САТ = 12 и mMRC = 1.
Продължи се терапията с Амоксицилин/ Клавуланова киселина 2х1 гр и Амброксол,
включи
се
тиотропи253

ум/олодатерол инхалаторно. Рефлуксната и коремната симптоматика се покриха
от протонен инхибитор-пантопразол
40 мг, и пробиотик.
На вторичния преглед, пациентът се
яви без клинично подобрение на кашлицата, но с намаляла хрипова белодробна
находка. Резултати от образното изследване за емфизем и мегаезофаг. Кожноалергично тестуване положително за домашен прах и тревни полени. На контролен ФИД се отчете леко завишаване на
показателите (фиг. 9). Продължи терапията с протонен инхибитор, еднократно
мускулно депо кортикостероид и назален мометазон, ципрофлоксацин. Мотивът за назначаването на втори антибиотик е и обсъжданият аспирационен момент.
На третичния преглед, с много леко
подобрение, с данни за орофарингеална
кандидоза. Отново бе извършен ФИД,
ХОББ се рестадира спирометрично и
САТ в IA GOLD стадий. Лечението про-

дължи с локален фунгостатин, per os
ацетилцистеин, инхалаторната терапия
се редуцира до тиотропиум.
В по-далечна диференциална диагноза на този преглед се обсъди и лезия на
нервус френикус, но сроковете на поява
на кашлицата са 3 години след оперативното лечение и хипотетичната увреда
на нерва би дала по-ранна проява.
След 35 дни изследване и лечение,
кашлицата затихна.
Окончателна Дг – ХОББ I AGOLD;
aлергичен ринит и ГЕРБ.
Този клиничен случай демонстрира
трудността на симптома „кашлица“,
многообразните причини за нея и предизвикателствата, които стоят пред избора на лечение. Необходимо е прилагане на индивидуален и мултидисциплинарен подход. Не винаги е ясна първопричината за кашлицата, в динамика се
преоценява, но най-важен е крайният резултат – овладяване на проблема и подобряване на състоянието на пациента.

Фиг. 9.
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Abstract
The presented case is of a 53-year-old female patient with Thrombotic thrombocytopenic purpura (TTP),
also known as Moschcowitz syndrome. TTP is a rare and life threatening microangiopathy, result of clotting in the small blood vessels of the brain, heart and kidneys. The main etiological factor is congenital or
acquired deficiency of metalloprotease ADAMTS 13 that leed to the accumulation of ultra large von Willebrand factor multimers in plasma. Moschcowitz syndrome is primary characterized by the classical
'pentad' of thrombocytopenia, microangiopathic hemolytic anemia, fluctuating neurological symptoms,
renal dysfunction and fever.
The patient presented with generalized hemorrhagic skin diathesis, mild anemia and high grade thrombocytopenia. The laboratory tests revealed hemolysis with schistocytes from the white blood cell differential
and negative Coomb’s test. А fluctuating neurological dysfunction occurred and the patient is transferred
to the intensive care unit. The status of the patient was further complicated by fever, convulsions and coma. The computed tomography of the brain and the posterior cranial fossa did not show any pathological
changes.
Symptomatic therapy was conducted and daily transfusions with fresh frozen plasma were administered
in the Clinic of Clinical Hematology, therapeutic plasma exchanges were performed in the Clinic of Anaesthesiology and Intensive Care. The expected improvement and stabilization of the hematological parameters and the patient’s status did not occur. Despite the therapy and the resuscitation the patient’s condition deteriorated and exitus letalis occured due to polyorgan dysfunction.
TTP is a rare but potentially fatal blood disorder.It is considered a medical emergency.
Keywords: Thrombotic thrombocytopenic purpura, microangiopathy, thrombocytopenia, hemolytic anemia, plasma

Въведениe
Тромботична
тромбоцитопенична
пурпура (ТТП), позната още като синдром на Moschcowitz, e рядка и животозастрашаваща тромботична микроангиопатия. При нея е налице вроден или придобит дефицит на ADAMTS13 (дезинтегрин и металопротеаза), отговорен за
разкъсването на високомолекулните
мултимери на фактора на von Willebrand

на по-малки фрагменти, намиращи се
нормално в плазмата. Дефицитът на този
протеин води до освобождаване от ендотела на ексцесивни количества ултраголеми мултимери на VWF, които се свързват с тромбоцитите в циркулацията и
причиняват тромбоцитни агрегати в
малките съдове основно на мозък, сърце
и бъбреци. Характеризира се с тромбоцитопения; микроангиопатична хемо256

литична анемия; флуктуиращи неврологични симптоми; нарушена бъбречна
функция; фебрилитет („класическа пентада“). Диагноза може да се постави и
само при наличие на микроангиопатична
хемолитична анемия и тромбоцитопения. ТТП се лекува се в условията на
спешност.

От параклиничните изследвания при
хоспитализацията: HGB – 122.0 g/l;
RBC – 4.27 10^12/l; HCT – 0.363 l/l;
MCV – 85.0 fl; WBC – 9.4 10^9/l; PLT –
13.0 10^9/l. Диференциална кръвна картина при постъпването: Seg 58%; Ly
30%; Mo 10%; Eo 2%; наличие на шизоцити в натривката; в динамика: ProMy
2%; Seg 57%; Ly 28%; Mo 12%; Eo 1%;
шизоцити. Налице са лабораторни данни
за микроангиопатична хемолитична
анемия – T BIL – 33.8 µmol/L; D BIL –
4.7 µmol/L; LDH – 2279.0 U/l; Св. Хб
68.63 mg/%; HAPTO под 0.10 g/l; Сер.
желязо – 24.1 µmol/L; Кумб – дир. и индир. Отр. /-/; RETIC – 2.21%; RETIC –
80.6 10^9/l; AST – 46.1 U/l; ALT – 21.1
U/l; CREA – 79.0 µmol/L; GGT – 12.0 U/l;
ALP – 65.0 U/l; К – 3.2 mmol. Анамнестичните, клинични и лабораторни данни
(тежкостепенна тромбоцитопения, анемичен синдром с Coombs негативна хемолитична констелация и шизоцити в
натривката) дават основание да се постави диагнозата: Тромботична тромбоцитопенична пурпура. Изпратена е кръв за
изследване на активност на ADAMTS 13,
като в последствие полученият резултат
е под 0.01%. Проведена е консултация с
токсиколог по повод прием на билки с
оглед откриване на тригер, но няма доказан такъв. Започната е симптоматична
терапия и трансфузия на прясно замразена плазма ежедневно до осъществяване на плазмен обмен. Ефектът върху
тромбоцитния брой е незадоволителен и
анемията се задълбочава. Наблюдаван е
еднократен, преходен епизод на изтръпване на дясна половина на лицето и дясна ръка, както и афазия с продължителност около 15 мин.
Пациентката е приведена в КАИЛ в
задоволително общо състояние, с кожна,
но без лигавична хеморагична диатеза,

Клиничен случай
Представяме клиничен случай на
53-годишна жена, хоспитализирана по
спешност в Клиника по клинична хематология по повод тежко изразена тромбоцитопения (13 g/l) и генерализирана
кожна хеморагична диатеза. Хеморагичните лезии са с давност от 2 дни, като
няма анамнестични данни за кървене от
лигавичен тип. Пациентката не съобщава
за фебрилитет или скоро понесена инфекция. Преди 2 дни дъщеря ѝ е била с
долнодиспептични оплаквания, но пациентката не е имала такива. Не е приемала
медикаменти и отрича контакт с вредности. Съобщава единствено за прием на
жълт смил, жълт кантарион и лайка от 2
седмици. Без анамнестични данни за наличие на алергии. Пациентката е в задоволително общо състояние и афебрилна
към момента на прегледа. Кожата и видимите лигавици са бледорозови. Установяват се генерализирани кожни хеморагични лезии с различна давност и големина; няма клинични данни за лигавична хеморагична диатеза. Не се палпират уголемени периферните лимфни
възли. Дихателна и сърдечносъдова система са без отклонения в статуса. Коремът е мек, неболезнен, черният дроб и
слезката се палпират на нивото на ребрената дъга. Наличие на леко изразени
претибиални отоци. При пациентката не
се установява неврологична симптоматика при приема.
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хемодинамично стабилна и без неврологична симптоматика. Към момента на
приема в интензивния сектор изследванията отчитат персистиращо задълбочаване на анемичния и тромбоцитопеничния синдром (HGB – 82.0 g/l; PLT – 10.0
10^9/l) и нарастване стойностите на
LDH – 2800.0 U/l. Останалите лабораторните данни за хемолитична анемия са
без съществена динамика. Бъбречната
функция остава нормална (CREA – 88.0
µmol/L). Започнати са терапевтични
плазмени обмени на фон кортикостероидно и антибиотично лечение с флуктуиращ ефект по отношение на тромбоцитния брой и ЛДХ. Поради новопоявили се количествени промени в съзнанието двукратно е проведено компютъртомографско изследване на главен мозък
и задна черепна ямка. Не са доловени
патологични изменения в мозъчния паренхим и вентрикуларната система. Установява се наличие на пансинуит.
Общото състояние на пациентката се
влошава с изявата на три последователни епизода на гърчове. Това налага пациентката да бъде седирана, интубирана
и поставена на механична вентилация.
Процедурите на терапевтичен плазмен
обмен продължават като общо се извършват 9 такива, а в периодите между тях
се трансфузира прясно замразена плазма.
Въпреки проведената терапия състоянието на пациентката не се подобрява, а в
последствие се изявява хематемеза и мелена. През следващите дни, на фон субституция с еритроцитен концентрат и
трансфузия на ПЗП, се регистрира повишаване на стойностите на HGB до 95.0
g/l и на PLT до 15.0 10^9/l, но параклиниката показва засилване на хемолизата
(T BIL – 50.2 µmol/L; D BIL – 17.9
µmol/L; LDH – 4307.0 U/l; Св. Хб – 56
mg/%; AST – 84.0 U/l; ALT – 46.0 U/l.

Състоянието на пациентката прогресивно се влошава с картина на полиорганна
недостатъчност. Двукратно изпада в
клинична смърт, от която е извеждана с
високи дози вазоактивни средства. При
пореден сърдечен арест същия ден и
въпреки проведените кардиопулмонални
мероприятия в пълен обем, пациентката
завършва с екзитус леталис.
Обсъждане
Тромботичната тромбоцитопенична
пурпура е с честота 4 – 6 на 1000000 новодиагностицирани случая годишно. Засяга всяка възраст, като по-голяма честота се наблюдава във възрастта между
30 – 50 години. По-често боледува женският пол. Като предразполагащи фактори се съобщават вирусни инфекции, ваксинации, алергични реакции, бременност, орални контрацептиви и др.
Тромботичната тромбоцитопенична
пурпура бива вродена (конгенитална) в
5% и придобита (имунно-медиирана) в
95%. При конгениталната форма причината за функционалния дефицит на металопротеазата са най-често миссенс мутации в гена на ADAMTS 13. Към нея
спада хронично-рецидивираща форма,
която протича с тромбоцитопения и хемолиза през интервали от 20 – 30 дни.
При пациенти с имунно-медиирана ТТП
активността на ADAMTS 13 е редуцирана под 10%, резултат от автоантитела
насочени директно срещу протеина. Тя
се разделя на първична (идиопатична) и
вторична. Първичната е с най-голяма
честота, антителата са обикновено IgG.
Тя не се свързва с подлежащо автоимунно заболяване или имунна дисрегулация
за разлика от вторичната, за която това е
характерно. Вторичната ТТП се асоциира с ХИВ, Системен лупус еритематозус,
панкреатит, бременност, някои лекарства
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(хинин, тиклопидин, химиотерапевтици,
естроген-съдържащи и др.).
Диагнозата се поставя на базата на
анамнестичните данни, лабораторните
резултати и обективното състояние на
пациента. Класическата клинична картина на синдрома на Moschcowitz включва
пентадата: тромбоцитопения, микроангиопатична хемолитична анемия, флуктуиращи неврологични симптоми, нарушена бъбречна функция и фебрилитет.
Тя се среща по-рядко, много по-честа
изява са само тромбоцитопения и
Coombs – негативна хемолитична анемия. Тромбоцитопенията се манифестира с епистаксис, петехии, гингивално
кървене. По-редки прояви са хематурия,
менорагия, гастроинтестинално кървене,
бъбречна хеморагия и хемоптиза. Системната съдова тромбоза може да засегне малките съдове на бъбреци, сърце,
мозък. Неврологичните отклонения, които често са вариабилни и бързопреходни,
включват обърканост, главоболие, парези, афазия, дизартрия, нарушения във
визуса, качествени и количествени промени в съзнанието, но кома се среща едва в 10% от случаите. Бъбречните нарушения се проявават с протеинурия и
микрохематурия, рядко Остра бъбречна
недостатъчност (по-характерна за ХУС).
От страна на сърдечно съдовата система
може да има болки в гърдите, хипотензия. Гастроинтестиналните оплаквания
не са чести и са основно болки в корема.
Резултат от микроангиопатичната хемолитична анемия пациентите са иктерични и бледи. Срещат се и неспецифични
симптоми като обща слабост, миалгия и
артралгия.
От параклиничните изследвания има
данни за анемичен и тромбоцитопеничен
синдром, наличие на шизоцити в кръвната натривка и Coombs негативна хемо-

литична констелация (значително повишени стойности на LDH, индиректен и
тотален билирубин, ретикулоцитоза и
понижение на хаптоглобина). За доуточняване на диагнозата се изследва нивото
на ADAMTS 13. Златен стандарт в лечението на ТТП е осъществяване на плазмен обмен. Той трябва да започне възможно най-рано (дори само при подозрение за ТТП). Оптималният режим
включва ежедневни процедури до клинично овладяване на състоянието, нормализиране на ЛДХ и креатинина, нарастване на тромбоцитния брой над
150 g/l. При невъзможност за осъществяване на плазмен обмен се инфузира ПЗП
до 25 ml/kg. Към терапията може да се
включат кортикостероиди в стандартна
доза (1 mg/kg дневно) или пулс терапия,
при нужда – трансфузия на еритроцитен
концентрат. В съображение могат да
влязат моноклонални антитела, които в
80% от пациентите имат добър отговор в
1 – 3 седмици след започване на лечението,
Vincristine,
Cyclophosphamid,
Azathioprin, Cyclosporin A. Рецидиви се
проявят в интервала от 6 месеца до 4 години след първия инцидент. Описани са
и късни усложнения, които могат да доведат до фатален изход – миокарден инфаркт, аритмии, бъбречна недостатъчност, мозъчен инсулт.
Заключение
Смъртността
при
болестта
на
Moschcowitz без лечение е 90%, която е
сред най-високите при всички тромботични микроангиопатии. Не случайно,
Тромботичната
тромбоцитопенична
пурпура се класифицира като спешно
състояние, изискващо навременни и
адекватни мерки. Тя изправя пред предизвикателство медицинските специалисти с разнообразната си клинична кар259

тина, фулминантното си протичане и
същевременно скъпата терапия, която се
осъществява в отделенията за интензивно лечение. Рецидивите и смъртността
от усложнения при ТТП остават значими
дори при съвременния алгоритъм на лечение.
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Резюме
Една от най-честите причини за левокамерна аневризма е миокардният инфаркт. Презентираме
клиничен случай на пациент, който е получил сърдечен арест на летище при пътуване към дома.
Той е успешно реанимиран и транспортиран до Интензивно отделение. Клиничният случай
демонстрира това, че миокардният инфаркт е комплексно състояние, което често се съчетава със
сърдечни аритмии или аневризма (1). Направили сме кратък преглед на литературата.
Ключови думи: Сърдечен арест, миокарден инфаркт, левокамерна аневризма, камерно мъждене

Въведение
Сърдечният арест води до нарушение
на кръвообращението често поради камерна тахикардия или камерно мъждене.
Това животозастрашаващо състояние е
често свързано с исхемия поради исхемична болест на сърцето и други причини като структурни аномалии, вродени
проводни аномалии или каналопатии (2).
Въпреки напредъкът в лечението, прогнозата на пациентите, които са претърпели сърдечен арест извън болницата,
остава неблагоприятна. Австралийско
проучване измежду 6999 пациенти със
сърдечен арест показва 12,2% преживяемост след 1 година (3).
Левокамерната аневризма е най-често
в резултат на миокарден инфаркт и
обикновено засяга предната стена. Аневризмите на задната стена на лявата камера са много по-редки. Тяхната честота се
съобщава между 10% и 15% (4 – 7).

още четири по време на транспорта към
болницата. Веднага е приет в интензивно
отделения и е интубиран. При първоначален преглед са установени: RR –
150/100, пулс – 90, GCS 3/15, Тропонин
3143 ng/l. След прекарани 2 дни в интензивно отделение, пациентът е преместен
в нефрологично отделение поради Остра
бъбречна недостатъчност. Измерената
креатин киназа е била над 17,000 и е довела до увреждане на бъбречната функция. Проведена е реанимация с течности.
След като е бил преведен в кардиологично отделение, пациентът е бил подложен на пълни изследвания по повод
сърдечният арест. Мъжът има история на
долен миокарден инфаркт и стент на
дясна коронарна артерия. Направена е
коронарография по повод изясняване на
съпътстващата исхемична болест на
сърцето, която е смятана за причина на
състоянието: LAD – умерена стеноза
проксимално, LCx – стеноза проксимално, с колатерали от LAD към LCx,
RCA – срединно разположен стент, с оклузия. Вентрикулографията е показала
акинетична долна стена с аневризма на
базалнодолната стена. Поради това откритие е проведен ЯМР, с цел оценка на

Клиничен случай
Презентираме клиничен случай на 45годишен мъж, който е претърпял сърдечен арест извън болнично заведение. Извършени са реанимационни действия и
бил дефибрилиран три пъти на място и
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функцията на миокарда. Открита е намалена жизнеспособност на миокарда и
поради това пациентът не е бил подходящ за аорто-коронарен байпас и се е
преминало към поставяне на Имплантируем Кардиовертер Дефибрилатор, с цел
превенция на камерна тахикардия или
арест. Сърдечният магнитен резонанс е
показал дилатирана лява камера (EDV
216 ml) и слаба систолна функция (LVEF
33%). От общо 17 сегментни модела не
са били витални сегменти 4, 5, 6, 11 и 12.
Нямало е наличен миокарден оток, който
да говори за настъпил остър инфаркт.
При изписване на пациента са предписани следните лекарства: Clopidogrel 75 mg
за 12 месеца, Atorvastatin 40 mg, Aspirin

75 mg, Ramipril 5 mg, Bisoprolol 7,5 mg,
Eplerenone 25 mg.
Пациентът е прекарал преди 9 години
долен инфаркт на миокарда и са му били
поставени 2 стента на RCA.
На втората година от проследяването
пациентът показа значително подобряване на клиничното си състояние и отсъствие на епизоди от камерна аритмия.
Ехокардиография и ЕКГ (Фиг. 1) бяха
извършени.
Фракцията на изтласкване се възстанови до 42% и пациентът не показва
признаци на декомпенсация. Левокамерната постеробазална аневризма може да
се види добре на Фиг. 2 и 3.

Фиг. 1. ЕКГ показва синусов ритъм и следи от прекаран миокарден инфаркт (q зъбец в
II, IIIи aVF)
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Фиг. 2. Трансторакална ехокардиография, двукамерен апикален изглед

Фиг. 3. Трансторакална ехокардиография, парастернален, изглед по дългата ос
Дискусия
Левокамерните аневризми се развиват
най-често след инфаркт на миокарда.
Случаите на левокамерна аневризма при
пациенти, претърпели инфаркт на миокарда, варират от 10 до 35%8. Формирането на аневризми се предполага, че се

дължи на вътрекамерното напрежение,
което разтяга не съкращаващият се инфарциран участък и така предизвиква
разширяване на тази зона.
Локализацията на левокамерните
аневризми може да бъде по предната или
долната повърхност на сърцето. Апикал263

ните и тези по предната повърхност на
сърцето са четири пъти по-чести от тези
по задно-долната стена9. Случаите на
задни левокамерни аневризми е около
10%, като те намаляват в последно време
поради употребата на тромболитици и
реваскуларизация след настъпил инфаркт на миокарда10.
Механизмът на исхемия-обусловените
камерни аритмии се дължи на нарушаването в йонния баланс на миоцитите. Острата миокардна исхемия води до дефицит на аденозинтрифосфат, анаеробна
гликолиза, водеща до ацидоза, повишаване на екстрацелуларния калий и акумулиране на лизофосфатидилхолин11.
Тази серия от събития води електрофизиологично до йонен дисбаланс, асоцииран с по-кратка продължителност на акционния потенциал на субстрат зависимите калиеви канали: IKatp. Контрактилитета също намалява от събитията, водещи до промени в интрацелуларните
калциеви нива и намалената скорост на
провеждане поради намалено количество
цепковидни контакти12.
Камерните тахиаритмии настъпват
рано след възникналата исхемия,като
други усложнения на левокамерните
аневризми са сърдечна недостатъчност,
тромбемболия. Рядко се наблюдава руптура на аневризмите14. Около една трета
от всички пациенти с левокамерна аневризма претърпяват аритмии, което се
асоциира с лоша преживяемост13,14,15.
Електрофизиологични проучвания показват, че мястото на зараждане на аритмиите се локализира на границата между
нормалния миокард и аневризмално
разширения участък16.
Имплантируемите кардиовертер дефибрилатори (ИКД)се използват за превенцията на внезапна сърдечна смърт от
камерна тахикардия или камерно мъж-

дене. ИКД се предпочитат като вторична
превенция при пациенти,които са претърпели камерна тахикардия или мъждене17,18. Преживяемостта е по-добра при
пациенти с ИКД, отколкото при такива,
които приемат антиаритмични медикаменти17.
Заключение
Левокамерните аневризми са усложнения на инфаркта на миокарда,които
могат да доведат до животозастрашаващи камерни аритмии. Имат разнообразна
локализация, като в редки случаи се намират по задната стена на лявата камера.
Употребата на имплантируем кардиовертер дефибрилатор при такива пациенти може да намали риска от аритмии и
смъртността.
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Неинвазивно измерване на твърдостта на кожата
при ограничена склеродермия
Златина Иванова
Катедра по дерматология и венерология, Медицински университет – Пловдив
Резюме
Въведение и цел: Локализираната склеродермия (ЛС) е рядко заболяване на съединителната тъкан, което се проявява с ограничено уплътнение на кожата. В настоящото предварително проучване е приложен нов неинвазивен измерващ апарат – индентометър с цел определяне на твърдостта
на кожата при пациенти с ЛС.
Материал и методи: Изследвани са общо 18 склеродермични плаки при 8 пациенти с ЛС с помощта на Indentometer IDM 800 (Courage + Khazaka, Cologne, Germany). Апаратът измерва дълбочината на проникване на върха на измерващата сонда в кожата в mm. Използвани са сонди с диаметър на върха съответно 3 и 5 mm. Колкото е по-твърда кожата, толкова по-малко е нейното изместване от върха на сондата. Проникването в кожата е по-дълбоко при по-малък диаметър на
върха на сондата. Измерванията са правени в областта на склеродермичната плака и в съседна
нормална кожа, служеща за контрола.
Резултати и обсъждане: Склеродермичната кожа показва по-ниски измерени стойности в сравнение със съседната нормална кожа. Средната дълбочина на проникване на върха на сонда с диаметър 3 mm в болна и здрава кожа е съответно 1.468 mm срещу 1.891 mm (P < 0.001). С връх на сондата с диаметър 5 mm проникването е съответно 1.113 срещу 1.408 (P ≤ 0.0460). Това потвърждава,
че болната кожа е по-твърда от здравата кожа.
Изводи: Приложеният неинвазивен метод е подходящ за обективно и количествено определяне на
твърдостта на кожата при ЛС, както и за проследяване на еволюцията на заболяването и ефективността на приложеното лечение.

Non-invasive measurement of skin stiffness in localized
scleroderma
Zlatina Ivanova
Department of Dermatology and Venereology, Medical Univesity – Plovdiv
Abstract
Introduction and aim: Localized scleroderma (LS) is a rare disease of the connective tissue that
manifests with localized induration of the skin. In this preliminary study we applied a new measurement
device based on indentometry to determine the skin stiffness in patients with LS.
Material and methods: A total of 18 sclerodermatous plaques in 8 patients with LS were measured with
Indentometer IDM 800 (Courage + Khazaka, Cologne, Germany). The device measures the penetration
depth of the probe indenter (pin) into the skin in mm. We used two probes with pin diameter 3 and 5 mm,
respectively.
The stiffer the skin, the less deep is the displacement by the indenter. The smaller the diameter, the deeper
the pin will go into the skin when using the same force. The measurements were made on affected skin
and in adjacent normal skin served as control.
Results and discussion: The sclerodermatous skin showed lower Indentometer values compared to adjacent normal skin. The depth penetration with probe 3 mm was 1.468 mm vs 1.891 mm (P < 0.001) and
with probe 5 mm – 1.113 vs 1.408 (P ≤ 0.0460). This suggests that sclerodermatouse skin is stiffer than
healthy skin.
Conclusion: The non-invasive method used is appropriate for objective and quantitative determination of
the degree of skin induration in localized scleroderma as well as for assessment the disease evaluation and
treatment efficacy.
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Introduction
Localized scleroderma (LS) is a rare disease of the connective tissue that is characterized by initial phase of inflammation followed by fibrotic and atrophic changes of
the affected skin. [3, 27]
Various methods have been used for the
evaluation of disease severity and tissue
damage, including clinical scores, ultrasonography, thermography, CT, MRI and durometry. [10, 21, 27]
The oldest methods of assessment are
the semiquantitative skin scoring methods
that includes the original and the modified
Rodnan skin thickness scores used to assess
the degree and extent of cutaneous thickening in systemic sclerosis (SSc). [4, 14]
• Localized Scleroderma Cutaneous
Assessment Tool (LoSCAT) [1, 2, 12]
This is the most often used clinical instrument. It was introduced by the Localized
Scleroderma Clinical and Ultrasound Study
Group and represents an assessment questionnaire for patients with LS. LoSCAT
consists of three parts:
a. Modified LS Skin Severity Index
(mLoSSI) for the assessment of markers of
activity/severity of the disease including
erythema, skin induration, and appearance
of new/expansion of pre-existing skin lesions during the preceding month. Each of
the three parameters is graded on a scale
from 0 to 3 in 18 cutaneous anatomic sites.
b. LS Skin Damage Index (LoSDI) for
the assessment of tissue damage based on
the presence of dermal atrophy, subcutaneous atrophy and hypo-/hyperpigmentation
assessed on a 0-3 scale.
c. Physician’s
Global
Assessment
(PGA) which includes Physician’s Global
Assessment of Disease Activity (PGA-A)
and Physician’s Global Assessment of
Damage (PGA-D). The later are assessed
on a scale from 0 (inactive disease/no tissue

damage) to 100 (high disease activity/severe tissue damage).
The extent of tissue damage and activity/severity of the disease can be assessed by
means of imaging techniques including ultrasonography, laser Doppler flowmetry,
electromyography, MRI, thermography and
durometry.
• Ultrasonography (USG) [15, 20, 22,
28] Ultrasound heads in the frequency
range of 10–25 MHz range are usually used
in the diagnostics of LS. Heads with a higher frequency (≥ 20 MHz) are used for imaging the dermis, whereas lower frequencies
(7–10 MHz) are useful in imaging the subcutaneous tissue. Measurements are performed on sites affected by the disease and
the opposite areas of normal skin. USG
demonstrates high sensitivity and repeatability, and is related to the clinical stage of
the disease. In the active inflammatory
stage skin thickening and reduced echogenicity are observed while the sclerotic
phase is characterized by skin thickening
and hyperechogenicity. During the late
atrophic phase skin thinning and normal
echogenicity are presented. On the other
hand, the effects of treatment can be followed. The normalization of echogenicity
within the dermis correlated with a clinical
improvement, whereas tissue thinning or
thickening might indicate the active phase
of the disease [30, 32].
• Laser Doppler flowmetry (LDF) is a
non-invasive method for the measurement
of cutaneous microcirculation.
It was found that the increased blood
flow within sclerodermatous skin reflects
the active form of the disease. The lack of
difference in blood flow between affected
and unaffected skin correlates with a good
therapeutic outcome [18, 25, 26, 28].
• Infrared thermography (IRT).
Thermography is performed within affected
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sites and in a symmetrical area of healthy
skin. The result is considered positive when
the difference in temperature between the
compared sites is > 0.5°C. The main inconveniences of the method are the need to ensure controlled temperature during the examination [21].
• Magnetic resonance imaging (MRI)
[11, 24] and computed tomography (CT)
[5] are two imaging methods used in more
severe cases of LS involving the skin, subcutaneous tissue, muscles, fasciae and
bones such us LS en coup de sabre and progressive facial hemiatrophy. The most
commonly diagnosed changes include calcifications seen on CT images and highintensity MR signals. The disadvantages of
the two methods include their high cost,
exposure to radiation and the need for sedation in paediatric patients.
• Durometry is a validated method for
the measurement of skin hardness in SSc
[9, 13, 17, 23] It can be applied for assessing the activity of LS based on measurements of skin thickness on a 0 to 100
point scale. The thickness of the skin is
measured on the edges and in the centre of
a LS lesion. A symmetrical area of unaffected skin is measured as a control. Seyger
et al. have found a weak correlation between durometry results and MSS (modified skin score) [16, 23].
In this preliminary study we applied a
new measurement device based on indentometry to determine the skin stiffness in
patients with LS.

Patients
Eight consecutive patients with LS (3
male, 5 female, average age 50.3 ± 19.0
years) were included in the study after giving informed consent. A total of 18 sclerodermatous plaques were measured. The adjacent normal skin served as control.
Instrumentation
We used Indentometer IDM 800 (Courage + Khazaka, Cologne, Germany)
equipped with two probes with pin diameter
3 and 5 mm, respectively. The device
measures the penetration depth of the probe
indenter (pin) into the skin in mm, ranging
from 0 to 3mm. The stiffer the skin, the less
deep is the displacement by the indenter.
The smaller the diameter, the deeper the pin
will go into the skin when using the same
force. The measurements were made on
diseased skin and in adjacent normal skin
served as control. The average value of six
consecutive readings in or around the test
area was further analyzed. Measurements
were made at room temperature between
22 – 25°C.
Statistics
Student’s t-test for unpaired data was
used to analyze the significancy between
the measurements of diseased and normal
skin. P < 0.05 was considered statistically
significant.
Results
Results obtained
Figure 1.
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Figure 1.
The sclerodermatous skin showed lower
Indentometer values compared to adjacent
normal skin. The depth penetration with
probe 3 mm was 1.468 mm vs 1.891 mm
(P < 0.001) and with probe 5 mm – 1.113
vs 1.408 (P < 0.05). This suggests that diseased skin is stiffer than healthy skin.

skin, and that there is a correlation between
instrumental studies and clinical evaluation
of skin changes. [7, 8, 13, 17, 23]
Indentometry is a method for evaluation
of skin softness/firmness. It has been used
in a variety of physiological conditions: old
and young skin, male and female skin, and
in edematous conditions. The first indentometer was built by Schade in 1912. After
that, various measuring systems have been
developed. [6]
The Indentometer IDM 800 is a quick
and easy tool to look at the
skin softness/hardness. The measurement
principle is based on the force (by a spring)
used on the small indenter of the probe to
deform the skin. The device measures how
the probe indenter displaces the skin. The
penetration depth of the pin (displacement)
is measured in mm (0-3 mm). The shape of
the indenter has been deliberately chosen to
be cylindrical and not roundish in order to
allow absolute constant contact area.
Results obtained are interpreted as follow:
• The firmer/stiffer the skin, the less
deep is the displacement by the pin.

Discussion
Eight patients participated in this preliminary study. Their mean age was 50.3 years;
the youngest was 11 years old and the oldest was 70 years old. The duration of morphea ranged from 6 months to 2 years, with
a mean of 1 years. The number of body
sites affected ranged from one to four; the
fingers, hands, and feet were not affected in
any patient.
Various methods and devices have been
used to study the altered mechanical properties of the skin in generalized and localized
scleroderma. The most commonly used are
cutometry (Cutometer, Courage + Khazaka,
Cologne, Germany) and durometry (Durometer, Rex Gauge, Glenview, USA).
Studies have shown that these methods can
differentiate between diseased and healthy
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13. Kissin E, Schiller A, Gelbard R. et al. Durometry
for the assessment of skin disease in systemic sclerosis. Arthritis Rheum 2006; 55 (4): 603-9.
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Rheumatology (Oxford) 2017; 56 (suppl. 5): v53v66
15. Li S, Liebling M, Ramji F. et al. Sonographic
evaluation of pediatric localized scleroderma: preliminary disease assessment measures. Pediatr
Rheumatol Online J 2010; 8: 14.
16. Merkel P, Silliman N, Denton C. et al.; CAT-192
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• The smaller the diameter, the deeper
the pin goes into the skin when using the
same force as the contact area with the skin
is smaller.
We found that sclerodermatous skin allows less penetration of both probes, suggesting that it is firmer than surrounding
healthy skin. The degree of penetration with
the small probe is greater, suggesting that it
is more sensitive to skin changes.
Our results are in agreement with the results obtained by durometry [23].
Durometer measures the hardness of the
skin while the indentometer measures skin
firmness/softness.
The difference between the methods is
that durometer values increase with clinical
severity scores while the indentometer values decrease with clinical severity scores.
[6, 19]
Conclusion
We used for the first time new Indentometer device to evaluate the diseased skin
in patients with LS. The results obtained
suggest that the non-invasive method used
is appropriate for objective and quantitative
determination of the degree of skin firmness. In addition, it could be useful for
monitoring the disease evolution and treatment efficacy.
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Определяне на ефикасността на нов затоплящ гел при
пациенти с първичен феномен на Реино
Теодор Алексиев
Катедра по дерматология и венерология, Медицински университет – Пловдив

Въведение
Феноменът на Рейно (ФР) е описан за
първи път от Maurice Raynaud през 1862
год. [1] Той се дефинира като епизод на
исхемия на пръстите на ръцете и кракатав отговор на излагане на студ или емоционални стимули. Клиничната картина
се състои от три фази: побеляване, посиняване и/или зачервяване на кожата.
Бледостта на пръстите се дължи на вазоконстрикция и намален кръвен поток.
Посиняването (цианоза) се дължи на деоксидиране на резидуалната кръв в
пръстите, най-вероятно дължаща се на
редуциран венозен кръвоток. Зачервяването се дължи на реактивна хиперемия.
ФР може да бъде първичен, идиопатичен, и вторичен, при наличие на други
заболявания, най-често на съединителната тъкан.
Справянето с ФР включва нефармакологични и фармакологични меркисредства. Пациентите са съветвани да
спрат тютюнопушенето, да избягват кофеин и да поддържат топлина в студени
условия. Различни локални загряващи
средства могат да бъдат използвани за
облекчаване на симптомите на ФР – носене на ръкавици, чорапи и обувки, преносими топлинни пакети, захранвани с
батерии или ръкавици и чорапи с подплата. Допълнително, локални кремове
съдържащи вазодилататори и затоплящи
агенти могат да се използват за облекчаване на симптомите. [1, 2, 12, 14-16]
Настоящото изследване имаше за цел
да оцени ефикасността на нов затоплящ
гел при пациенти с първичен ФР.

Материал и методи
Пациенти
Изследвани са 20 пациенти с първичен ФР (3 мъже, 17 жени, средна възраст
44.9 ± 19.1, граници 16 – 70 год.) след
получаване на информирано съгласие.
Студов провокационен тест
Използван е стандартизиран студов
провокационен тест състоящ се от потапяне на двете ръце при температура 12°C
за 5 минути. Тестът е извършван преди и
след еднократно прилагане на загряващ
гел.
Тестуван продукт
Тестуван е нов загряващ гел
Thermolka (Канадерм, Асеновград, България) съдържащ Cannabis Sativa seed oil,
Aesculus Hippocastanum seed extract,
Eucalyptus Globulus Leaf Oil, Abies
Sibirica Oil, Helianthus Annuus Seed Oil,
Camphor, and Capsicum Frutescens Resin.
Гелът е прилаган върху двете ръце и
пръстите с лек масаж, в посока от китката към пръстите.
Измерване на кожната температура
Промените в кожната температура са
измерени посредством прототип на нов
Finger temperature device (Courage +
Khazaka, Cologne, Germany). Апаратът
измерва едновременно температурата на
палмарната част на крайните фаланги на
2 – 5 пръсти на ръцете и китката. Два
апарата са използвани за едновременно
измерване на промените в кожната температура на двете ръце. Кожната температура на двете ръце е измервана преди
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и 5, 10, 15,10, 25 и 30 min след извършването на студов тест, за да се определи
времето, необходимо за възстановяване
на изходната температура на кожата.

време на възстановяване на изходната
температура над 15 min. Средните времена за възстановяване на изходната
температура на пръстите на дясната и
лявата ръка са както следва: 1) време на
първия пръст достигнал 100% от изходната температура – 26.0 и 26.3 min;
2) време на всички 2 – 5 пръсти да достигнат осреднено 100% възстановяване
на изходната температура – 29.0 и 29.3
min; и 3) време на всички 2 – 5 пръсти да
достигнат всички 100% възстановяване
на изходната температура – над 30 min.
(Фиг. 1)
След приложение на затоплящия гел,
14 от 20 (70%) пациенти показват нормален тип студов тест с време на възстановяване на изходната температура под
15 min. Средните времена на възстановяване на изходната температура на дясната и лявата ръка са както следва: 1)
време на първи пръст достигнал 100%
възстановяване на изходната температура – 16.5 и 15.0 min; 2) средно време на 2
– 5 пръсти за достигане на осреднено
100% възстановяване на изходната температура – 19.8 и 18.5 min; и 3) средно
време на 2 – 5 пръсти всички да достигнат възстановяване от 100% на изходната температура – 23.0 and 21.0 min.

Статистически анализ
Промените в абсолютните стойности
на кожната температура са конвертирани
в процент спрямо изходните стойности.
Анализирани са следните показатели:
• Тип на резултата от студовия тест:
патологичен или нормален тест според
времето за достигане на изходната температура – дали времето надхвърля или
не 15 min.
• Времето на първия пръст достигнал възстановяване 100% на изходната
температура.
• Време на всички 2 – 5 пръсти да
достигнат осреднено възстановяване на
100% на изходната температура.
• Време на всички 2 – 5 пръсти да
достигнат пълно 100% възстановяване
на изходната температура.
Разликите
са
анализирани
със
Student’s t-test за unpaired data. P < 0.05 е
считано за статистически достоверно.
Резултати
Преди лечение, всички пациенти показват вазоспастичен тип студов тест с

Фигура 1. Възстановяване на кожната температура след студов тест.
Преди лечение

След лечение

% изстудяване

Първи
пръст с
достигане
на 100%
(min)

Средно Средно вре- % изстувреме на ме на дости- дяване
достига- гане 100% на
не 100% всички пръс(min)
ти (min)

Дясна ръка

67,2

26,0

29,0

31,0

70,8

16,5

19,8

23,0

Лява ръка

65,7

26,3

29,3

30,8

69,0

15,0

18,5

21,0
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Първи
Средно
Средно време
пръст с
време на
на достигане
достигане достигане 100% на всична 100% 100% (min)
ки пръсти
(min)
(min)

Обсъждане
Няколко локални агенти са били използвани за лечение на ФР – nitroglycerin
унгвент и трансдермални лепенки [10,
21, 23], MQX-503 гел, нова формула на
nitroglycerin [5, 17], isosorbide dinitrate
унгвент [6], glyceryl trinitrate унгвент и
лепенки [6, 10], hexyl nicotinate лосион
(Nicotinic acid) [4], NXCL-4950 гел, едно
ново съединение [17], nitric-oxidegenerating гел [25], трансдермален
prostaglandin E2 аналог [3, 9], локални
форми на nifedipine като м/в емулсия
[27], локален sildenafil гел [27], локален
minoxidil разтвор [29], и локално and
rosemary essential олио [26].
Най-често използвани агенти са нитратите, поради техните вазодилататорни
свойства. Локално приложени те достоверно повишават кръвния поток на ръцете и пръстите определено с клинична
(Raynaud’s Condition Score) и инструментална (digital plethysmography, laser
Doppler velocimetry, laser Doppler
imaging) оценка. В резултат на това, е
налице увеличение на кожната температура на ръцете и стъпалата на пациентите с първичен и вторичен ФР. Употребата на нитрати е ограничена, защото голям брой изследвания са показали висока честота на странични ефекти у лекуваните пациенти, в частност главоболие,
световъртеж и иритация на кожата.
В настоящото изследване ние оценихме за първи път ефекта на нов затоплящ гел при пациенти с първичен ФР.
Получените резултати показват, че приложението на гел има резултат по-бързо
възстановяване на температура на пръстите след студов тест.
Затоплящият гел съдържа растителни
масла от коноп, сибирска ела, кестен,
евкалипт, както и камфор и капсаицин.

Kotaka и сътр. 2014 са наблюдавали,
че апликацията на камфор върху кожата
индуцира увеличаване на локалния кръвен поток в кожата. [17]
Капсаицинът притежава подобен
ефект. Ghita и сътр. 2017 [13] използвайки приложение в реално време на конфокална микроскопия са доказали, че
локалното приложение на касациин предизвиква локален възпалителен процес,
дължащ се на освобождаване на различни невропептиди от окончанията на
кожните сетивни нерви, и увеличаване
на кожния кръвоток.
Въз основа на тези проучвания ние
заключихме, че камфор и капсаицин са
главните активни съставки, които подобряват възстановяването на кожната
температура след извършване на студовия прокационен тест. Ние считаме, че
останалите активни съставки включващи
растителни масла, особено конопеното
масло, подобряват пенетрацията на камфор и капсаицин в кожата и по този начин имат благоприятен помощен, допълващ ефект.
Изводи
Пациентите с първичен ФР и вторичен ФР се нуждаят от лечение, което ще
подобри кръобръщението в техните
пръсти на ръцете и краката. Новият затоплящ гел подобрява кожната микроциркулация и температура и може да бъде ефективно лечение. Новият апарат
Skin Temperature Device (Courage +
Khazaka) е удобен за извършване на студов провокационен тест.
Conflicts of interest
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Determination of the Efficacy of a New Warming Gel
in Patients with Primary Raynaud's Phenomenon
Teodor Aleksiev
Department of Dermatology and Venereology, Medical University – Plovdiv, Bulgaria

Introduction
Raynaud’s phenomenon (RP) was first
described by Maurice Raynaud in 1862. [1].
It is defined as episodic ischemia of the fingers and toes in response to cold exposure
or emotional stimuli. The clinical picture
consists of 3 phases: pallor, cyanosis and/or
redness of the skin. Digital pallor is due to
vasoconstriction and decreased blood flow.
Cyanosis is due to deoxygenation of residual blood in the fingers, most likely due to
reduced venous flow. Redness is due to reactive hyperaemia. RP can be primary, idiopathic and secondary, in the presence of
other disorders – most often a connective
tissue disease.
The management of RP includes nonpharmacological and pharmacological
measures. Patients are advised to stop
smoking, avoid caffeine and keep warm in
cold conditions. Various local warming
products can be used to relieve the RP
symptoms – wear gloves, socks and shoes,
portable heat packs, battery powered heated
or silver-lined gloves and socks. Additionally, topical creams containing vasodilatators and warming agents can be used to relief the symptoms. [1, 2, 12, 14-16]
This study was aimed to evaluate the efficacy of a new warming gel in patients
with primary RP.

Cold-water provocation test
Standardized cold-water provocation test
consisting of exposure of both hands to a
temperature of 12°C for 5 minutes, was performed before and after single application
of a warming gel.
Test product
Test product is a new warming gel
Thermolka (Kanaderm, Asenovgrad, Bulgaria) containing Cannabis Sativa seed oil,
Aesculus Hippocastanum seed extract, Eucalyptus Globulus Leaf Oil, Abies Sibirica
Oil, Helianthus Annuus Seed Oil, Camphor,
and Capsicum Frutescens Resin. The gel
was applied to the patient’s dorsal and palmar side of both hands and fingers, moving
from carpe to fingertips.
Measurement of skin temperature
Changes in skin temperature were measured by means of prototype of a new Finger
temperature device (Courage + Khazaka,
Cologne, Germany). The device measures
simultaneously the temperature of palmar
fingertip of 2 – 5 fingers and wrist. Two
devices are used to measure simultaneously
the changes in skin temperature of both
hands. Skin temperature of both hands was
measured at baseline and at 5, 10, 15, 10,
25 and 30 min after the cold challenge, to
determine the time required for a return to
baseline skin temperature.

Material and methods

Statistics
The changes in absolute values of skin
temperature were converted in percent towards the initial values. The following parameters were analyzed:
• Type of cold-water provocation test:

Patients
A total of 20 patients with primary RP (3
male, 17 female, mean age 44.9 ± 19.1,
range 16 – 70 years) were studied after giving informed consent.
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pathological or normal test according to the
time for recovery the initial temperature –
the time exceeding or not 15 min.
• Time of the first finger to achieve
100% of the baseline temperature
• Time of all 2 – 5 fingers to achieve an
average 100% of the baseline temperature
• Time of all 2 – 5 fingers to achieve
100% of the baseline temperature.
The differences were analyzed using
Student’s t-test for unpaired data. P < 0.05
was considered statistically significant.

first finger to achieve 100% of the baseline
temperature – 26.0 and 26.3 min; 2) time of
all 1 – 4 fingers to achieve an average
100% of the baseline temperature – 29.0
and 29.3 min; and 3) time of all 1 – 4 fingers to achieve 100% of the baseline temperature – above 30 min. (Fig. 1)
After the application of warming gel, 14
of 20 (70%) patients showed normal type of
cold-water provocation test with recovery
time of skin temperature below 15 min. The
average times to restore the baseline temperature of the right and left hand were as
follow: 1) first finger average time reaches
100% baseline recovery – 16.5 and 15.0
min; 2) average time to reach average value
100% recovery of outlet temperature – 19.8
and 18.5 min; and 3) average time to reach
100% recovery of baseline of all 1 – 4 fingers – 23.0 and 21.0 min.

Results
Before treatment, all patients showed a
vasosapastic type of cold-water provocation
test with a recovery time of skin temperature over 15 min. The average times to restore the baseline temperature of the right
and left hand were as follow: 1) time of the

Figure 1. Recovery of skin temperature after cold challenge
Before treatment

After treatment

% cool First finger to Mean time to Mean time for
%
First finger to
down
reach 100%
reach 100% 100% recovery cool reach 100%
recovery of
recovery
of all fingers down recovery of
temp. (min)
(min)
(min)
temp (min)

Mean time
to reach
100% recovery
(min)

Mean time
for 100%
recovery of
all fingers
(min)

Right hand

67,2

26,0

29,0

31,0

70,8

16,5

19,8

23,0

Left hand

65,7

26,3

29,3

30,8

69,0

15,0

18,5

21,0

Discussion
Several topical agents have been used to
treat Raynaud’s phenomenon – nitroglycerin ointment and transdermal patches [10,
21, 23], MQX-503gel, a novel formulation
of nitroglycerin [5, 17], isosorbide dinitrate
ointment [6], glyceryl trinitrateointment and
patches [6, 10], hexyl nicotinate lotion
(Nicotinic acid) [4], NXCL-4950 gel, a
novel composite [17], nitric-oxidegenerating gel [25], transdermal prostaglandin E2 analogue [3, 9], topical formulationof nifedipine as an oil-in-water emul-

sion [27], topical sildenafil gel [27], topical
minoxidilsolution [29], and topical rosemary essential oil [26].
Nitrates are most often used agents because of their vasodilating properties. Topically applied they significantly increase the
hand and finger blood flow as assessed using clinical (Raynaud’s Condition Score)
and instrumental (digital plethysmography,
laser Doppler velocimetry, laser Doppler
imaging) assessment. As a result, there is an
increase in the skin temperature of the
hands and feet in patients with primary or
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secondary RP. However, the use of nitrates
is limited as studies have shown a high frequency of side effects in treated patients, in
particular headaches, dizziness, and skin
irritation.
In this study we evaluated for the first
time the effect of new warming gel on patients with primary Raynaud’s phenomenon. Results obtained showed that the gel
application results in a faster restoration of
the temperature of the fingers after the cold
challenge.
The warming gel contains plant oils such
us Cannabis Sativa seed oil, Aesculus Hippocastanum seed extract, Eucalyptus Globulus Leaf Oil, Abies Sibirica Oil, Helianthus Annuus Seed Oil, as well as camphor
andcapsicum Frutescens Resin).
Kotaka et al. 2014 have found that the
application of camphor to the skin has induced increases in local blood flow in the
skin. [17]
Capsaicin possesses similar effect. Ghita
et al. 2017 [13] using real-time in vivo application of reflectance confocal microscopy have proved that topical application of
capsaicin induces a localized inflammatory
process, due to the release of various neuropeptides from the cutaneous sensory
nerve endings, and increases cutaneous
blood flow.
Based on these studies we considered
that the camphor and capsaicin were the
main active ingredients that improves the
restoration of skin temperature after coldwater stimulation test. We consider that the
rest active ingredients including plant oils,
particularly cannabis sativa seed oil, improve the penetration of camphor and capsaicin into the skin and thus have beneficial
auxiliary effect.
Von Schoen-Angerera [2018] have studied by means of thermography the effect of
topical rosemary essential oil on Raynaud

phenomenon in a patient with systemic
sclerosis. He observed that the thermography images showed significant warming of
fingers after rosemary oil, but not after olive oil, coinciding with the patient’s subjective experience. He concluded that topical
Rosamarinus officinalis oil had a vasodilator and warming effect on the hand in a patient with Raynaud’s phenomenon. Establishing the ability of used plant oils included in the test warming gel, to have an additional independent effect on skin blood circulation requires additional research and
longer use of the product tested.
Conclusions
Patients with primary and secondary
Raynaud’s phenomenon need treatment
which will improve the circulation to their
fingers and toes. The new rewarming gel
improves skin microcirculation and temperature and could provide effective treatment.
The new skin temperature device is convenient for performing cold-water provocation
test.
Conflicts of interest
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Факторен анализ на Скала за религиозна ангажираност.
Значение на религията в живота на индивида.
Религия и психично здраве
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Въведение
Религията е интегрална част от повечето култури. Религиозните фактори изграждат ядрото на културната идентичност на индивидите. Религиозността и
духовността са ядрен компонент на
справянето и себевъзприятието. Те са
свързани със социалните мрежи и системите за социална подкрепа. Въпреки това, до съвсем скоро психиатрията не е
обръщала достатъчно внимание на ролята на религията за психичното здраве (1).
Но това може би се променя. Сега вече
до такава степен има разпознаване на
връзката между религия и психично
здраве, че СПА (Световната психиатрична асоциация) (2) е въвела административно утвърждаване на религията като
необходима част от психиатричното
обучение, професионалното развитие и
клиничната практика.
До този момент са натрупани достатъчно изследователски данни за ефектите на религиозните вярвания върху здравето и боледуването. Koenig et al. (3)
правят обширен систематичен обзор и
обсъждане на изследвания на взаимоотношенията между религиозните вярвания и различни психични и физически
състояния на пациента, на базата на 400
обзора и 1200 изследователски проучвания. Корелацията между религиозната
вяра и по-силно изразеното благополучие „обичайно се равнява на или надвишава корелациите между благополучие-

то и други психосоциални променливи,
като например социалната подкрепа“ (3).
Поне 80% от проучванията показват
връзка между „религиозността“ и посилната надежда и оптимизъм. Петнадесет от шестнадесет проучвания установяват връзка между „по-силната религиозна въвлеченост“ и по-силно чувство за
цел или смисъл; 19 от 20 изследвания
намират корелации между различни религиозни променливи и по-силна социална подкрепа. 60 (65%) от 93 изследвания на връзката между религиозната ангажираност и депресията установяват
значителна позитивна корелация между
няколко показателя на религиозната ангажираност и по-ниски нива на депресия.
Заключението е, че има директни благоприятни ефекти върху психичното
здраве като по-добра когнитивна оценка
и справяне при житейски стрес и негативни събития. Индиректните ефекти
също трябва да бъдат взети предвид –
развитийни, генетични и биологични
фактори. Общо поне 2/3 от проучванията
демонстрират позитивна взаимовръзка
между показатели на религиозността и
емоционалното и социалното благополучие и по-здравословни житейски стилове. Религиозните вярвания и практики са
били свързвани с: понижени нива на суицидност (4), по-ниска честота на делинквентност (5), по-изразена семейна стабилност (6), по-малко враждебност (7),
повече надежда и оптимизъм (8), засиле281

на самооценка, по-добра адаптация при
траур, повече социална подкрепа и помалко самота, по-малко тревожност,
психози и психотични тенденции, употреба и злоупотреба с алкохол и наркотици (3). Едно проучване сред 474 студенти във Великобритания установява, че
честотата на молене/молитвата е найзначимият фактор във позитивната корелация между религиозността и психологичното благополучие (9).
Социолозите и психолозите на религията отдавна се занимават с измерването на религиозността и религиозната отдаденост/въвлеченост/ангажираност. Религиозната ангажираност включва повече от една дименсия. Приемането и позицията на някого спрямо свръхестествена/трансцендентна същност или крайна реалност включва нагласи, вярвания,
емоции, преживявания и ритуали. Изследванията показват, че религиозността
не е едноизмерно преживяване в живота
на индивида (10). Винаги трябва да имаме предвид, че всяко измерение на религиозната ангажираност може да има своите субдименсии поради естеството на
религиозното преживяване. Поради това
теориите и обяснителните модели за
анализ на религиозната ангажираност са
уязвими на пропуски по отношение на
дименсиите и субдименсиите на религиозността. Въпреки това, те все пак са полезни средства за идентифициране на
общи модели.

диапазон 16 – 95). Изключени са субектите с различен от български етнос на
родителите и прародителите. Изключени
са също субектите с диагностицирано
психиатрично (напр. шизофрения, биполярно разстройство, депресивно разстройство, деменция и др.) или неврологично разстройство (напр. припадъци/епилепсия, множествена склероза и
др.). Скалата за религиозна ангажираност се състои от 26 айтъма, разделени в
7 подгрупи. Тя е ликертова скала, като
субектите са оценени от 0 – няма/не/никога до 4 – много/много често.
Целта е да се анализира Скалата за религиозна ангажираност за подлежащи фактори.
Статистически анализ
Данните са анализирани с SPSS v.
24.0. Анализът на Главните компоненти
(PCA) и факторният анализ (FA) са статистически техники, които се прилагат
към група от променливи, когато изследователят се интересува да открие кои
променливи от групата формират кохерентни подгрупи, които са относително
независими една от друга. Променливите, които са свързани помежду си, но до
голяма степен независими от други подгрупи от променливи, се комбинират във
фактори. Данните от началото на анализа- корелационната матрица, репродуцираната корелационна матрица, антиимидж матрицата, значимостта на корелациите показват добри стойности и
факторабилност на корелационната матрица. Теста на Kaiser-Meyer-Olkin е ,929
и Теста на Барлет е значим. Използваният метод за екстракция е Главни компоненти. Метода за ротация е Кос (облик)
и по-точно Директ облимин, като делта е
0. При този вид ротация факторите корелират помежду си. В анализа са обсъде-

Материали и методи
Субектите са изследвани със Скала за
религиозна ангажираност. Субектите са
психично здрави индивиди, с български
произход и изповядват източноправославно християнство. Изследваните са
441 субекта (222 мъже и 219 жени) със
средна възраст 48,53 години (SD = 18,77,
282

персията). Нарекохме този фактор „Ядрена религиозност“, тъй като покрива
айтъми от 4 дименсии/подтеми от Скалата за религиозна ангажираност:
„Значение на религията в живота на
индивида“ (,941), „Вяра в Бог“ (,940),
„Вяра, че Бог се грижи за всичко“ (,840),
„Вяра в ръководството и релевантността на Библията към нашия живот)” (,809) от „Субективна вяра (вярвания; смисъл, лична цел, ценности,
eтика)“; „Честота на молене“ (,821),
„Честота на молене при нужда (от помощ, справяне с проблем, взимане на
важно решение)“ (,857), „Полза от молитвата при нужда (от помощ, справяне с проблем, взимане на важно решение)“ (,869) от „Молитва (молитва или
други лични религиозни и/или други набожни практики)“; „Участие в религиозни служби“ (,819) и „Съблюдаване на
религиозни предписания (храна, напитки, дрехи, музика, др.)“ (,537) от „Религиозна практика – обективно (участие
в религиозни служби, церемонии и ритуали, свещенодействия)“; „Религиозно възпитание“ (,631) и „Възраст на
начало на религиозната ангажираност“
(,769) от „Религиозен фон/минало (възпитание, среда)“. Първите две – „Вяра
в Бог“ и „Значение на религията в живота на индивида“ – са разбираемо позитивно корелиращи. Когато вярата в
Бог е силна, можем да очакваме и вярата
в неговата грижа за всичко и вярата в
ръководството и релевантността на Библията да бъдат също силно представени,
тъй като са ядрени компоненти на субективната вяра. Различните айтъми, свързани с молитвата, моленето и използването им като стратегии за справяне, лесно могат да бъдат обяснени като свързани с гореспоменатите вярвания – ако някой не притежава такива вярвания,

ни: Матрицата на факторната корелация
съдържа корелационните коефициенти
между факторите и Патерн матрицата,
която съдържа уникалните връзки (регресионни коефициенти, незамърсени от
припокриване между факторите) между
всеки фактор и всяка променлива. Към
айтъмите на всеки фактор в текста са дадени съответните регресионни коефициенти, като са премахнати тези с абсолютна стойност по-малка от 5. Данните
от Структурната матрица не са включени, поради по-малкото ѝ значение за
анализа и трудностите в интерпретацията ѝ. Следните айтъми: „Спазване на религиозни
празници“,
„Мистични/екстазни преживявания“, „Притежание на Библия“ и „Участие в църковен живот“ са изключени от анализа,
поради асиметрия, куртоза и ниска корелация с другите айтъми. Следните три
айтъма: „Значението на религията в
живота на субекта“, „Религиозността
на майката“ и „Религиозността на бащата“ са по скала от типа Ликерт от 0
до 5, за разлика от всички останали айтъми от 0 до 4. За да се стандартизират
оценките 5 беше обединено с 4.
В резултат от анализа се получиха 4
фактора с Айген стойност над 1. Тези
фактори обясняват 78,93% от дисперсията. Съответните Айген стойности на
факторите и дисперсията, която обясняват са включени в текста на самия фактор. Матрицата на Факторна корелация
показва ниски и средни стойности на корелация между факторите, което е причината да бъде използван Кос метод на
ротация.
Резултати и обсъждане
Най-сложният и значим от четирите
фактора, които откриваме, очевидно е
Фактор 1 (Айген – 12,7; 57,78% от дис283

важно решение)“ (,675) и „Полза от
срещата със свещеник при нужда (от
помощ, справяне с проблем, взимане на
важно решение)“ (,642). Първите три са
логично взаимосвързани, тъй като ако
някой често чете Библията, се очаква
той/тя също да я използва често като
стратегия за справяне в трудни моменти
и ако той/тя действително го прави, значи вярва, че това помага. Но ако някой
обичайно не чете Библията, той/тя също
не би я използвал като механизъм за
справяне. Това е различно от използването на молитвата като механизъм за
справяне: много хора се молят поне понякога, когато са в нужда, без да се молят често или обичайно. Може да се
очаква и че ако даден индивид чете Библията и често и обичайно, и при стрес, че
същият човек ще е добре запознат със
своята религия и светите писания. И отново, това не важи по същия начин за
молитвата, която често бива използвана
от религиозно некомпетентни/светски
хора като стратегия за справяне. В допълнение, ако даден човек чете и използва Библията при нужда, той/тя с много
по-голяма вероятност би се обърнал към
свещеник при нужда, защото за него/нея
свещеникът би бил идеалният модел на
религиозно компетентен, задълбочен и
добре запознат с мъдростта на писанията
човек, и обратното, разбира се. И все
пак, тези последни два айтъма са отдиференцирани от останалите четири, тъй
като обръщането към свещеник за помощ може да се използва от някои хора
понякога просто като механизъм за
справяне (подобно на психотерапията и
консултирането), без тези хора да са запознати с Библията или своята религия
или дори да използват Библията като
стратегия за справяне.
Фактор 3 (Айген – 1,28; 5,80% от

той/тя не би се ангажирал с молитви или
поне не обичайно, а само епизодично,
когато е в тежки моменти и ситуации –
при необходимост. „Участие в религиозни служби“ също корелира значимо,
тъй като по-религиозните хора с поголяма готовност се включват в тях –
т.нар. „Екстринзик/външна, обективна
религиозност“. „Съблюдаване на религиозните предписания“, обаче, е отдиференцирано, защото мотивацията за това често е различна и несвързана с ядрената субективна вяра, например постене
с цел здравословен начин на живот или
загриженост за здравето. „Религиозно
възпитание“ и „Възраст на начало на
религиозната ангажираност“ биха били
необходимата историческа и психологична развитийна основа за бъдещите
най-дълбоко религиозни хора, но трябва
да имаме предвид факта, че твърде често
много отдадени религиозни личности не
са имали подобно религиозно минало,
което може и да обясни цифровите стойности, свързани с тези айтъми в рамките
на Фактор 1.
Фактор 2 (Айген – 2,37; 10,78% от
дисперсията) „Религиозни познания“
съдържа 4 айтъма от дименсията/подтемата „Свещени писания. Религиозно познание“: „Честота на четене
на Библията при нужда (от помощ,
справяне с проблем, взимане на важно
решение)“ (,942), „Полза от четенето
на Библията при нужда (от помощ,
справяне с проблем, взимане на важно
решение)“ (,939), „Честота на четене
на Библията“ (,761), „Познаване на собствената религия“ (,648) и 2 айтъма от
„Социална подкрепа от църквата (използване на или влияние на църковната социална подкрепа)“: „Честота на
посещаване на свещеник при нужда (от
помощ, справяне с проблем, взимане на
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дисперсията) е „Религиозни вярвания“.
Той включва айтъмите: „Вяра в Дявола“
(,724), „Bяра в Библията“ (,704), „Вяра
в задгробния живот“ (,564) от дименсията „Субективна вяра (вярвания; смисъл, лична цел, ценности, етика)“. Тези три са логично взаимосвързани: ако
даден индивид вярва в едното от тях, той
обичайно вярва и в останалите; всички
те са свързани с традиционните религиозни вярвания и съдържанието на светите писания. Както можем да забележим,
„Вярата в задгробния живот“ е малко
отдиференцирана; често наблюдаваме,
че някои хора вярват в Бог, Дявола и ангелите, както и в Библията, но не и в задгробния живот, а има и такива, които
вярват в задгробния живот, но не и в Дявола и Библията. Много отдадени християни коментират, че в Библията и в
традиционната доктрина на християнството всъщност липсва специфична препратка или коментиране на „задгробен
живот“ и че „мъртвите“ са си мъртви, а
Второто пришествие на Христа ще „въздигне“ умрелите, но че това няма отношение към задгробния живот така, както
той бива разбиран от повечето хора. В
допълнение, за мнозина нерелигиозни
хора вярата в задгробния живот може да
е просто защитен механизъм срещу естествения човешки страх от смъртта.
Нарекохме Фактор 4 (Айген – 1,01;
4,63% от дисперсията) „Религиозност
на родителите“. Той включва 2 айтъма:
„Религиозност на бащата“ (,741) и
„Религиозност на майката“ (,729). Тези
две неща обичайно не са свързани с религиозността на интервюирания индивид: родителите често са силно религиозни, а детето им е слабо религиозно или
изобщо не е религиозно, както и обратното. Tова може да обясни и позицията
на Фактор 4 като не толкова значим. Те-

зи айтъми, въпреки това, често имат
връзка с айтъмите „Религиозно възпитание“ и „Възраст на начало на религиозната ангажираност“, и двете – част от
Фактор 1, както и с дименсията/субскалата „Религиозен фон/минало
(възпитание/среда)“.
Изводи
Считаме тези клъстъри от айтъми като
вероятно
представящи
найхарактерните аспекти на дълбоко религиозните и религиозно отдадените индивиди. Много е вероятно точно тези характеристики да им помагат да се справят със стресове и негативни събития и
по този начин да допринасят за тяхната
устойчивост.
Авторите декларират, че няма
конфликт на интереси във връзка с
настоящата публикация.
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Introduction
Overtraining syndrome (OTS) can be attributed to excessive physical exertion of an
athlete, usually due to not following the
main principles of periodisation in building
a functional training regime. Generally
speaking, the main goal of an athlete is to
increase his/her performance, usually
achieved by increasing training load with
the intention of achieving functional overreaching and thus, generating adaptive
changes in the body.[1] However, overreaching should be followed by a period of
adequate rest, in order for it to lead to increased performance.[2] The disturbance of
this delicate balance can send the athlete
into a downreaching spiral, which eventually leads to accumulation of negative sideeffects and can be detrimental for the body.
Most authors agree that OTS is a result of a
combination of factors, including accumulation of oxidative stress, central nervous
system fatigue and systemic inflammatory
response due to excessive release of cytokines, such as interleukin 1 beta (IL-1β),
IL-6 and TNF-α.[3,4,5] Moreover, depletion of glycogen is usually observed in
overtrained athletes, which may be a cytokine- mediated effect of OTS.[3;4] In the majority of cases, OTS presents with a history
of unexplained underperformance, progressive fatigue and mood disturbances. If not
treated properly, OTS can result in serious
complications and in rare cases could be the

reason for termination of one's sports career.
Case history
We present the clinical case of a 15year-old female swimmer. First examination was performed in November 2015. At
that time, her training regimen was lighter,
built mostly around short distance swimming. She has been consistently showing
great performance and progress, winning
series of competitions. During the routine
annual testing, CPET was performed on a
bicycle ergometer (Ergoselect 100, Ergoline, Bitz, Germany) with CPET system
(Ultima PFX, Mortara, Saint Paul, MN,
USA). Maximal, incremental, 10W/min
ramping protocol was used with simultaneous 12-channel ECG and blood pressure
monitoring. A second CPET was performed
one year later, showing a significant increase in the maximal load.
In early 2019, a medical consultation
was sought again. This time, the athlete
complained of fatigue and a systemic decline in physical performance. She was
blamed by her coach for not performing her
training sessions with the required intensity.
The symptoms persisted and even deteriorated despite the increase in duration and
intensity of the training sessions – she has
been training 10 times per week with 1 rest
day a week. A significant decrease in CPET
parameters was observed; VO2max
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(ml/kg/min) and maximum load (W) both
experienced a decline. (table 1) The athlete
also had a problem achieving maximum
heart rate.

Along with the CPET findings, some
resting ECG abnormalities were present – a
decline in T-waves in V5 and V6 was observed (Fig. 3).

Table 1. CPET results
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Fig. 3. Flattening of T-wave in V5 and V6 on resting ECG
Additional symptoms that the patient reported were a noticeable decline in mood,
signs of onsetting depression and loss of
motivation. No loss of weight was recorded, on the contrary – the patient’s weight
has gone up, corresponding to an increase
in height and age. No sleep disturbances
were noted – the patient had no problem
falling asleep, however she reported not
feeling refreshed and energised, even after a
full 8 – 9 hours of sleep. No changes in appetite were noted.
Based on the above noted findings, she
was diagnosed with OTS and a rehabilitation plan was designed. This included light
aerobic activity, with a gradual increase in
intensity. High intensity interval training
(HIIT) was also implemented after the initial period. Additionally, modifications to
the athlete’s diet were made, with the importance of a healthy and adequate food
intake being highlighted. She was closely
monitored by a personal fitness coach and
the regimen was adjusted according to her
needs. Initial results were present merely 2
months after the onset of treatment. The
athlete presented with a significant CPET
parameters change – an increase in maximum load and VO2max values were noted
in March, followed by a further increase in
October 2019. Problems with achieving
maximum heart rate were also overcome –

the athlete was once again able to achieve
her predicted maximum HR.
Along with CPET parameters, resting
ECG was used to monitor the condition.
The T-wave decline observed in March
2019, gradually disappeared and normal
T-waves were detected on the ECG performed in October 2019.
During the process, changes in weight
and BMI were also observed. The athlete
reached her maximum weight in May 2019,
followed by a period of steady decline in
both BMI and weight. (table 2)
Table 2. Changes in weight and BMI

It is important to note the changes in
mental health status during the process of
recovery. At the initial consultation, the
athlete reported loss of motivation, increased sensitivity to emotional stress, loss
of competitive drive and lack of enthusiasm. Early signs of depression were noted.
All of those symptoms can be attributed to
the effects of OTS on the whole body and
the fatigue, which is a persistent symptom
of the condition. Moreover, she had argu289

ments with her coach, who refused to accept the scientific data and attributed the
condition to laziness and lack of effort. This
created problems in the relationship between the athlete and her coach, which
eventually lead to them discontinuing their
work together. The athlete sought the assistance of a new mentor, who was more
open-minded and accepting of the condition
and the measures that needed to be put in
place. She also had a great support system
at home and with the help of her parents, as
well as her new trainer, she was able to regain her pace quickly after the initial onset
of therapy. During the process of recovery,
gradual changes in mental health status
were noted – she appeared more energetic,
with a slow return in enthusiasm and an evergrowing motivation for training.

Laboratory exercise tests can be undertaken on a semi-regular basis in order to
identify performance decrements, or physiological signals of overtraining.[7] CPET is
a fine tool which helps to monitor the athlete’s capacity and their ability to recover.
Changes in parameters could signal the onset of non-functional overreaching or the
developement of OTS. Failure to reach
maximum heart rate, a decline in maximum
load and/or in VO2max are all markers of
fatigue and signal that perhaps the athlete is
overtrained. Monitoring the dynamic
changes in parameters via CPET can help
the sports physician and personal trainer in
adjusting the allowed activity and optimise
the recovery process.
It is important for the athlete to have a
strong support system during treatment.
Some coaches can dispute the clinical diagnosis of OTS and attribute the insufficient
results to lack of motivation. The concept
of under-recovery should be explained to all
parties involved.

Discussion
This case presents a classic onset of
OTS, due to overexertion and lack of adequate rest periods between training sessions. It is also representative of the negative impact that the lack of support from the
coach can have on an athlete’s mental
health and the benefits of a good support
system.
A crucial moment of diagnosing OTS is
the exclusion of any other underlying medical condition, such as heart disease or undiagnosed asthma/bronchial hyperreactivity,
anemia or infection.[6] Once OTS is confirmed, adequate measures should take
place, in order to prevent further complications and termination of an athlete’s career.
A combination of sufficient rest period, followed by a moderate training regimen is the
standard protocol. It should be further accompanied by an appropriate approach to
nutrition and hydration.[2] The athlete
should have an optimal calorie intake, that
does not put him/her in deficit.

Conclusion
OTS should be a prime concern for all
coaches when building a functional training
regimen. Athletes need to be closely monitored, with the avoidance of OTS being a
priority. Counseling the athlete and their
families about the harmful effects of overtraining is important in the prevention of
the conditions of non-functional overreaching and OTS.[8] A comprehensive approach needs to be taken when managing
OTS, in order to maximise the effect of the
recovery process.
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Summary
Peripheral facial nerve palsy may be caused by a variety of diseases with inflammatory, neoplastic or
posttraumatic origin. We present a case of 49-year-old female patient who developed complete left-sided
peripheral facial nerve palsy 2 ½ years ago. The neurological examination revealed left-sided hypacusis
and typical signs of peripheral damage to the seventh cranial nerve – drooping brow and corner of mouth,
lagophthalmos, dry eye and positive Bell’s symptom. The facial paralysis was graded 6 on the HouseBrackmann Scale. The neuroimaging studies (computed tomography and magnetic resonance imaging)
demonstrated a soft homogenous tissue formation located in the left petro-mastoid region engaging the
bone behind the cochlear apparatus, extending dorsomedial and caudal in direction to the left parotid
gland. Destruction of the left styloid process was also noticeable on the CT scan. The tumor was accessed
and gross total resection was achieved via presigmoid-transmastoid lateral skull base approach. The postoperative period was uneventful.
Key words: metastasis, tumor, temporal bone, facial palsy, surgery

Introduction
Facial nerve paralysis originates from
various factors, although in most cases etiology is idiopathic. Metastatic tumor to the
temporal bone is a rare disease that is difficult to be diagnosed because it is commonly
asymptomatic. The most common sources
for bone metastases are breast cancer, followed by lung, kidney, gastrointestinal
tract, prostate, larynx and thyroid gland
cancers. The most frequent pathway for
metastatic spread is the hematogenous route
(1). Temporal bone metastases are extremely rare, but should still be suspected in cases when congenital disorders, inflammatory
disease, infection or trauma are excluded as
a cause for progressive facial palsy. Early
diagnosis is challenging due to asymptomatic course of the disease. Such cases can
only be diagnosed by means of neuroimaging (1, 2).
In the current paper, we report a case of
a female patient who suffered from metastatic tumor to the left temporal bone which
initially presented with Bell’s palsy.

Case report
A 49-year-old female patient was admitted to an otolaryngology clinic with complaints of paroxysmal pain in the left ear
canal and progressive hearing loss. She presented with complete left-sided peripheral
facial nerve palsy which occurred 2 ½ years
ago. The patient was referred to a neurosurgeon because of the findings on the neuroimaging studies and admitted to our clinic
for operative treatment. Upon admission,
the physical examination did not reveal any
signs of acute inflammation. The neurological examination confirmed left-sided hypacusis and typical signs of peripheral damage to the seventh cranial nerve – drooping
brow and corner of mouth, lagophthalmos,
dry eye and positive Bell’s symptom. The
facial paralysis was graded 6 on the HouseBrackmann Scale.
The computed tomography (CT) scan
showed tumor mass which destructed the
petrous and mastoid part along with the styloid process of the left temporal bone and
infiltrated the tympanic cavity. Enlarged
lymph nodes of the neck were also detected.

292

Figure 1. Destruction of the mastoid and petrous part of the left temporal bone.
The MRI demonstrated a large soft
homogenous tumor formation located in the
left petro-mastoid region engaging the bone
behind the cochlear apparatus, extending
dorsomedial and caudal in direction to the
left parotid gland and laterally underneath

the external auditory meatus. The mass
distorted and compressed the left sigmoid
sinus but did not impede the venous flow
(Fig. 2 and 3). The dimensions of the
formation were measured 45/23/25 mm
(Fig. 4).

Figure 2. Axial T2-weighted MRI demonstrating bulging of the dura mater covering the
posterior surface of the left petrous bone (black arrow)
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Figure 3. T2-weighted MRI presenting the coronal view of the tumor (arrow) protruding in
the left external acoustic meatus

Figure 4. T1-weighted MRI with contrast enhancement in saggital (left) and axial (right)
planes showing the dimensions of the formation
Based on the clinical and neuroimaging
data, the patient was scheduled for surgical
treatment. The tumor was accessed via
presigmoid-transmastoid lateral skull base
approach and gross total resection was
achieved (Fig. 5). Under microscopic magnification, we gradually dissected and removed the tumor from the back wall of the
external auditory meatus, the extracranial
part of the facial nerve, the glossopharyngeal nerve, the bone around the jugular

bulb, the petrous part of the carotid artery
and around the structures of the middle ear.
We also resected enlarged nuchal lymph
node for verification. The histological examination was consistent with metastasis
from undifferentiated carcinoma of breast
or lung cancer origin.
The postoperative period was uneventful. At one month follow-up, the neurological examination confirmed persistent neurological deficit.
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Figure 5. Macroscopic view of the operative approach and resection of the tumor.
Discussion
The etiology of Bell's palsy is unclear
but responds well to steroid and anti-viral
agents and usually has favorable prognosis.
It is frequently caused by inflammation as a
result of acute or chronic otitis media, infection with human immunodeficiency virus, Epstein Barr virus, cytomegalovirus,
herpes viruses and Varicella-Zoster virus
(1). The facial paralysis due to brain tumor
occurs in less than 5% of cases and has
been rarely reported (1, 2). The brain tumor
tends to progress slowly, thus, causing insidious neurological deficit such as facial
paralysis that poorly responds to conservative treatment which should raise the suspicion of an underlying neoplastic pathology
(1, 2, 3). This statement is clearly confirmed by our case, where the patient developed facial palsy more than two years
prior to final diagnosis and was incorrectly
treated for idiopathic impairment to the
seventh cranial nerve.
Most metastatic tumors of the temporal
bone tend to be asymptomatic but hearing
loss can also be one of the typical symptoms (1, 2). Other symptoms include otalgia, otorrhea, edema around the auricle, tinnitus, vertigo and facial paralysis. Since
most of the cases remain asymptomatic, we

assume that the actual prevalence of the
disease may be higher than reported and
commonly remains misdiagnosed (1). We
observed many of the above mentioned
symptoms in our patient who presented
with ear pain, hearing loss and facial paralysis.
Therefore, early radiological evaluation
is essential for the diagnosis in such cases.
The main advantage of CT scan is the excellent visualization of bone erosions, especially in the petrous part of the temporal
bone. The MRI is superior to CT in detecting soft-tissue mass involving the meninges
and surrounding neural and vascular structures. It is powerful diagnostic tool to assess the involvement of the different segments of the facial nerve by the pathological process (1, 2, 3, 4). Unfortunately, the
neuroimaging studies were employed late in
the disease course of our patient which resulted in delayed diagnosis and permanent
neurological deficit.
Conclusion
Metastatic tumors of the temporal bone
should always be suspected in cases that
present with progressive hearing loss, facial
nerve palsy and unilateral ear pain that are
irresponsive to conservative treatment.
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Neuroimaging studies including CT and
MRI should be performed early after initial
symptoms occur in order to avoid delayed
diagnosis resulting in inappropriate treatment and irreversible neurological deficit.
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Abstract
Ovarian granulosa cell tumours are rare sex cord stromal tumours divided into Adult Granulosa Cell Tumour (AGCT) and Juvenile Granulosa Cell Tumour (JGCT). Adult types are most common, accounting
for 95% of cases and juvenile types in approximately 5% of cases.
JGCT most commonly occur in women and young girls under the age of 30. In prepubertal girls the typical presentation is of isosexual precocity. We hereby present a case of a 6 year old girl diagnosed with
JGCT with no signs of isosexual precocity and only complaints of right lower quadrant abdominal pain.
As a result of this, a CT scan was done showing a pathological formation in the pelvic region measuring
3.27x 2.59 x 0.4x 0.6 cm. This tumour was non-homogenous and no other changes were detected in the
abdomen. It was connected with the right ovary. This structure had characteristics of JGCT of the right
ovary. On the third day of hospitalisation the child was operated. A laparotomy with ovariectomy and an
intraoperative staging was done with a biopsy from the left ovary and greater omentum as well as cytology of the peritoneal fluid.
Key words: Isosexual precocity, Juvenile Granulosa Cell Tumour

Introduction
Ovarian granulosa cell tumours are rare
sex cord stromal tumours divided into
Adult Granulosa Cell Tumour (AGCT) and
Juvenile Granulosa Cell Tumour (JGCT)
(1). Adult types are most common, accounting for 95% of cases and juvenile types in
approximately 5% of cases (1). JGCT most
commonly occur in women and young girls
under the age of 30 (1). The presenting
symptoms can vary depending on the age of
the patient. Premenarchal girls typically
present with precocious puberty, characterized by development of secondary sexual
characteristics, vaginal bleeding, breast enlargement, and advanced bone age due to
increased serum estradiol (2). Peripubertal
or postpubertal girls generally present with
abnormal uterine bleeding and intermittent
abdominal pain (2). Ten percent of patients
present with an acute abdomen due to tumour haemorrhage or ovarian torsion (3).
Tumors between 5 and 10 cm have the
highest risk of ovarian torsion (3). A definitive diagnosis relies on histopathology (1).

Case report
A 6 year old girl presented with pain in
the right lower quadrant and no other associated symptoms. On physical examination
there was noted tenderness in the region of
the right lower quadrant. Upon this finding,
a CT scan was done which revealed a
pathological formation in the pelvic region
measuring 3.27x 2.59 x 0.4x 0.6 cm. This
tumour was non homogenous and was
found to involve the right ovary. An exploratory laparotomy was done via a lower
midline incision which revealed a large
right ovary with multiple cysts. A biopsy
was taken for rapid histology which revealed a suspicion of juvenile granulosa cell
tumour. Consequently, consultation was
done with the department of Obstetrics and
Gynaecology at St George’s Hospital,
Plovdiv, and staging was performed. For
precise histological diagnosis and proper
tumour staging, right adnexectomy, peritoneal fluid washing, left ovary biopsy, and
omentum biopsy were performed. The histological report revealed a Juvenile Granu297

losa Cell tumour (marcrofollicular variant)
with a low mitotic index. The tumour was
found to be confined to the right ovary,
without invasion of the capsule. Additionally, no metastases were found in the peritoneal washings, left ovary or omentum. This
tumour was diagnosed according to the International Federation for Obstetrics and
Gynaecology (FIGO) as stage 1A. After
successful operation the patient was referred to the department of Paediatric Oncohaematology at St George’s Hospital
where she was started on the BEP (Bleomycin, Etoposide, Cisplatin) regimen.

Additionally, JGCT cells are more likely to
have abundant eosinophilic cytoplasm, and
the cells tend to form sheets or nodules,
with a varying percentage of follicular and
cystic structures (2). Call Exner bodies are
more commonly found in AGCT whereas
they are rare in JGCT (6). JGCT also tend
to be more mitotically active than AGCT
(6). In the case of our patient her tumour
was found to have a low mitotic rate which
was unusual for JGCT. Distinguishing between these tumour types is important as
AGCT tend to have later relapses than
JGCT and hence may need to be followed
up for a longer period of time (2). Follow
up is done via serum inhibin B which increases as a result of tumour recurrence (5).
Clinical presentation
Presentation of these tumours in
premenarchal girls tend to be with signs of
precocious puberty due the production of
oestrogen by these tumours (1). However,
our patient had none of these symptoms. In
comparison to other JGCT in literature this
tumour was relatively small and had a low
mitotic rate and it was diagnosed at an early
stage. Taking all these factors into consideration, it could be assumed that sufficient
levels of oestrogen had not been produced
to cause these hyper-oestrogenic symptoms
to manifest. Another alternative suggestion
could be that these hormones were produced in sufficient amounts to cause symptoms but were inactive. Unfortunately, serum levels of oestrogen were not measured
during our encounter with this patient and
therefore neither of these claims can be verified.
According to current literature, JGCT is
associated with multiple enchondromas;
this is known as Ollier’s disease and when
an additional haemangioma is detected, this
is regarded as Maffuci’s syndrome (7). This
diagnosis is so specific that when these

Fig. 1. Shows the gross appearance of
JGCT involving the right ovary
Discussion
Pathology
JGCT occur primarily in children, although some cases have been detected in
adults (4). The average age according to
Young et Al for the diagnosis of JGCT Is
13 (1). AGCT is seen primarily in adults
although these can also occur in children
(4). Definite diagnosis has to be made via
histopathology as radiological and morphological features are similar between the two
types of tumours (5). Distinguishing factors
are the absence of nuclear grooves and a
more immature appearing nuclei which are
paramount to the diagnosis of AGCT (2).
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Treatment
Fortunately, JGCT is usually diagnosed
at FIGO stage 1 and has an excellent prognosis
(5).
Unilateral
salpingooophorectomy is the procedure of choice at
this stage in order to preserve future fertility. Treatment with adjuvant chemotherapy
is not standardised due to the rarity of the
tumour, however it is usually reserved for
more advanced stages (2).
Conclusion
JGCT does not exclusively present with
precious puberty in premenarchal girls and
should be considered as an alternative diagnosis in young female patients with RLQ
pain and an increasing abdominal girth.
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Introduction
Dehydroepiandrosterone (DHEA) is an
important endogenous steroid hormone secreted by the adrenal cortex [1-14]. It was
described for the first time by Butenandt
and Dannenbaum in 1934. In 1944 was described its sulphated metabolite – DHEA-S
[7].
DHEA (fig. 1) is considered as a weak
androgen, but it is one of the main precursors of testosterone and other important
hormones [4-6]. According Brian Corrigan
and other scientists DHEA is the most
abundant circulating hormone in human
body. The result of its biotransformation
could be not only androgens but also estrogens [4, 5, 10].
Rates of DHEA and DHEAS production
in adults differ by gender and the period of
human’s life cycle [14]. For example during
pregnancy the DHEA and DHEAS concentrations increase and these hormones serve
as the principal precursors of placentally
formed estrogens [13-15]. The peak levels
of DHEA and DHEAS in plasma are described in the third decade of human’s life
[14]. It is well known that DHEA and
DHEAS concentrations in human plasma
decline with age [8, 11, 14, 15].
It has been found that DHEA and
DHEAS play an important role in the
maintenance of immunity, musculoskeletal
integrity, cardiovascular health etc [11].
Many researchers have found that the ageassociated declines in adrenal androgen
production is associated with decreased
immune function, osteoporosis, atheroscle-

rosis and other conditions [11, 12].

Fig. 1. DHEA structure ((3S,8R,9S,10R,
13S,14S)-3-hydroxy-10,13-dimethyl-1,2,3,
4,7,8,9,11,12,14,15,16-dodecahydrocyclopenta[a]phenanthren-17-one)
Nowadays DHEA supplementation is
very popular and numerous food supplements contain DHEA.
It is generally accepted that DHEA intake enhances physical performance and
gives many other benefits. One of the main
purposes of DHEA supplementation is increasing of blood testosterone levels which
results in increasing strength, leaning body
mass, improving libido [6, 16]. DHEA supplements are promoted also as anti-obesity
and anti-aging products [12, 17, 18]. According recent studies the administration of
DHEA could reduce total and visceral fat
mass and elevates adipocytic adiponectin
gene expression [9]. The combination of
DHEA intake and physical activity increases the expression of fatty – acid oxidation –
related enzymes, along with PPARα and
PPARδ [9].
Even DHEA supplementation may have
many benefits, it is forbidden for professional athletes.
When administered exogenously DHEA
is considered as doping. Because DHEA is
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a precursor of steroids it figures on the
World Anti-Doping Agency (WADA) Prohibited List – both in and out of competition. It is included in section S1-Anabolic
agents.
Recent studies have reported that some
sport-food supplements contain undeclared
DHEA [19, 20, 26]. In fact more than 20%
of the food supplements could contain undeclared substances like prohormones, steroids, sibutramine etc., because of the liberal
legislation all over the World [21-28].
The intake of such products could result
in failure of doping tests. Most athletes who
have recorded an Adverse Analytical Finding have claimed that the presence of the
prohibited substance is a result of intake of
contaminated food supplements. According
to WADA athletes shall be responsible for
any prohibited substance found in their biological samples and they are responsible
even doping intake is not intended.
The use of food supplements by professional athletes is a serious concern, in many
countries the manufacturing and labelling
of these products do not follow strict rules
and the legislation about food supplements
is very liberal [27].
The
U.S.
Anti-Doping
Agency
(USADA) does not encourage athletes to
take food supplements because of the poor
quality of many of those products. USADA
warns athletes subject to doping testing,
that the intake of food supplements may
cause a positive test for a prohibited substance that may not be disclosed on the
product label and a sanction may be imposed for the athlete [28].
Non-intentional doping is a point to take
into account before establishing a supplementation program and the quality of all
food supplements should be checked before
inclusion in supplementation program of a
professional athlete. In our view all food

supplements included in a professional athlete supplementation program should be
checked for quality and prohibited substances. Our method could be applied for
quality control of DHEA supplements but it
could be also included in screening programs for undeclared substances for food
supplements included in supplementation
programs of professional athletes
Material and methods
Materials and reagents:
- trans-Dehydroandrosterone
(Synonym: 3β-Hydroxy-5-androsten-17-one, 5Androsten-3β-ol-17-one, DHEA, Dehydroepiandrosterone,
Dehydroisoandrosterone, Prasterone), Purity ≥ 99%, SigmaAldrich;
- Acetonitril, HPLC grade,SigmaAldrich;
- Ultra pure water;
- Test samples – DHEA containing
food supplements.
HPLC equipment and conditions:
Equipment: Varian Pro Star HPLC system, UV detector, chromatographic column-Microsorb-MV100-5 C18 150 × 4.6
mm, thermostat, ultrasonic bath, Hamilton
syringes designed for use with manual
HPLC injection ports (25 mcl).
Chromatographic conditions: mobile
phase water 15%/acetonitrile 85%; UV detection – 202 nm; flow rate 1 ml/min; column – C18, thermostat – temperature 25°C.
Preparation of standard solutions:
Dilution with acetonitrile 80% /water
20% and sonication in ultrasonic bath for
15 minutes. Working test solutions were
prepared by dilution of the stock solution.
Preparation of test samples:
Dilution with acetonitrile 80% /water
20% and sonication in ultrasonic bath for
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15 minutes. Filtration – syringe filters (pore
size 0.45 μm).

We have established an excellent linearity with R = 0,994915; y = 5,4220e + 007x
The detection limit was estimated by
evaluation of the Signal-to-Noise ration
(3/1): 1.2 μg/1 ml.
The quantitation limit was estimated by
evaluation of the Signal-to-Noise ration
(10/1): 3,88 μg/1 ml.
The accuracy of the method was assessed by comparing a known concentration
of DHEA (standard solutions) to the experimental values. The accuracy of the method
was between 99,4 and 99,8%. Repeatability
was established by analysing 3 different
concentrations of standard solutions three
times during the day. The intermediate precision was studied by analysing 3 different
concentration of standard solutions in triplicates on 3 different days. Within-day % RSD
was 1.2 and between-day % RSD was 1.40.
The robustness of the method was evaluated by changing the temperature of the
thermotat +/- 2 degrees. The small changes
in the temperature did not have significant
effect on chromatographic resolution for the
method.

Results and discussion
We report a rapid isocratic highperformance liquid chromatography/UV
method for detection of dehydroepiandrosterone. We have used Varian Pro Star
HPLC system: chromatographic columnMicrosorb-MV 100-5 C18 150 × 4.6 mm
and UV detector. We have used the following chromatographic conditions: mobile
phase water 15% / acetonitrile 85%; UV
detection – 202 nm; flow rate 1 ml/min;
column – C18.
Standard solution preparation – the
standard of DHEA (Sigma-Aldrich) was
dissolved in acetonitrile/water and sonicated in ultrasonic bath for 15 minutes. Concentration of the stock solution – 500
μg/ml. The working solutions were prepared by dilution of the stock solution. We
have established the retention time for
DHEA standard – 2.3 min (fig. 2).
The analytical procedure was validated
according ICH guidelines.

Figure 2. Chromatogram – DHEA standard solution, retention time 2.3 minutes
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We have analysed 10 DHEA containing
food supplements. All test samples (capsules) were accurately weighted. The content of the capsules was diluted with acetonitrile 80%/water 20% and sonicated in
ultrasonic bath for 15 minutes. All test solutions were filtrated with syringe filters
(pore size 0.45 μm). All test solutions were
introduced in the chromatographic system

through manual injector port. We used
Hamilton Syringes for HPLC (25 mcl). Injection – 20 mcl of each sample.
Chromatograms of some of the test samples are presented in figures 3 – 6. The
small peaks before the main peak represents
DHEA impurities, in some of the tested
samples these impurities are in high levels.

Figure 3. Chromatogram of test sample N 1

Figure 4. Chromatogram of test sample N 2
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Figure 4. Chromatogram of test sample N 3

Figure 5. Chromatogram of test sample N 9

Figure 6. Chromatogram of test sample N 10
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We have found that only three of the
analysed products have good quality: the
quantity of the DHEA was the same as the
label +/- 2% (25 mg per 1 capsule; 50 mg
per 1 capsule and 100 mg per 1 capsule). In
one of the products we have established 94
mg/per 1 capsule instead 50 mg per one
capsule. In the others the quantity of DHEA
was lower than the labeled.
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Conclusion
A simple, fast and accurate reverse phase
HPLC method has been developed for the
determination of DHEA in commercial
products. The proposed method could be
applied for quality control of DHEA
containing products and it could be also
used for screening of food supplements for
undeclared DHEA to minimise the risk of
“Unintended Doping.”
This research received funding from
Medical University – Plovdiv, project
DPDP-26/2019.
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Introduction
Tumor Lysis Syndrome (TLS) is an
emergent complication of neoplastic diseases, presented at diagnosis or immediately after the initiation of chemotherapeutic treatment. It occurs when a high
amount of cancer cells are rapidly destroyed within a short period of time.
This leads to a release of their contents
(intracellular ions and metabolic byproducts) into the systemic circulation1 leading to the rapid development of hyperuricemia,
hyperkalemia,
hyperphosphatemia, hypocalcemia and acute kidney
injury2,3. TLS is typically seen in patients
with bulky, rapidly proliferating, treatment-responsive tumors; mostly patients
with acute leukemia who have high blood
cell counts and high-grade nonHodgkin’s lymphoma4.
Day 0 – Prephase:
• Water – saline solutions – 2 L/m2 24 h
• allopurinol – 300 mg/m 2 orally
(3 times daily)

This report highlights the case of a
woman with chronic myelogenous leukemia (CML) who developed TLS after initiation of treatment with Imatinib mesylate (a
tyrosine kinase inhibitor).
Clinical Case
A 56-year-old woman with newly diagnosed chronic Phase Ph (+) CML was admitted in the of Clinical haematology clinic
of the “Sv. Georgi” University hospital,
Plovdiv, Bulgaria. At presentation, the following characteristics were noted in the patient: 1) splenomegaly to 12 cm bcm;
2) leukocyte count – 280 G/L; 3) initial biochemical indices – potassium, calcium,
phosphorus, uric acid and creatinine were
within reference ranges; 4) LDH – 3400
U/L (significantly elevated). Treatment
commenced using the regimen below:
Day 1 – CML directed treatment:
• Tyrosine kinase inhibitor (TKI) –
Imatinib masylate, 200 mg/day
(50% of the standard dose)

On Day 2, the patient developed the following signs and laboratory findings:
Clinical symptoms:
• Leg oedema
• Tachypnea – 30/min
• HR – 90/min
• Oliguria – 400/ml per 24 hours
• EKG – slight T-wave elevation

Biochemistry:
• BUN – 17 ℳmol/L
• Uric acid – 690 ℳmol/L
• Creatinine – 330 ℳ mol/L
• Potassium – 6.4 mmol/L
• Phosphorus – 1.9 mmol/L
• Total Serum Calcium – 1.95 mmol/L
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We considered aforementioned alterations as Tumour Lysis Syndrome, classified
in a second stage according to the CairoBishop grading. Then, the following clinical decisions were made: 1) suspension of
TKI; 2) replacement of Allopurinol with
Febuxostat (Adenuric) at a dose 120 mg;

3) continuous delivery of water – saline solutions (09 % Na Cl) at a 2.5 l/m2 /24 h
along with diuretics for maintaining the
urine output. In parallel, we monitored the
vital functions, as well diuresis, electrolyte
and serum levels of BUN, creatinine, uric
acid measured every 8 hours.

Further follow up:
Days 3 – 5
Day 6
• Clinical instability
• Clinical improvement
• Persistent tachypnea – 27 – 30 /min
• Diuresis – 2200 ml/24 h
• HR 90 – 95/min
• Biochemistry – within reference
ranges
• Diuresis – 400/ml/24 h (despite diuretics)
• Biochemistry
- Creatinine dynamics from 280->140 mmol/l
- Uric acid – normalized at day 4
- Electrolytes – Potassium normalized on day 2
- Calcium – was not supplemented, normalized
on day 5
- Phosphorus – normalized on day 4
Day 7 – TKI treatment was restarted at a
dose 100 mg/day orally with Imatinib mesylate.
Days 8 – 13 measures were: 1) gradual
increase of TKI dose to 400 mg/day; 2) water – saline infusions 2 l/ 24 h; 3) adenuric –
80 mg/24 h. On follow-up of the patient we
observed: spleen size – decreased to 5 cm
BCM, CBC – gradual improvement of
WBC to 40 G/l and biochemistry – normalized to the reference ranges.
Following normalization of the biochemistry indices of the patient, imatinib treatment was resumed at lower doses (100
mg/daily), gradually increasing up to 400
mg/d on the 10th day. Additional measures
taken were: continued water-electrolyte
treatment, replacement of allopurinol (purine xanthine oxidase inhibitor) with
adenuric (non-purine xanthine oxidase inhibitor). The patient tolerated well the
gradual escalation of the TKI without reappearance of TLS.

Discussion
An international consensus expert panel has proposed a classification that divides cancers into high, intermediate, or
low risk for tumor lysis syndrome5. According to this consensus, CML falls into
the low risk group for TLS development.
What we observed was a rare case of its
development at the treatment initiation with
TKI for CML in a patient in chronic phase.
When TLS occurs, the cell lysis releases DNA, cytokines, phosphate, and
potassium. DNA is metabolized into
adenosine and guanosine, which are then
converted into xanthines. Xanthines are
oxidized by xanthine oxidase into uric
acid, which is then excreted through the
kidneys. TLS develops when the accumulation of xanthine, uric acid, potassium,
and phosphorus exceeds the kidney’s capacity to excrete them. Cytokines cause
hypotension, inflammation, and kidney
injury, and worsen the kidney’s excretory
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capacity. Damage to the kidneys also occurs by renal precipitation of uric acid,
xanthine, and calcium phosphate.6
In our case the patient developed moderate clinical symptoms (tachypnea, oliguria, leg edema, minimal EKG changes,
indicating high potassium levels) happily

without neurological and a cardiac symptoms.
The figure below represents the criteria
and stratification of the TLS. According
to this criteria we have stratified our patient in the 2nd group(creatinine increase
criterion, see Fig. 2).7

Fig. 1. Tumour Lysis Syndrome Overview
(LearnPICU: http://www.learnpicu.com/oncology/tumor-lysis-syndrome)

Fig. 2. Cairo-Bishop Grading of Clinical Tumour Lysis Syndrome7 (Cairo MS, Bishop M.
2004)
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Conclusion
By introducing TKI as a standard treatment of CML, we must be careful as TLS
may develop if a patient with CML presents
with a high tumour burden characterised by
a high leucocyte count, significant splenomegaly and high LDH levels.
We would suggest the following practical advises in order to escape the development of TLS in CML patients:
1. Begin treatment with water-saline infusions and a uric acid potent blockade at
least 3 days before TKI treatment initiation;
2. Initiate TKI with the lowest possible
dose in order to test the susceptibility of the
CML cell population to TKI – this should
be individualised depending on the specific
presentation in the patient. Overtime, a
careful increase of TKI dose may be done.
3. Close clinical and biochemical monitoring during the first several days after
treatment initiation.

In targeted therapy, when we assume a
high sensitivity to the initiation of treatment, the full dose of the drug can trigger
significant cell breakdown and TLS develops, which can be fatal, because of the huge
tumor burden in most cases of CML. In this
sense, the proper assessment of the underlying risk factors is crucial in order to assess
the starting dose of TKI. In our case, we
consider the following factors to be significant – splenomegaly, high leukocyte
counts, and LDH values suggesting a high
cell turnover.
We have encountered a few reported
cases in literature concerning the development of TLS in patients with CML after
initiation of TKI. This confirms the potential risks for TLS development in this targeted group of drugs.8
The role of xanthine oxidase inhibitors is
to reduce the conversion of nucleic acid byproducts to uric acid in order to prevent
urate nephropathy and subsequent oliguric
renal failure which can occur in patients
with TLS. The replacement of allopurinol
with adenuric was supported by the fact that
adenuric has been found to provide better
control of serum uric acid compared with
allopurinol. In addition, a lower dose of
adenuric (80mg) is required in comparison
with allopurinol (300 mg). In some cases, a
rasburicase could also be considered, it is
thought to rapidly degrade uric acid.
The delivering of enough amount of water-electrolyte solutions is also essential as
it helps to generate a high urine output to
reduce the risk of precipitation of uric acid
in the renal tubules. In addition to this, the
electrolyte abnormalities need also be corrected which could help to reduce the risk
for the development of complications such
as arrhythmias and seizures.
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Introduction
Fontan operation (Total Cavopulmonary
Connection), is adopted as a gold standard
surgical correction for patients with congenital heart defects (CHD) and functionally single ventricle circulation. It is considered in all patients with complex CHD
when a biventricular repair is not possible,
such as tricuspid atresia, pulmonary atresia
with intact ventricular septum, double inlet
left ventricle, hypoplastic left heart syndrome, double outlet right ventricle, unbalanced atrioventricular septal defect (1). The
procedure consists of connecting both superior and inferior caval veins to the pulmonary arteries (PA) redirecting systemic venous blood through the lungs and promoting passive blood flow with no pumping
chamber (Figure 1). This circulation results
in elevated central venous pressures, compared to biventricular circulation, and
serves as driving force for the pulmonary

blood flow. The Fontan operation is usually
completed between 2 – 4 years of age and is
the last stage of multistage operative correction, named Fontan pathway. Various modifications of the surgical technique occurred
throughout the years, with most centers performing the total cavopulmonary connection (TCPC) via a lateral tunnel or extracardiac conduit with or without fenestration. It
is of utmost importance to select patients
who are likely to benefit from this operation
since perioperative mortality is up to 10%.
A “perfect” candidate for the Fontan operation should be in sinus rhythm, with PA of
a normal size and low pulmonary vascular
resistance (PVR), normal ventricular function, no obstruction in pulmonary and systemic circulation. During long term followup, organ dysfunction as a result of elevated
central venous pressure (CVP), arrhythmias,
thromboembolic events and limited exercise
capacity are most commonly observed.

Figure 1. Schematic representation of the normal cardiovascular circulation (Left) and Fontan
circulation (Right). (Right) Fontan circuit: the systemic veins are connected to the pulmonary
artery (PA), without a subpulmonary ventricle or systemic atrium (pointed with a red arrow).
Ao, aorta; CV, caval veins; LA, left atrium; LV, left ventricle; PA, pulmonary artery; RV,
right ventricle; V, single ventricle. Adapted from The Fontan Circulation by Marc Gewillig.
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In a normal subject, the cardiac output is
determined by variables such as heart rate,
ventricle contractility, preload and afterload. It is important to recognize that augmentation of cardiac output is extremely
dependent upon preload reserve. In contrast, the Fontan circulation has a diminished preload reserve to the ventricle with
cardiac index at rest decreased to 70% of
normal. Alterations in contractility, heart
rate and afterload will not significantly influence cardiac output in Fontan patients,
leaving preload to be the most important
determinant for output (2). Preload to the
ventricle is determined by transpulmonary
flow and a fenestration if present.
The creation of an unconventional circulation such as the Fontan circuit, results in
improved exercise capacity compared to
preoperative state. Several authors (3, 4)
reported increase in peak oxygen consumption (VO2max) after the Fontan procedure,
but average exercise capacity is reduced
compared to healthy peers. Mechanisms
that could explain the restricted exercise
capacity are failure to increase stroke volume, chronotropic incompetence and reduced arterial blood saturation. A small
number of studies (5, 6, 7, 8) has demonstrated that exercise training, aerobic only
or in combination with resistance training,
improves functional capacity in patients

after the Fontan procedure. Based on these
reviews, we hypothesized that aerobic training will result in improved exercise capacity in patients after the Fontan operation.
Cardio-pulmonary
exercise
testing
(CPET) in Fontan patients is a novel diagnostic test performed for the first time in
Bulgaria in our institution.
Aim
We aimed to compare the functional capacity of 2 patients after the Fontan operation using CPET.
Tasks
To analyze CPET results and compare
the obtained data between two patients after
the Fontan procedure.
Materials and methods
CPET on cycle ergometer was performed in two patients after Fontan operation, both with similar age (17 years) and
body mass index (BMI) (Patient 1 – 20 vs
Patient 2 – 21.9). Patient 1 had a regular
aerobic physical activity – swimming 3
times a week, and needed reoperation 10
years after the Fontan procedure. Patient B
preferred anaerobic strength exercise –
weightlifting 3 times a week. Table 1 shows
a more detailed view of patient’s characteristics. A 15 W/Ramp protocol was used in
both patients.

Table 1. Main characteristics of two patients with single ventricle circulation after the Fontan
operation
Age (years)
Sex
Body mass index (BMI)
Preferred exercise type
Frequency of physical activity (times per week)
Fontan circulation assessment (echocardiography, cardiac catheterization)
Fontan completion (age)
Reoperation (conduit replacement)
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Patient 1
17
male
20
Aerobic
3
Excellent
3y.4m.
yes

Patient 2
17
male
21.9
Anaerobic
3
Excellent
3y.6m.
no

CPET was performed on Ultima CPX
Cardiorespiratory Diagnostic Systems
(MGC Diagnostics, Saint Paul, MN USA)
and Corival Cycle Ergometer (Lode B.V.,
Groningen, The Netherlands) was used.
Blood pressure was measured every 2
minutes with an automatic cuff and 12-lead
ECG was obtained throughout the whole
exercise.

Patient 1 exhibited satisfactory physical
performance with higher maximal load,
maximal oxygen consumption, oxygen consumption at anaerobic threshold (AT/VO2),
peak oxygen pulse and maximal ventilation.
Compared to patient 1, patient 2 showed
impaired functional capacity with decreased
maximal load, maximal oxygen consumption, oxygen consumption at anaerobic
threshold (AT/VO2), peak oxygen pulse and
maximal ventilation. Test results and comparison are shown in table 2 and schematic
representation of CPET results is shown in
figure 2.

Results
Both of the patients achieved maximal
effort during CPET, with respiratory exchange ratio (RER) > 1.1 and heart rate
(HR) ≥ 85% of predicted values.

Table 2. Cardiopulmonary exercise testing results in two patients with single ventricle
circulation after the Fontan operation
Protocol used
Exertion time (minutes)
Maximal load (Watts)
Maximal oxygen consumption (VO2max) (ml/kg/min)
Oxygen consumption at anaerobic threshold (VAT) (AT/VO2)
(ml/kg/min)
Exertion time at anaerobic threshold (% of exertion time)
Maximal respiratory exchange ratio (RER)
Peak heart rate (beats per minute)
Peak oxygen pulse (VO2/HR) (ml/beat)
Predicted Maximal Ventilation (%) at Maximal oxygen consumption
ECG abnormalities during exercise

Patient 1
Patient 2
Cycle ergometer, Cycle ergometer,
15W Ramp
15W Ramp
13:29
08:42
189
130
40.3
18.5
24.1

12.2

71.1%
1.14
171
16
39
no

54.8%
1.09
161
8
19
no

Figure 2. Schematic representation of CPET results in the studied patients. (Top) Patient 1.
(Bottom) Patient 2. (Top) Oxygen consumption at anaerobic threshold (AT/VO2), maximal
oxygen consumption (VO2 max) and maximal load occur at a later stage during exercise.
(Bottom) Early oxygen consumption at anaerobic threshold (AT/VO2), lower maximal
oxygen consumption (VO2 max) and maximal load compared to patient 1.
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Discussion
The creation of the Fontan circulation
results in improved exercise capacity compared to preoperative state, but still reduced
in comparison to healthy peers. Furthermore, postoperative cardiac rehabilitation
seems to be beneficial for the cardiovascular system and a regular exercise training
program should be recommended in patients with a Fontan circulation.
Our case study suggests that aerobic
training after the Fontan procedure results
in improved functional capacity, in contrast
to sole anaerobic training which results in
impaired functional capacity.
Several studies have investigated improvements in exercise capacity following
cardiac rehabilitation. Exercise capacity,
measured by VO2 max, was significantly
increased in four studies (5, 6, 7, 8). Our
case report shows improved exercise capacity with increased VO2 max in patient 1 and
impaired functional capacity in patient 2
with decreased VO2 max. We speculate that
the difference is due to the improper resistance training technique in patient 2.
Peak oxygen pulse, measured as a surrogate for stroke volume, was examined by
Rhodes et al (6). and Minamisawa et al (8).
Reports by Rhodes et al. indicated an increase in oxygen pulse after completion of
the
rehabilitation
program,
while
Minamisawa et al. showed a non-significant
increase. We observed that aerobic training
results in higher oxygen pulse compared to
sole anaerobic training.
A study by Cordina et al. (9) concentrated solely on specific resistance training of
lower limb muscles. The study reported
significant increase in VO2 max, muscle
strength, muscle mass and oxygen pulse.
Other studies focused on aerobic only (5, 8)
or combination of aerobic and resistance
training (6, 7). Our findings extend those of

Balfour et al. and Minamisawa et al., confirming that aerobic exercise training results
in higher VO2 max and oxygen pulse. This
demonstrates that aerobic training is still an
important component in a cardiac rehabilitation program. Peripherally mediated factors, such as muscle mass, should not be
neglected. Further research is needed to
confirm the advantages of strength training
on cardiac function and exercise performance in subjects with Fontan circulation.
However, patients should be well educated
in strength resistance training technique in
order to avoid marked reduction in cardiac
output.
The effect of cardiac rehabilitation on
quality of life was investigated in the case
report by Lichtman et al. (10), which reported improved quality of life and decreased depression.
In a meta-analysis by Sutherland et al.
(11) adverse effects during rehabilitation
program were reviewed and only 3 cases
were described in over 200 Fontan subjects
that participated. None of the reported
events were related to cardiac rehabilitation
or exercise. No adverse events occurred in
our comparative study. This demonstrates
that participation in such programs is safe.
This case report was limited by the small
sample size. There is a clear difference between the two studied patients in functional
capacity, but a much larger sample is needed in order to provide firm evidence that
aerobic training is superior to anaerobic
training in Fontan patients.
Conclusion
Postoperative cardiac rehabilitation
based on aerobic training may improve
functional capacity in patients after the Fontan operation, compared with anaerobic
strenght training.
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Introduction
This case report was prepared following
the CARE Guidelines (1).
Exercise is considered by most health
care systems and practice guidelines to be a
universal means of maintaining the general
population’s state of good health, and
what’s more, for one part of it, it is for a
substantial portion of their lifetime their
main way of generating income. That part is
the group of elite athletes. However, this
healthiest part of the population is known to
be highly susceptible to a specific condition, called exercise-induced asthma or
EIA. It was generally thought to be a health
concern for clinically-diagnosed asthmatics,
as exercise can be a triggering mechanism
for bronchoconstriction, which causes the
appearance of dyspnea-like symptoms in up
to 90% of those patients. Further research
revealed that a substantial portion of elite
and Olympic athletes experience those
kinds of symptoms (between 30 and 70%,
depending on the study methods and population), which are often overlooked and underdiagnosed, despite having a sensible impact on their performance (2). All of this
prompted the European Respiratory Society
(ERS) and the American Thoracic Society
(ATS) to publish official practical guidelines regarding this condition, its diagnosis
and treatment. In those documents exerciseinduced asthma is described as the appearance of symptoms and signs of asthma,
provoked by exercise, and exercise-induced
bronchoconstriction is described as the underlying mechanism behind the reduction of

lung function and the obstructive pulmonary changes (3,4).
Case study
The patient is a 49-year-old Caucasian
male elite athlete of Bulgarian descent. His
chief complaints were those of progressive
dyspnea, a ‘feeling out of shape’ that occurred to his perception only during and
after vigorous physical activity, with high
ventilation rates, which overall led to a sensible decline in performance. The patient
did not inform us of any relevant doctordiagnosed comorbidities or any allergies
and atopic reactions. Social activities included regular training of younger athletes,
which raised the suspicion for a so-called
‘psychogenic dyspnea’ in regard of the
symptoms.
Physical examination of the patient did
not result in any clinical findings in relation
to his respiratory complaints, so his condition was described as overall healthy. To
further assess the lung function, a baseline
spirometry testing was performed, followed
by a skin prick test, which confirmed the
lack of any allergic reactions. The spirometry results are presented in Table 1. These
findings showed pulmonary obstruction,
which was verified by a positive bronchodilator test (increase in FEV1 ≥ 12% from
baseline), overall being suggestive for exercise-induced asthma.
Diagnosis of EIA is confirmed only
when the respiratory symptoms match the
results in a series of specially constructed
tests, designed to induce bronchocon316

striction and to assess the level of obstruction (4). However, in our case it was proven
initially and further testing in this direction
was not needed.
In accordance with ERS/ATS recommendations (4, 5) our therapy of choice was
pharmacological and consisted of an inhaled corticosteroid/long-acting β2 agonist
(ICS/LABA) combination – beclomethasone and salmeterol.
The first follow-up assessment was performed two months after initial testing
which raised the suspicion for asthma and
required the prescription of beclomethasone/salmeterol. At this point another
spirometry showed relevant improvement
in lung function (FVC = 5.70 l [106% of
p.v.]; FEV1 = 3.65 l [87% of p.v.];
FEV1/FVC = 64%) but the athlete informed
us of no significant change in his perceived

performance. To assess functional capacity,
exercise testing was needed and our method
of choice was incremental cardiopulmonary
exercise testing (CPET). CPET was performed with CPET system (Ultima PFX,
Mortara, Saint Paul, MN, USA with simultaneous 12-channel ECG and blood pressure monitoring). It consisted of treadmill
running with an increase of speed by 1.2
km/h every 1.5 minutes, and the initial
CPET produced the following results – a
maximal speed of 15.6 km/h for a maximal
time of 14 minutes, a maximal oxygen consumption (VO₂max) of 44.5 ml/kg/min and
a maximal ventilation (VEBPTS) of 112
l/min. To help the further recovery, reflected in better performance, a short-acting β2
agonist – salbutamol was prescribed to be
applied only before high-intensity training.

Table 1. Baseline spirometry results with bronchodilator test

Table 2. Final follow-up spirometry results
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Another follow-up after 40 days showed
that the updated treatment plan rendered a
significant performance improvement with
no sizeable increase in lung function, reflected in the spirometry (Table 2) and another CPET with the following results: max
speed – 16.8 km/h, max time – 15.50
minutes, VO₂max – 48.5 ml/kg/min,
VEBPTS – 134 l/min.

with endurance running. Another reason
was the environment in which it was performed, as it was reported that foliage and
vegetation was often present – a rich source
of different allergens, mainly in the form of
pollens. Thus, it was suspected that the
combination of these factors led progressively to inflammation and the appearance
of asthma, exacerbated by exercise and hyperventilation.
Differential diagnosis is very important
for excluding other conditions that affect
mainly athletes. A common misdiagnosis
would be exercise-induced inspiratory stridor or vocal cord dysfunction. These conditions present generally with similar symptoms of dyspnea, but with the major difference that they are not susceptible to asthma
medication and they disappear after cessation of exercise, unless hyperventilation is
maintained (3). Another possible diagnosis
can be exercise-induced hypoxemia which
is believed to be occurring in up to 50% of
athletes, who while training surpass a level
of
maximum
oxygen
consumption
(VO₂max) – 68 ml/kg/min (8). Into consideration comes also exercise-induced anaphylaxis, which presents likewise with
shortness of breath and other systemic
symptoms (9).
Prevalence of EIA in our athlete population is a problem that has not yet been thoroughly researched. Our search through
medical databases (PubMed, Science Direct) revealed that only three studies in
Eastern Europe have investigated this condition – two in Poland in non-professional
and Olympic athletes, presenting incoherent
results and EIA prevalence ranging between
1 and 10% (10, 11); another one in Greece
in Olympic athletes explored testing methods and again, incidence ranging between 4
and 9% (12); none in Bulgarian athletes. In
contrast EIA has been extensively studied

Discussion
An important consideration for exerciseinduced asthma is the fact that diagnosis
should not be accepted only on the basis of
reported symptoms. It has been analysed by
different study groups that symptom perception in athletes, regarding respiratory
symptoms, is not very reliable, as they often
do not pay them enough attention or are
over-fixated on them (6). This has prompted the invention of bronchoprovocation
tests (BPTs), which were constructed on the
basis of the theoretical pathogenetic mechanisms of exercise-induced bronchoconstriction, and are essential for accepting the
final diagnosis.
Two main theories of EIA pathogenesis
are now widely accepted – heat loss and
water loss theory, with the latter being implicated as the primary reason for bronchospasm in the majority of cases (7). Water loss theory postulates that hyperpnea
during high-ventilation exercise causes the
volume reduction of the mucosal lining fluid of the bronchi, which increases its osmolarity, and that in turn leads to the release of
mediators such as prostaglandins and cysteinyl leukotrienes, and to a lesser extent –
histamine (7). Considering our case, it was
suspected to be the prevalent underlying
mechanism. The first reason was the sport
that was performed – orienteering, during
which very high ventilation rates are
achieved and is generally in combination
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in elite athletes in North America and
Western Europe, revealing its prevalence
and different risk factors, i.e. combinations
of high ventilation sports and inhalation of
air pollutants and chemicals, cold air exposure, etc. (13,14). An important note is that
the sport in which our athlete competes is
non-conventional, non-Olympic, which
would somewhat affect the practical use of
research of EIA in conventional sports like
running, swimming, cycling, etc., for our
purposes. Different factors, related to orienteering, like competing in high-allergen
environments while sustaining significant
hyperventilation, could substantially add up
to the incidence of EIA and allergic reactions overall, so this is one consideration to
keep in mind.
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Conclusion
Exercise-induced asthma is generally a
problem for clinically-diagnosed asthmatics
with up to 90% of patients suffering from it.
However, rather unexpectedly it could affect up to 50% of elite athletes, according to
different surveys. Its treatment is a concern
for clinicians, but also for athletes as it can
greatly impair their performance and sporting achievements, and later – their quality
of life. The main goal of therapy is to minimize the damage, caused by airway inflammation, and also to achieve maximal
bronchodilation, which has a sensible positive effect on performance – the best outcome regarding active athletes. Exerciseinduced asthma remains a relevant clinical
problem, which should be further researched, especially in our population as is
underlined by the current limitations of our
report.
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Introduction
The biceps brachii double headed muscle
which plays an important role in supination
of the hand and flexion at the elbow. It consists of two heads with different origins that
join further below to form the belly of the
muscle. Whilst dissecting, the third head of
the biceps brachii muscle was found. This
is observed in about 10% of cases [1]. Contrary to many observation, the third head of
the biceps brachii was found on the left
arm, in contrast to studies that have suggested most of these cases occur in the right
arm. The biceps brachii shows accessory
[2] or supernumerary heads and the accessory heads which 1 – 7 has been reported
(tricipital or quadricipital). The extra heads
of the biceps brachii will aid in strong flexion and supination of the arm. However,
one concerning factor is that the extra heads
of the biceps brachii may cause compression of neurovascular structures because of
their close relationship to the brachial artery
and the median nerve [1].

present which is important for the extension
of the upper arm.
Biceps brachii
The biceps brachii is a two-headed muscle located in the anterior compartment of
the upper arm. The whole muscle is covering the anterior part of the humerus but is
not attached to the bone [3]. Both heads of
the biceps brachii – with different origins –
join together to form the belly of the muscle. The long head of the muscle originates
from the supraglenoid tubercle of the scapula and the short head originates from the
coracoid process of the scapula. Both heads
form one tendon which insert into the radial
tuberosity. The biceps brachii is crucial for
the supination of the forearm but also for
the flexion mainly at the elbow joint. At the
shoulder joint the biceps brachii is important for the anteversion, internal rotation, abduction of the long head and adduction of the short head [4]. Further both
heads carry the arm weight. In some cases,
the long tendon of the biceps brachii can
rupture. As a result, it forms a bulge where
the muscle belly is called “Popeye Sign”. In
those cases, patients don’t notice much
weakness due to the function of the brachialis and supinator muscles [3]. The biceps
brachii is innervated by the musculocutaneous nerve (C5-C7). The clinically important
biceps tendon reflex tests spinal cord segment C5 and C6 [4].

Purpose and Task
The upper arm of each individual is located between the shoulder joint and elbow
joint. It consists of four muscles which are
located in different compartments. The anterior compartment contains the flexor
muscles – biceps brachii, brachialis and
coracobrachialis. All three muscles are innervated by the musculocutaneous nerve
and the arterial supply is ensured by
branches of the brachial artery [3] In the
posterior compartment the triceps brachii is

Brachialis
The brachialis muscle also lies deep to
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Material, methods and results
As discussed previously, the biceps brachii usually consist of two heads; the long
head of the biceps brachii and the short
head of the biceps brachii. A variation of
this is the third head of the biceps brachii,
which is about 10% of cases [1]. There
have been rare cases of four, five and even
seven heads of the biceps brachii in some
individuals.
The upper limb that was observed was
75 cm in length from the shoulder joint to
the finger tips, and it can be assumed that
this limb belonged to a male. The brachial
plexus of this limb was as expected. At the
level of the lateral fascia, the musculocutaneous nerve is separated. After travelling 3
cm, the musculocutaneous nerve pierced
though the coracobrachialis. The nerve continued its course by protruding between the
coracobrachialis and the biceps brachii
muscle. There were no abnormality in both
the long head and the short head of the biceps brachii. At this point, the nerve divided into 2 branches; medial and lateral. The
medial branch continued to the medial side
from the third head of the biceps brachii
and gave off a fine nerve fibre, which then
connected to the median nerve. The lateral
branch squeezed between through the third
head of the biceps brachii and the brachialis
muscle. This then continued its passage
connecting to the median nerve. A loop was
present surrounding the third head of the
biceps brachii. After the connection of the
two branches of the musculocutaneous
nerve, the nerve continued its normal
course. This then branched to supply the
brachialis muscle and gave rise to the lateral antebrachial cutaneous nerve. Below is
Fig. 1 consisting of an image of the third
head of the biceps brachii of the left arm.

the biceps brachii in the anterior compartment of the forearm. It is found more distally compared to the other muscles of the
forearm. The brachialis muscle is a flexor
muscle and participates in the formation of
the floor of the cubital fossa [3]. This muscle is innervated by the musculocutaneous
nerve.
Coracobrachialis
The coracobrachialis muscle lies deep to
the biceps brachii in the arm. It originates
from the coracoid process of the scapula
and passes through the axilla attaching to
the medial side of the humerus. Its function
is the flexion of the arm at the shoulder
joint [3].
Triceps brachii
As previously mentioned, the dorsal upper arm consists of the triceps brachii. The
triceps brachii is a muscle with three heads
– each of them with different origin. The
medial head lies deep between the lateral
and long head. The long head of the triceps
brachii originates from the infraglenoid tubercle, the lateral head from the dorsal side
of the humerus – proximal and lateral to the
radial groove – and the medial head originates from the dorsal side of the humerus –
distal and medial to the radial groove [4].
Distally all three heads form one joined
tendon which insert into the olecranon of
the ulna. Functionally, the triceps brachii is
important for the extension of the forearm
at the elbow joint. In addition, the long
head is involved in the adduction of the arm
at the shoulder joint. It is innervated by the
radial nerve (C6-C8, Th1). The arterial supply of this muscle is by the deep brachial
artery. Clinically a tap on the tendon of the
triceps tests the spinal segment C7 [4].
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Fig. 2. Third head of the biceps brachii
muscle of the left arm medial view
LHB – long head of biceps brachii, SHB –
short head of biceps brachii, THB – third
head of biceps brachii, BAP – bicipital aponeurosis, MCN – musculocutaneous
nerve, MCN (MB) – musculocutaneous
nerve (medial branch), MCN (LB) – musculocutaneous nerve (lateral branch), MN –
medial nerve

Fig. 1. Third head of the biceps brachii
muscle of the left arm anterior view
LHB – long head of biceps brachii, SHB –
short head of biceps brachii, THB – third
head of biceps brachii, BAP – bicipital aponeurosis

Fig. 2. shows both the muscles and the
nerves. It can be seen that the musculocutaneous nerve divides into two forming a medial and lateral branch. The medial branch
connects further down with the median
nerve. The lateral branch, however, continues its course through the third head of the
biceps brachii and the brachialis muscle.
From Fig. 2, it is visible that the third head
of the biceps brachii is found attached to the
mid-shaft of the humerus and fuses with the
anterior long and short heads of the biceps
muscles that are involved in the formation
of the bicipital aponeurosis. Fig. 2 clearly
shows the bicipital aponeurosis, and Fig. 3,
below, shows the origin of the third head of
the biceps brachii using the tweezers.

The figure above shows the expected
path of the long head and the short head of
the biceps brachii. The long head, which is
found more laterally, originates from the
supraglenoid tubercle of the scapula and
continues forming the bicipital aponeurosis.
The short head, found more medially, originates from the coracoid process and attaches to the radial tuberosity. Viewing the arm
anteriorly, the third head of the biceps brachii can be seen. Viewing the arm from the
medial aspect shows the origin and the insertion of the third head of the biceps brachii and the neighbouring nerves as shown
below in Fig. 2.
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during supination of the forearm and elbow
flexion regardless of shoulder position. The
third head of biceps brachii observed in another case may increase [7] its kinematics
with its other functions of abduction and
adduction. This third head of biceps brachii
muscle may increase the power of flexion
and the supination component. In turn displaying that the function of the extra head
would be to enforce the movement functions of the biceps muscle.
The prevalence of a third head of biceps
brachii vary based on race, sex, and side of
the body. Incidence rates [8] in females in
the current study were observed to be
20.8% which was higher than expected,
while males showed a 4.5% occurrence.
Many studies have concluded that the right
limb was thought to most frequently contain an additional head of biceps brachii.
During the dissection of 23 cadavers,
equivalent to 46 upper limbs, in the search
for an extra head of the biceps muscle, 6
limbs demonstrated a third head of biceps
brachii. Of the 6 limbs with a third head, 3
were left and 3 were right limbs, with one
cadaver having the extra muscle head bilaterally.
Depending on their origin and location,
the supernumerary heads were classified as
superior, infero-medial, and infero-lateral
humeral heads [9]. The infero-medial humeral head was observed in 31 of 350 (9%)
arms and was therefore the most common
variation. The superior humeral head was
observed in 5 (1.4%). The infero-lateral
humeral head was the least common variation, observed only in 1 (0.3%) of 350
arms. A biceps brachii with three heads was
observed in 27 of 350 (7.7%) arms and with
four heads in 5 (1.4%) arms. In all the six
specimens in one case study [10], the supernumerary head was found unilaterally (3
male & 3 female specimens). Moreover,

Fig. 3. Third head of the biceps brachii
muscle of the left arm medial view origin
point
From Fig. 3 above, the tweezers are
pointing towards the middle of the humerus. This shows the third head of the biceps
brachii originates at this point. The innervation of the third head of the biceps brachii is
the same as those of the long and short head
of the biceps brachii. It is reliant on the
musculocutaneous nerve for movement.
Discussion
Sometimes, the biceps brachii shows accessory [2] or supernumerary heads and the
accessory heads which 1 – 7 has been reported (tricipital or quadricipital). There is
sometimes a supernumerary muscle like the
third head as discussed here due to the arrangement of striated muscle that is in all
pronograde quadrupedal vertebrates [5] and
mammals, meaning they assume a horizontal and a posture of four legs. Therefore,
these supernumerary muscles were to support the functions of our closest evolutionary relation which are the living great apes
such as the chimpanzee and gorilla. For
this, it can be concluded that the third head
of the biceps brachii would have aided in
using the arm for propulsion through trees
and as the forelimbs will be relatively elongated. From further studies [6] the third
head may offer extra strength to the biceps
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according to present [7], this variation varies in different population, Chinese 8%, European White 10%, African Black 12%,
Japanese 18%, South African blacks
20.55%, South African whites 8.35% and
Colombian 37.5%. 48 cadavers, equivalent
to 96 upper limbs, were studied at Vardhaman Medical College, Delhi. There was a
20.5% incidence of the third head in South
African blacks [6] and only an 8.3% incidence in South African whites. Statistical
analysis showed the difference between
South African whites and blacks to be significant (P < 0.05). Not all the blacks, however, had a higher incidence, since the Zulus showed a significant absence (P < 0.05)
of the third head when compared with the
other black populations. This further indicates that due to the rarity of the accessory
head that there is not a clear pattern and
varies vastly across sides of the arm, gender
and ethnicity.
Anatomical variations in the upper limb
are frequent, but the coexistence of multiple
combined neuromuscular and vascular variations is rare [11]. In a case report [12] the
musculocutaneous nerve from the lateral
cord, passed medial to the coracobrachialis
without piercing it, and then sent muscular
branches to the deep surface of the short
and long biceps heads. It continued inferiorly, pierced the third biceps head and, within
this head, gave off a muscular branch to the
brachialis. Continuing inferolateral from the
third head, the musculocutaneous nerve
passed the biceps tendon laterally to become the lateral antebrachial cutaneous
nerve (LACN). The coracobrachialis was
supplied by a direct branch from the lateral
cord of the brachial plexus. On the left side,
the musculocutaneous nerve, biceps, and
coracobrachialis exhibited classic relationships, with the musculocutaneous nerve
perforating the coracobrachialis, except that

the latter also received direct branches from
the lateral and posterior cords of the brachial plexus. Data from another study [8] show
a higher than expected number of female
cadavers with a third head of biceps brachii,
with equal incidence between sides of the
body, and uniform innervation by musculocutaneous nerve. 50% in a different study
show [10] the supernumerary head was
supplied by median nerve; the musculocutaneous nerve was absent in that specimen
while in all other specimens the muscles of
front of arm were supplied as usual by
musculocutaneous nerve. A variation in the
heads of the biceps brachii muscle has already been reported to cause compression
of surrounding neurovascular structures [7].
This is due to the placement of the third
head of the biceps brachii which can be of
great clinical importance.
The blood supply [10] of the supernumerary head was from the brachial artery
and vein. There were no variations in the
vascular pattern of arm and forearm in all
the specimens in various case studies unlike
the nerve supply and its course.
In other cases, where it has been 4 accessory heads, this head is attached to the medial edge of the short head of the biceps
brachii muscle. The second supernumerary
head had originated from the upper third of
the humerus. This head was joined to the
medial edge of the long head of the biceps
brachii muscle [11]. Furthermore, in an
anatomy course for dental students [12], a
three-headed biceps was identified in the
right arm of an 82-year-old Caucasian female cadaver. The third head originated on
the anteromedial surface of the humerus
near the coracobrachialis insertion and inserted into the common biceps’ tendon.
Muscular origin [13] was observed to be
from the medial shaft of the humerus, just
distal to the insertion of coracobrachialis.
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Conclusion
The biceps brachii is a principle muscles
found in the anterior compartment of the
arm. It can be found with its general two
heads, however, the biceps brachii shows
accessory [2] or supernumerary heads and
the accessory heads which 1-7 has been reported (tricipital or quadricipital). These
supernumerary muscles were essential to
support the functions of our closest evolutionary relations, such as the chimpanzees
and the gorillas. It can be concluded that the
third head of the biceps brachii would have
aided in using the arm for propulsion
through trees and as the forelimbs will be
relatively elongated. These once beneficial
accessory heads can cause severe problems
to humans, extra heads of the biceps brachii
may cause compression of neurovascular
structures because of their close relationship to the brachial artery and the median
nerve [1]. It is paramount that surgeons
keep in mind that variations of the biceps
brachii are possible when performing surgical procedures [1] [14]. As the phenomenon
of the accessory head is extremely rate,
there is no clear pattern and varies vastly
across sides of the arm, gender and ethnicity.
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