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Introduction 

Medical students are continuously ex-

posed to psychosocial stressors throughout 

training which in terms can lead to burnout. 

Burnout syndrome affects work perfor-

mance, self-esteem, and psychological 

health, and it may progress to other mental 

disorders [1]. Academic burnout is defined 

as a three dimensional syndrome which in-

cludes emotional exhaustion (due to educa-

tional demands), depersonalization (indif-

ference/apathetic attitude toward academic 

activities), and reduced personal accom-

plishment (perception of incompetence as a 

student) [2].  

Neuman [3] argued that academic burn-

out in students is one of the most significant 

fields of study in universities for several 

reasons. First, academic burnout can be the 

main reason of different behaviors in stu-

dents such as academic performance; se-

cond, it can influence the relationship be-

tween students and their faculty in universi-

ties; and ultimately, academic burnout can 

affect student’s enthusiasm toward educa-

tion. 

Burnout syndrome has been well re-

searched among physicians and is believed 

to be influenced by adverse conditions in 

medical school training [4, 5]. Thus, re-

search that enables early detection of burn-

out is needed to encourage the adoption of 

preventive measures. 

The main purpose of this study was to 

determine the prevalence and level of burn-

out syndrome among medical students at 

Medical University – Plovdiv. The pilot 

study aimed to train volunteers in data ac-

quisition, to refine the instrument that 

would be later used in the research and to 

evaluate students’ receptiveness to this 

study. 

Material and methods 

A cross-sectional study was performed 

with 43 randomly selected medical students 

during the winter term of 2014/2015 aca-

demic year. Participation was voluntary and 

anonymous. 

The Maslach Burnout Inventory (MBI) 

and a structured questionnaire on socio-

demographic characteristics, the education-

al process, and individual aspects were 

used [6]. MBI was used for this purpose as 

it is a most widely used construct for as-

sessing burnout. The response choices, rat-

ed on a 7-point frequency scale, were never 

(0), few times in year (1), once a month or 

less (2), few times in a month (3), once a 

week (4), few times a week (5), every day 

(6). High scores on emotional exhaustion 

and depersonalization and low scores on 

personal accomplishment were indicative of 

burnout.  

The Statistical Package for the Social 

Sciences version 17.0 for Windows (SPSS 

Inc, Chicago, IL) was used for the statistical 

analysis. A descriptive analysis (the results 

are presented as mean ± SEM) was con-

ducted on the sample, followed by a Stu-
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dent t-test and one-way ANOVA. We used 

a Student t-test and one-way ANOVA to 

check the significance of the mean differ-

ences of burnout subscales between the 

medical students according to their demo-

graphic characteristics. A p-value < 0.05 

was considered statistically significant. All 

p-values are two-tailed. 

Results 

Table 1 reports the major demographic 

characteristics of the survey respondents. 

Table 1. Descriptive statistics of demographic 

variables 

Measure Number 

N 

Percent 

% 

Mean ± 

SEM 

Gender  

▪ Female 

▪ Male  

 

19 

24 

 

44.19 

55.81 

 

Age  

Continuous years 

   

24.21 ± 0.47 

Marital status 

▪ Married 

▪ Single  

▪ Separated  

▪ Widowed  

 

2 

38 

2 

1 

 

4.65 

88.37 

4.65 

2.33 

 

Phase education  

▪ Clinical  

▪ Pre-clinical  

 

27 

16 

 

62.79 

37.21 

 

The prevalence of burnout was 16.28% 

(n = 7), and 41.86% (n = 18) were at high 

risk of burnout. The means and standard 

error of means for three MBI subscales are 

presented in Table 2. 

Table 2. Means and standard error of 

means for MBI subscales 

MBI subscales No of 

cases 
No of 

items 
Mean SEM 

Emotional exhaustion 43 9 24.37 1.14 
Depersonalization  43 5 9.33 0.81 
Personal 

accomplishment  
43 8 26.44 1.31 

Almost one-third of total sample of 

students (32.56%) had high level of emo-

tional exhaustion, 27.91% had high level of 

depersonalization and 81.40% had low lev-

el of personal accomplishment.  

A t-test analysis showed that male stu-

dents reported significantly high level of 

emotional exhaustion than female students 

(χ
2 

= 8.281, p = 0.016).  

Given the training year, students in clini-

cal year of training showed a significantly 

lower score on personal accomplishment 

compared to students in pre-clinical years 

of their training (t = 3.03, p = 0.005). 

Discussion 

Research on medical student burnout is 

increasing in the last years. Previous studies 

on burnout syndrome in medical students 

have reported prevalence from 10% to over 

45% [1, 4, 7, 8] depending on the defini-

tions and criteria tools. In the study at a col-

lege of medicine in Saudi Arabia, the preva-

lence of burnout among students was much 

higher (76.8%) than has been previously 

reported in other studies [9]. Approximately 

50% of medical students in the US suffer 

from burnout [10]. Among Colombian stu-

dents [11], the prevalence was 9.1%, while 

among pediatrics clerkship students from 

Universidade Federal da Bahia-Brazil, the 

prevalence was 14% [12]. The results of our 

study also showed an increased prevalence 

of burnout and its subscales (16.28%). As 

academic programs become more challeng-

ing and competitive, students develop high-

er stress and strain including burnout while 

enrolled in their programs. The curriculum 

is traditionally starting with pre-clinical 

studies followed by clinical courses. Transi-

tions from one stage to another, and direct 

contact with seriously ill people who have 

poor prognosis, are likely to contribute. this 

transition has been identified as a crucial 

stage of medical school regarding student 
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stress. This is likely when students begin to 

grasp an image of their future profession 

[13]. Clinical period presents an occasion 

for intense anxiety, uncertainty, expecta-

tions, and fear caused by feelings of limita-

tions regarding scientific knowledge [9]. 

The students who reported a lack of person-

al accomplishment in their acquisition of 

the skills necessary to become a doctor may 

have experienced intense discomfort re-

garding course activities. The students may 

begin to view academic activities as stress-

ful, often without seeing meaning or gratifi-

cation in their efforts. Consequently, these 

students feel less efficient. In a previous 

study, lack of skill development and dis-

comfort in relation to course activities were 

reported to be associated with mental disor-

ders [14]. 

Regarding sociodemographic variables, 

burnout syndrome was associated primarily 

with the male sex [8, 15]. Gender is a factor 

that has generally been associated with 

burnout. Results are mixed and at times 

contradictory. In our study there is signifi-

cant difference between genders on level of 

emotional exhaustion. Male students were 

significantly more exhausted than female 

students. One possible explanation may be 

that the majority of participants were male, 

which inadequately reflects trends at the 

medical university. This refers to tiredness 

resulting from academic demands. Emo-

tional exhaustion among male medical stu-

dents may attributable to the factors includ-

ing greater fear of not achieving the goal of 

becoming a doctor or the excessive load of 

clinical subjects. High emotional exhaus-

tion is a form of inadequate adaptation to 

difficulties.  

Burnout syndrome in medical students 

may be reversible, and approximately 26% 

of them can be recovered within a year 

[16]. 

Conclusion 

There was a significant prevalence of 

burnout among the medical students stud-

ied. It is important for them to study Balint 

approach before they become physicians. 

Individual or group based interventions 

(workshops) seem to be effective, particu-

larly in reducing exhaustion in the short 

run. Preventive measures must be adopted 

and longitudinal studies should be conduct-

ed. 

References 

1. Costa E.F.O., Santos A.S., Abreu Santos A.T., 

Melo E.V., Andrade T.M. Burnout syndrome and 

associated factors among medical students: a cross-

sectional study. Clinics. 2012; 67(6): 573-579. 

2. Maslach C., Jackson S.E. The measurement of 

experienced burnout. J Occup Behav. 1981; 2:99–

113. 

3. Neuman Y. Determinants and consequences of 

students’ burnout in universities. J High Educ. 1990; 

61(1):20–31. 

4. Dyrbye L.N., Massie F.S., Jr., Eacker A., Harper 

W., Power D., Durning S.J., et al. Relationship 

between burnout and professional conduct and 

attitudes among US medical students. JAMA. 2010; 

304(11): 1173-1180. 

5. Trigo T.R., Teng C.T., Hallak J.E.C. Burnout 

syndrome and psychiatric disorders. Rev Psiq Clin. 

2007; 34(5): 223-233. 

6. Maslach, C., Jackson, S.E. MBI: Maslach 

Burnout Inventory. Manual Research Edition. Palo 

Alto, CA: Consulting Psychologists Press. 1986.  

7. Dyrbye L.N., Thomas M.R., Massie F.S., Power 

D.V., Eacker A., Harper W., et al. Burnout and 

suicidal ideation among U.S. medical students. Ann 

Intern Med. 2008; 149(5): 334-341. 

8. Willcock S.M., Daly M.G., Tennant C.C., Allard 

B.J. Burnout and psychiatric morbidity in new 

medical graduates. Med J Aust. 2004; 181(7): 357-

360. 

9. El-Masry R., Ghreiz S.M., Helal R.M., Audeh 

A.M., Shams T. Perceived stress and burnout among 

medical students during the clinical period of their 

education. Ibnosina J Med BS. 2013; 5(4): 179-188. 

10. Bittner J.G., Khan Z., Babu M., Hamed O. 

Stress, burnout, and maladaptive coping: Strategies 

for surgeon well-being. Bulletin of the American 

College of Surgeons. 2011; 96(8): 17-22. 



8 

11. Pe´rez M.B., Lechuga E.N., Aun E.A., Pacheco 

H.B., Rolon K.R., Sara J.R. Burnoutt Syndrome in 

intership students at Hospital Universidad del Norte. 

Salud Uninorte Barranquilla. 2007; 23(1): 43-51. 

12. de Abreu Santos A.T., Grosseman S., de Oliva 

Costa E.F., de Andrade T.M. Burnout syndrome 

among internship medical students. Med Educ. 

2011;45(11):1146. 

13. Dahlin M.E., Runeson Bo. Burnout and 

psychiatric morbidity among medical students 

entering clinical training: a three year prospective 

questionnaire and interview-based study. BMC 

Medical Education. 2007; 7: 6. 

14. Costa E.F.O., Andrade T.M., Silvany Neto A.M., 

Melo E.V., Rosa A.C., Alencar M.A., et al. 

Common mental disorders among medical students 

at Universidade Federal de Sergipe: a cross-sectional 

study. Rev Bras Psiquiatr. 2010; 32(1): 11-9. 

15. Carlotto M.S., Camara S.G. Preditores da 

Sı´ndrome de Burnout em estudantes universita´rios. 

Pensamiento Psicologico. 2008; 4(10): 101-109. 

16. Dyrbye L.N., Thomas M.R., Massie F.S., Power 

D.V., Eacker A., Harper W., Durning S., Moutier C., 

Szydlo D.W., Novotny P.J., Sloan J.A., Shanafelt 

T.D. Burnout and suicidal ideation among US 

medical students. Ann Intern Med. 2008; 149: 334–

341. 

  



9 

-
 

Marina Alexandrova
1
, Mariya Muhtarova

1
, Olga Angelova

1
, Nina Yancheva

2
, Ivaylo Alexiev

3
, 

Elica Golkocheva-Markova
4
, Maria Nikolova

1
 

1
National Reference Laboratory for Immunology, National Center of Infectious and Parasitic 

Diseases (NCIPD), Sofia  
2
Specialized Hospital for Active Treatment of Infectious and Parasitic Diseases 

“Professor Ivan Kirov”  
3
National Reference Laboratory for HIV/AIDS, NCIPD, Sofia 

4
National Reference Laboratory for Viral Hepatitis, NCIPD, Sofia 

e-mail: marina.m.alexandrova@gmail.com; marmartal@abv.bg 

Introduction 

Chronic infections with human 

immunodeficiency (HIV) and hepatitis C 

virus (HCV) cause global epidemics with 

major social impact (1,2). Due to shared 

transmission routes, HCV co-infection 

affects up to 30% of the HIV+ population 

(3–5). In the settings of successful 

combined antiretroviral therapy (cART) and 

increased life expectancy, HIV-related 

pathology is mostly associated with the 

long-term treatment side effects, combined 

with particular manifestations of 

concomitant infections (2). Lately, the share 

of HCV co-infected HIV+ patients in 

Bulgaria has significantly increased (29.4% 

of the tested during the period 2010 – 2013 

vs. 16.3% for the period 1987 – 2013), (6) 

reflecting an expanded share of IDUs 

among newly registered HIV-1 cases (7). 

The considerable population of HIV/HCV 

co-infected individuals remains poorly 

studied worldwide. There is a growing body 

of evidence for mutual potentiation of HIV 

and HCV leading to unpredictable clinical 

course and response to cART in case of co-

infection (6,8–10). However, the precise 

mechanisms remain unveiled, and the lack 

of specific monitoring approaches to these 

patients results in restrain from specific 

therapy, frequent complications and poor 

prognosis (5,9,11,12). 

Both HIV and HCV infections are 

characterized by inefficient T cell response 

and ongoing immune activation, associated 

with alterations in secreted effector and 

regulatory cytokines (13,14). A switch of 

the cytokine pattern from a predominant 

type 1 to type 2 has been documented as a 

key feature of progressive HIV-1 infection 

(14). As a result of the additional immune 

activation, co-infection may lead to further 

deregulation of the innate and adaptive 

immune responses and a more rapid disease 

progression (15). Increased IL-4 and TGF-α 

levels were shown to promote collagen 

deposition and accelerate fibrosis 

progression rate among HIV/HCV co-

infected patients especially in the instance 

of CD4 T-cell depletion (4,16). A 

substantially reduced cytokine expression, 

which is even more compromised in 

HIV/HCV co-infection (17,18) may affect 

both the effector and memory T cell pools, 

as well as the formation of regulatory T 

cells with inhibitory function (Treg). Only 

few studies have compared cytokine 

profiles in mono- and co-infected patients 

mailto:marina.m.alexandrova@gmail.com
mailto:marmartal@abv.bg
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with the use of contemporary multiplex 

techniques (18–20).  

Aim 

In the current pilot study we employed a 

flow cytometry bead array assay to 

establish the effects of HCV co-infection on 

the complex cytokine secretion potential, 

and hence – the T cell anti-viral response in 

HIV+ patients. 

Materials and Methods 

Patients: Treatment-naïve HIV+ patients 

were enrolled in the Department for 

acquired immune deficiency of the 

University Hospital for Active Treatment of 

Infectious and Parasitic Diseases “Professor 

Ivan Kirov”, Sofia. Concomitant HCV 

infection was confirmed by a positive 

serological test (Nanbase C-96 3.0 test) and 

detection of HCV viral load (COBAS 

AmpliPrep/COBAS TaqMan HCV test) at 

the National Reference Laboratory for Viral 

hepatitis, NCIPD. Six HIV-HCV-healthy 

controls (HC) were also included in the 

study (Table 1). HIV viral load 

(log10RNAcopies/ml) was determined with 

RT-PCR (COBAS AmpliPrep/ COBAS 

TaqMan HIV test) at the National 

Reference Laboratory for HIV/AIDS, 

NCIPD. The study includes patients, aged 

over 18, that have signed a written 

informed consent, approved by the relevant 

ethics committees.  

Samples: Whole blood samples were 

incubated with phytohemagglutinin (PHA, 

SERVA) in final concentration 10 g/ml 

for 18 h at 37
o
C, 5% CO2. In the end of the 

incubation period, the supernatants were 

collected and stored at -80
o
C for further 

measurement. 

Table 1. Study groups 

Characteristics 
 HIV/HCV 

n = 6 

HIV 

n = 7  

HC 

n = 6  

Age (years) 

 

Mean 

(min – max) 

36  

(25 – 45) 

35  

(24 – 45) 

41 

(39 – 61) 

Gender:  
Male 

Female 

3  

3 

7  

0 

1  

5 

CD4AC (cells/ l) 
Mean 

(min – max) 

237 

(84 – 334) 

239 

(154 – 361) 

700  

(400 – 1600) 

CD4/CD8 ratio 
Mean 

(min – max) 

0.4  

(0.2 – 0.7) 

0.3  

(0.2 – 0.6) 

1.9  

(0.9 – 1.6) 

HIV VL (copies/ml) 
Mean 

(min – max) 

5.1  

(3.5 – 6.1) 

4.6  

(2.4 – 5.8) 
- 

 

Flow cytometry: CD4 absolute count 

(CD4AC) and CD4/CD8 ratio were 

determined by multiparameter flow 

cytometry (BDMultiSet, TruCount tubes, 

FACSCanto II) at the National Reference 

Laboratory for Immunology, NCIPD. 

Concentrations of IFNγ, TNF, IL-2, IL-4, 

IL-6, and IL-10 were determined 

simultaneously per sample using a standard 

flow-cytometry bead array test (CBA 

Human Th1/Th2 cytokine kit, BD
TM

) 

according to manufacturers’ instructions. 

Data analysis: The obtained results were 

analyzed and graphically presented with the 

use of commercial statistical software 

(GraphPad Prism ver. 4-6). Between-groups 

statistically significant differences were 

evaluated by Mann-Whitney U test (*p < 

0.05; **p < 0.01). 
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Results 

In both patients’ groups Th1 (IFNγ, 

TNF, IL-2) dominated over Th2 (IL-4) 

cytokine response. However, the level of 

the major anti-viral cytokine IFN was 

significantly decreased as compared to HC, 

especially in conditions of co-infection: 

(mean ± SEM) 96 for HIV/HCV, 

for V vs. 666 for 

HC; p < 0.05 for the first comparison (Fig. 

1A)  The same was valid for IL-2 levels: 

(mean ± SEM) 25 12 for HIV/HCV, 

98 53 for V vs. 306  for HC; 

p < 0.01 and p < 0.05, respectively (Fig. 

1B). Although increased, TNF expression 

level was not significantly different 

between patients and controls: (mean ± 

SEM) 2486 1078 for HIV/HCV, 

3087 826 for HIV vs. 2115  for HC; 

p>0.05 for both comparisons, (data not 

shown). A significantly exhausted 

production of the Th2 cytokine IL-4 was 

observed in co-infection: (mean ± SEM) 

9.4 ± 1.8 for HIV/HCV, 19.8 ± 6.4 for HIV 

vs. 41.9 ± 8.6 for HC; p < 0.01 for the first 

comparison (Fig. 1C).  

A B C 

   

Fig. 1. Stimulated expression of both Th1 and Th2 cytokines is significantly decreased in 

HIV/HCV co-infection: IFN ; (B) IL-2; (C) IL-4. 

 

The secretion of the pro-inflammatory 

cytokine IL-6 was significantly increased in 

HIV+ patients, and even more so in case of 

co-infection: (mean ± SEM) 39234 ± 7821 

for HIV/HCV and 36866 ± 6884 for HIV 

vs. 22453 ± 2242 for HC; p < 0.05 for the 

first comparison (Fig. 2). The stimulated 

level of the regulatory IL-10 was not altered 

in the settings of HIV or HIV/HCV 

infection: (mean ± SEM) 217 ± 62 for 

HIV/HCV, 258 ± 63 for HIV and 253 ± 27 

for HC (data not shown). 
 

Fig. 2. Elevated IL-6 level in HIV/HCV co-

infection. 
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Noteworthy, HIV/HCV co-infection was 

distinguished by a significantly increased 

IL-6/IL-2 index as compared to mono-

infection: (mean ± SEM) 1961 ± 467 for 

HIV/HCV, 1381 ± 413 for HIV, 112 ± 47 

for HC; p < 0.01 and p < 0.05, respectively 

(Fig. 3A), reflecting insufficient control of 

chronic activation by Treg. Further on, the 

IFNγ/IL-10 ratio describing the efficiency 

of regulated Th1 effector response was 

significantly decreased in conditions of co-

infection, as compared to HC: (mean ± 

SEM) 2.1 for HIV/HCV vs. 9.5 for HC; p < 

0.05; (Fig. 3B).  

A B 

  

Fig. 3. Cytokine ratios outlining significant alterations in HIV/HCV co-infection: 

(A) Elevated IL-6/IL-2 ratio reflects a deficient control of immune activation; (B) Decreased 

IFN /IL-10 ratio shows a reduced efficiency of the regulated Th1 effector response. 

 

Discussion 

This pilot study revealed considerable 

differences in the cytokine secretion 

potential of peripheral blood mononuclear 

cells from HIV/HCV co-infected cART-

naïve patients, as compared to HIV mono-

infected and to HIV-HCV- HC. Extending 

the study to larger sex-matched groups is 

indispensible for confirmation of these 

observations. Although the evaluation of 

peripheral blood cytokines has been usually 

performed ex vivo, we chose to determine 

cytokine profiles after non-specific 

stimulation for several reasons. Since very 

low ex vivo cytokine levels have been 

already documented in HIV+ patients, 

especially for IL-2 and IL-4 (21,22), 

preliminary stimulation is a way to increase 

the dynamic range of the assay, eliminating 

results below the detection level while 

leaving the possibility to dilute samples in 

case of too strong signal. In addition, the 

stimulated profile is a snapshot of the 

general effector and regulatory potential of 

vital immune cells in the sample while the 

ex vivo profile corresponds to “past” 

immune activities, including dead and/or 

apoptotic cells, and particular antigen 

challenges.  

First, we established a considerably 

reduced potential of Th1 cytokine 

production in HIV+ patients, affecting 
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mostly IFN  and IL-2 levels. Importantly, 

HCV co-infection further decreases this 

potential. Although the difference between 

mono- and co-infected patients did not 

reach significance for IFN , it was rather 

due to the limited number of studied 

patients. IFN is produced mainly by 

activated NK and effector T cells, and is 

essential for the shaping and execution of 

efficient anti-viral immune response (23). 

Therefore, the lack of IFN in the presence 

of additional viral antigen stimulation 

would lead to faster infection progression 

and poor prognosis in co-infected patients. 

In contrast to IFN , IL-2 is essential for the 

formation of T cell memory, as well as for 

the differentiation of the homeostatic Treg 

subset (26). The violation of immune 

homeostasis by HIV, and hence, the lack of 

protective immune response, are well 

recognized facts. Recently, Treg were 

proposed to play a major role in this 

pathology by not being able to prevent the 

differentiation and exhaustion of T cell 

effectors, and on the other hand – to 

potentiate the formation of memory in the 

settings of ongoing immune activation (24–

27). Our results further strengthen this 

hypothesis, drawing the attention to Treg, 

particularly in the settings of HIV/HCV co-

infection. These results are in line with 

numerous existing data about the 

inefficiency of HIV-specific effector T 

cells, and impaired HIV-specific memory in 

patients with chronic mono-infection (8,28–

31). Impaired IL-2 and IFNγ production by 

HCV- specific T cells has been also 

reported in HIV/HCV co-infection (32). 

Importantly, we demonstrate the role of 

HCV co-infection on the further 

deterioration not only of HIV-specific but – 

of the general adaptive cellular immunity. 

We did not observe a significantly altered 

IFN /IL-4 cytokine ratio neither in mono-, 

nor in co-infected patients, in contrast to 

some of the published data for Th2 switch 

(33). This may be due to the advanced stage 

of HIV infection in our cohorts (mean 

CD4AC < 400) with general exhaustion of 

both Th1 and Th2 producing pools. 

Second, our results confirm the 

importance of HCV co-infection for 

induction of additional immune activation. 

In our hands, HCV/HIV co-infected 

patients were distinguished by a 

significantly increased potential for IL-6 

secretion. In line with this, recent data 

demonstrate increased biomarkers of 

inflammation such as IL-6, IL-1a, IL-

12p40, sCD14 in HIV/HCV co-infection 

and their prognostic importance (19,20). 

According to Andrade et al., the evaluation 

of IL-6 in HIV-infected individuals co-

infected with HBV and/or HCV could be 

useful in identifying cART-naïve patients at 

higher risk of AIDS or death after ART 

initiation (20). According to our results, the 

IL-6/IL-2 index (Fig. 3A) reflecting the 

control of chronic activation by Treg, 

differed significantly between healthy 

controls, mono-infected and co-infected 

patients. We propose that it may be more 

sensitive and instrumental for monitoring of 

co-infected patients than IL-6 alone.  

Third, in contrast to other reports for 

elevated levels of the anti-inflammatory IL-

10 in HIV infection (34), and HIV/HCV co-

infection (19) here in both patients’ groups 

we have observed stimulated levels similar 

to healthy controls. IL-10 is one of the basic 

mediators of Treg inhibitory effects (35,36). 

Having in mind the considerable increase of 

this subset in conditions of both HIV and 

HCV infection, the unaffected IL-10 level 
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may signify decreased share of 

differentiated/functional Treg. Importantly, 

the IFNγ/IL-10 ratio describing the 

efficiency of regulated Th1 effector 

response was also significantly decreased in 

conditions of co-infection and even in terms 

of dramatically decreased IFN level (Fig. 

3B). In line with our results, according to 

Barrett et al.; exposure to HCV antigens 

was found to increase IL-10 production by 

PBMCs in uninfected and HIV-mono-

infected individuals, but this response was 

attenuated in HIV-1/HCV-co-infection. 

This selective induction was suggested to 

play a role in establishing chronic HCV 

infection, thus contributing to liver 

pathology. (37) 

Conclusion 

Concomitant HIV-1/HCV infection is 

associated with dramatic exhaustion of the 

T lymphocyte adaptive cytokines secretory 

potential (IFN , IL-2, IL-4), high 

inflammatory background (IL-6), and no 

evidence of enhanced immune regulation 

(IL-10). HCV may contribute to the 

dysfunctional immune response by 

affecting the differentiation of functional 

Treg, and hence – driving the exhaustion of 

Th1 anti-viral response in the settings of 

accelerated immune activation. 
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Резюме 

В съвременното общество изразяването на „сексуалното“, в контекста на междуличностните 

взаимоотношения, е по-достъпно и комерсиално повече от всякога. Интернет е повсеместно разп-

ространен в целия свят а заедно с него и достъпността до порнографски сайтове. Установено е, че 

наличието на сексуални теми в медиите увеличава и ускорява сексуалната активност на юношите, 

заедно с това се увеличават сексуално-толерираните нагласи и стереотипните полови възприятия. 

Подрастващите, които посещават често порнографски сайтове имат по-широки и рискови сексу-

ални нагласи с повече сексуални партньори. Установена е положителна корелация между съдър-

жанието на порно-медията и off-line сексуалните тенденции и поведение.  
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Summary 

In modern society the expression of the “sexual” in the context of interpersonal relationships is more 

accessible and commercial than ever. The Internet is ubiquitous throughout the world and with it the 

access to pornographic websites. It was found that sexual content in the media increases and accelerates 

the sexual activity of adolescents, along with increased sexual-tolerated attitudes and stereotypical gender 

perceptions. Adolescents who visit pornographic websites often have wider and risky sexual encounters 

with moresexual partners. There is a positive correlation between the content of pornmedia and off-line 

sexual tendencies and behavior. 

Key words: cyberpsychology, sexting, internet addiction. 

 

Sexting 

За първи път терминът sextingе изпол-

зван в статия на списание „Телеграф“ – в 

Австралия 2005 г. В едно мащабно про-

учване на от 2008 г. на 1280 тийнейджъ-

ри и млади възрастни и от двата пола, са 

установени следните резултати по отно-

шение на практикуването на sexitng: 

- 20% във възрастовата граница 15 – 

20 г.в. и 33% между 22 – 26 г.в. са изп-

ращали снимки или други порнографски 

материали на други хора.  

- 39% (15 – 25 г.в.) и 59% от (20 – 26 

г.в.) са изпратили съобщение със сексуа-

лен текст.  

- Същото проучване установило, че 

момичетата са с лек превес над момчета-

та. 11% от момичетата на възраст между 
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13 – 16 г. са изпращали свои сексуални 

снимки. 

Sexting може да се практикува като: 

флирт, сексуална връзка, между прияте-

ли, в момент на запознаване или обвърз-

ване, може да се използва от всички лица 

за повишаване на интимността, като 

прелюдие в сексуалната активност при 

тийнейджъри. Може да се използва 

текст, снимков материал или видео за 

осъществяване на sexting. Drouin et al 

2013 установяват че sexting се практику-

ва по-често при определени личностови 

характеристики: избягващи и зависими 

личности. 

2011 г. е проведно друго проучване в 

университета в Хамшир с 1560 деца, от 

тях 2,5% са изпращали или получавали 

порнографски снимки, но при разширя-

ване на понятието за порнографски ма-

териали процента се увеличил на 9,6%, 

- Във възрастовата граница 10 – 12 г., 

около 0,6% 

- От 15 – 17 г. около 15% са го прави-

ли.  

Проучването на MacAfee от 2014 г. 

върху 1500 доброволци на възраст меж-

ду 18 и 54 г. установи, че в САЩ: 

- 49% от възрастните са използвали 

своите смартфони за получаване или из-

пращане на сексуално съдържимо; от тях 

79% е било с нецензурно съдържание. 

- 16% са го изпратили на напълно не-

познати; 70% от тях са във възрастовата 

граница между 18 – 24 г. Те са и най-

активни в sexting, като от тях 61% са 

мъже и 39% жени. 

- 54% от изследваната извадка на 

MаcAFee са изпращали снимки или ви-

део на своя партньор поне веднъж – в 

самата двойка, а 1/3 от тях са го правили 

от време на време. 

Sexting поведението до голяма степен 

зависи от порнографията, музиката и ви-

деото. Редица изследвания доказват, че 

гледането на порнография е свързано със 

сексуалното експериментиране на под-

растващите. Установена е корелация 

между тематиката на sexting, музиката, 

видеото и порнографията, като тази за-

висимост е много по-голяма при мъжете, 

отколкото при жените.  

Sexting е резултат от напредъка на 

технологиите, които позволяват нови 

форми на сексуално и сoциално общува-

не. Тази практика се извършва от хора, с 

различен пол, различно социално и 

брачно състояни: мъже, жени, семейни, 

несемейни, двойки. Sexting се използва 

от някои двойки за подобряване на сек-

суалното си общуване и удовлетворение 

във връзката. 

Sexting позволява на много от инди-

видите да практикуват различни секс ме-

тоди или да се чувстват по-уверени в се-

бе си във виртуалното пространство, от-

колкото с реален партньор. 

Sexting се е превърнал в проблем в 

много училища. Голяма част от тий-

нейджърите смятат, че споделянето на 

голи снимки на съучиниците си не е 

проблем. Sexting има множество социал-

ни и правни последици. Ако са направе-

ни недвусмислени сексуални коментари 

не е незаконно, но ако снимката показва 

голота на лице под 18 г.в. е криминални 

деяние или престъпление в зависимост 

от местното законодателство, това може 

да бъде тълкувано от закона като детска 

порнография, като деяние за разпростра-

нение на порнографски материали. Заед-

но със sexting се наблюдава и т.н. „Тро-

фей синдром“ – той се изразява в това, 

че след като индивида се снабди с голото 

изображение го споделя, за да може да 
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се похвали със своето сексуално завое-

вание.  

Понякога след разпадане на дадени 

взаимоотношения отмастителният парт-

нъор може да използва изображенията 

или текстовете, за да компроментира 

бившия си партнъор.  

Интернет зависимост 

Интренет зависимостта е екстремна 

форма на използване на интернет, харак-

теризиращо се с нарушен контрол на 

импулса за използване на интернет и 

неспособност да го инхибира. Това по-

ведение води до нежелани лични, профе-

сионални и социални последствия. Все 

още не е включено официално в ДСМ-5 

и МКБ-10. При образните изследвания 

на индивидите с прекомерно използване 

на интернет са установени абнормности 

в ЦНС: атрофия на дорзолатералния 

префронтален кортекс и нарушения в 

работната памет. Подобни нарушения са 

установени и при зависимост от ПАВ и 

други поведенчески зависимости.  

Много често хората се потапят във 

виртуалното пространство, за да избег-

нат или намалят стреса на реалния жи-

вот, което се доказва и от факта, че по-

лошото качество на живот корелира с 

по-висока интернет зависимост. Тези 

индивиди показват по-голяма мотивация 

да използват интернет като механизъм за 

справяне с житейските ситуации.  

Описание на проблема 

В някои отношения пристрастяването 

към използване на интернет наподобява 

другите зависимости (например: хазарт, 

пазаруване или някои сексуални поведе-

ния), а не пристрастеност към психоак-

тивни субстанции (бензодиазепини, тю-

тюн, кокаин, храна и т.н.). 

Хората, които развиват проблеми с 

употребата на интернет, обикновено за-

почват да го използват по един стандар-

тен и основен начин и след това се раз-

вива едно дисфункционално използване 

на тази технология и се появяват проб-

лемни отношения. Смята се, че периодът 

от време не е толкова важен фактор, но 

начините по които се използва интернет 

от лицето и въздействието им върху 

ежедневното му функциониране са ос-

новни белези на това разстройство. Из-

ползването на интернет може да попречи 

на лицето в социалния живот, училище, 

работа, при извършване на задълженията 

си, свързани с работата и др.  

Етиологични фактори 

- потенциалана промяната в настрое-

нието в процеса на зависимост; 

- наличие на биохимични промени в 

мозъка; 

- наличие на кандидат гени; 

- получаване на допълнителна подк-

репа от приятните мисли и чувства, кои-

то се преживяват докато лицето „сърфи-

ра“ в Internet; 

- депресия, чувство на изолация, стрес 

или тревожност; 

- семейни фактори; 

- липса на социални умения; 

- модел на подражание;  

- видът на използваната интернет ус-

луга. 

Съществува един въпрос относно ин-

тернет пристрастяването: Дали това е 

отделен вид пристрастеност или просто е 

трансформация на останалите поведен-

чески пристрастености през една съвре-

менна технология, която улеснява дру-

гите поведенчески зависимости.  
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Клинична картина (предложени 

критерии): 

- Прекомерно време посветено на из-

ползването на интернет.  

- Наличие на затруднения да намали 

престоя в интернет. 

- Това поведение продължава да пер-

систира въпреки факта, че са застрашени 

от слаби резултати на изпитите или за-

губа на работното място.  

- Наличие на общи симптоми на прис-

трастеност, като: инсомния, умора, на-

малена работоспособност, влошено ка-

чество на извършената работа, апатия, 

имисли за интернет, когато не е в състо-

яние да го използва. 

- Нарушено социално и интерперсо-

нално функциониране. 

- Често индивидите си служат с лъжа, 

за да прикриват зависимостта си. Пълно 

отрицание, че това за тях е проблем и е 

довело до нарушено функциониране. 

- Раздразнителност когато са офлайн 

или проявяват ярост към всеки, който 

поставя под въпрос тяхното време в ин-

тернет. 

- Той или тя са направили неуспешни 

усилия за контрол, намаляне или спира-

не използването на интернет. 

- Той или тя чувстват неспокойствие, 

тъга, подтиснатост или раздразнение при 

опит да се намали или да се спре използ-

ването на интернет. 

- Той или тя многократно остава в ре-

жим онлайн, по-дълго отколкото е било 

първоначалното им намерение. 

- Той или тя използва интернет като 

начин за бягство отпроблемиилиза да 

облекчават неприятното си настроение 

(като чувство набезпомощност, вина, 

тревожност или депресия). 

Диагноза 

Все още интернет зависимостта не е 

включена в класификацията на психич-

ните разстройства, но наличието на та-

към проблем е факт и е заложен да бъде 

включен в следващите ревизии. Крите-

риите за интернет зависимост са пред-

ложени да бъдат идентични спатологич-

ната склонност към хазарт.  
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Развитието на технологиите в съвре-

менния свят, размиването на границите 

на киберпространството, непрекъснато 

увеличаващият се поток от информация 

и непрестанната конкуренция на пазара 

за образование и труд, водят неизбежно 

след себе си потребност от висока ком-

пютърна компетентност. Увеличаващата 
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се дистанция между хората, липсата на 

доверие и достатъчно любов, безспорно 

доведе до ориентиране на обществото 

„по пътя на по-малкото съпротивле-

ние“ а именно виртуалния социален жи-

вот, където човек може да бъде който 

пожелае и да изглежда както пожелае. 

Липсата на визуален контакт „отваря 

вратите“ на социалното безсилие и не-

компетентност и всеки може да се разто-

вари от стреса на ежедневието си и собс-

твените си ограничения. Комуникацията 

в днешното време е трансформирана 

между: човек, компютър и човек фиг. 1. 

Виртуалният свят (киберпространст-

во) създаде негова собствена култура, 

езици, субгрупи и поведенчески модели 

в средата на разнообразните социални 

медии. Виртуалният свят има някои по-

зитивни черти като: по-лесна комуника-

ция, изграждане на взаимоотношения, 

повече забавление, наличие на контрол 

върху взаимоотношенията, скъсяване на 

времето и пространството при комуни-

кацията на индивидите, чувство на си-

гурност, задоволяване на непосрещаните 

нужди в реалния свят и пр. Въпреки това 

виртуалният свят има и неговите мрачни 

аспекти. В реалния свят, социалните 

връзки или социалните групи принужда-

ват индивидите да действат по един же-

лан начин съобразен с доминиращата 

култура, идентичност, норми, правила, 

вярвания и др.  

Основни понятия: 

Киберпространство – то представля-

ва една виртуална област, която няма 

материален субстрат, но тя е създадена 

от материални средства, т.е. компютрите 

и тяхната периферия. Киберпространст-

вото в ерата на информационната рево-

люция прави нов социален пренос, като 

този процес включва милиони хора от 

целия свят. Никога досега в историята на 

човешката цивилизация, един човек не е 

имал възможност да осъществява кому-

никация и да обменя мисли с толкова 

много хора едновременно в реално вре-

ме. 

 

Фиг. 1. Поток на комуникацията в съвременния свят. Поради приоритетното комуни-

киране на хората в киберпространството, компютърните системи и периферия се 

оказват свързващо звено между участниците в киберкомуникацията. Основното 

средство за комуникация все още остава текста. 

 

Киберпространството е изпълнено с 

различни социални възможности като: 

взаимоотношения, социални групи и 

общности. Силата на киберпространст-

вото се крие в неговия потенциал да изо-

лира, манипулира и въпреки всичко тези 

две събития може да се преживяват като 

случили се по един полезен начин. Към 

момента киберпространството се разрас-

тва изключително много във всички по-

соки и е трудно то да бъде определено с 

конкретни граници. То е свързано с ра-

диото, телевизията, банкирането, рабо-

тата, телефоните, транспорта, медицина-

човек компютър човек 
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та, образованието и пр. Основното сред-

ство за комуникация в киберпространст-

вото е текста.  

В киберпространството хората могат 

да запазват самоличността си. Тази осо-

беност и възможност за дискретност мо-

же да ги насърчи да проявяват поведе-

ние, което до момента не са имали сме-

лостта да покажат. Така те могат да реа-

лизират своите фантазии, дискретно и 

без задръжки. Много по-лесно могат да 

намерят съмишленици в киберпростран-

ството, без значение колко екзотични, 

странни или извратени са техните влече-

ния и желания. Понякога това, което мо-

гат да изразят и да преживеят в киберп-

ространството, няма и не може да има 

аналог в реалния им живот. По този на-

чин комуникацията в киберпространст-

вото става по-атрактивна, избягва се 

тревожността и разочарованието, което 

възниква при контакта лице-в-лице.  

Киберпсихология – Това е ново нап-

равление в науката и по-специално в 

психологията. Някои автори я разглеж-

дат дори като субспециалност на психо-

логията. Тя се занимава с изучаването на 

взаимодействието между хората, техно-

логиите и компютрите, както и с послед-

ствията и ефектите от това взаимодейст-

вие.  

Виртуална реалност – виртуалната 

реалност представлява завладяваща и 

интерактивна симулация на реална или 

измислена среда, т.е. това е един илюзо-

рен свят, в който индивидите са „пото-

пени“ и си взаимодействат. Този свят 

представлява една симулационна систе-

ма, способна да създава стимули в се-

тивните (перцептивните) мозъчни облас-

ти и съответни отговори от моторните 

(ефекторните) области и то в реално 

време. Това е един изкуствен триизмерен 

свят, разположен в киберпространство-

то, който е създаден от компютрите и се 

възприема от човека. Всичко това води 

до създаване на чувство за реалност и 

усещане за принадлежност към виртуал-

ния свят. Киберпространството е елек-

тронната мрежа в която се намира 

виртуалната реалност.  

В съвременния свят хората все по-

масово и по-продължително „престоя-

ват“ в киберпространството и все повече 

използват компютрите за тази цел. Това 

води до едно усещане, че компютрите и 

виртуалната реалност са продължение на 

личността в киберпространството, което 

е свързано и с техните предпочитания и 

интереси. Компютрите и киберпростран-

ството могат да се разглеждат като меж-

динно (преходно) пространство, което 

води до разширяване на психичния свят 

на индивида фиг. 2. 

 

Фиг. 2. Компютрите като продължение 

на личността. Разширен психичен свят 

на индивида. Сумарно преживяването 

на индивида за разширения си психичен 

свят е много повече от реалната му 

личностна характеристика и преживя-

ванията в реалността. То е сума от ре-

алната личност и преживяванията му 

във виртуалната реалност и винаги е 

повече от реалния Аз на индивида. 

Реална 
личност 

Компютър, 
виртуална 
реалност 

Разширен 
психичен 

свят на 
индивида 
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Това преживяване може да бъде тол-

кова значимо, че собственият Аз да се 

идентифицира напълно с образа от вир-

туалната реалност и така да се прехвър-

лят черти и качества от виртуалната ха-

рактеристика към реалността и взаимо-

отношенията от реалността Фиг. 3. 

 

Фиг. 3. Чувство на преживяване на 

идентитет на реалния Аз с виртуалния 

Аз. Индивидът приема надстройката на 

виртуалния си Аз вътре в собствения си 

Аз и функционира в обичайната си жи-

тейска обстановка с новия разширен Аз, 

притежаващ характерискити и качес-

тва и от реалния и от виртуалния Аз.  

От началото на новото хилядолетие, 

повече от 50% от населението в световен 

мащаб използва за лични и професио-

нални нужди компютри, интернет, раз-

лични мобилни устройства и пр. Нашите 

възприятия са подложени на една дълго 

продължаваща експозиция на различни 

обекти, към които еволюционното време 

за адаптиране е изключително кратко. 

Все повече нашите възприятия са насо-

чени към компютърния екран и все по-

малко към естествени обекти и изобра-

жения. Всичко това се е превърнало в 

задължителна част от съвременния жи-

вот. Mозъкът има свой морфологичен 

субстрат, ние възприемаме реалността 

като едно нейно отражение. Може би 

това е причината за нашата склонност 

толкова бързо да се „потапяме“ във вър-

туалната реалност, именно поради факта, 

че самото възприемане на реалността е 

само нейно отражение, а самият процес 

на възприемане е резултат от поредица 

сложни невробиохимични процеси.  

Основните задачи към съвременната 

киберпсихология са: 

- Дали основните психологични тео-

рии ще бъдат способни да обяснят ки-

берповедението; 

- Дали ще има нужда да се видоизме-

нят старите теории или ще се наложи да 

се „построят“ нови теории в контекста 

на киберпреживяванията и мотивите за 

киберповедението; 

- Необходимост от разширяване на 

научните граници и въвеждане на нови 

понятия, които да отразяват съвременна-

та действителност. 

Основните теми с които се занимава 

киберпсихологията са: 

- On-line идентичност; 

- On-line връзки и взаимоотношения; 

- Личностни типове в интернет прост-

ранството; 

- Зависимост към компютри и интер-

нет (социални мрежи, игри и др); 

- Регресивно поведение в киберпрост-

ранството; 

- On-line превключване на пола; 

- Sexting. 

- Cyber-bulling; 

- Cyber-престъпления. 

В съвременния живот границата 

междуon-line и off-line световете е много 

„тънка“ и незабележима. Киберпрост-

ранството с всичките си проявления има 

огромно влияние в ежедневния живот. 

То вече е престанало да съществува като 

отделна част „там някъде“, а просто е 

навсякъде около нас.  

Съвременните технологии ни дават 

възможност да контактуваме със значи-

Виртуален Аз 

Реален Аз 
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мите си хора по най-разнообразни начи-

ни. Най-разпространеният вид комуни-

кация към настоящия момент е чрез 

смарт-фон. Много потребности на ин-

дивидите в момента се задоволяват, чрез 

мобилните телефони, например: близост, 

загриженост и усещане за загриженост и 

пр. В тези случаи мобилният телефон 

играе ролята на „медиатор“ при задово-

ляване на нашата потребност от принад-

лежност, която по принцип изисква изг-

раждане на социални взаимоотношения. 
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Въведение 

Острият исхемичен мозъчен инсулт 

(ОИМИ) се характеризира с непрекъсна-

то нарастваща медико-социална значи-

мост в световен мащаб. Вече е постигнат 

значителен напредък по отношение на 

ранната диагностика, медикаментозното 

лечение и първичната профилактика на 

това заболяване. Социално-значимите 

сърдечно-съдови заболявания – атероск-

лерозата, хипертоничната болест (ХБ), 

уврежданията на миокарда, исхемичната 

болест на сърцето (ИБС), предсърдното 

мъждене (ПМ) и сърдечната недостатъч-

ност (СН) представляват доказани не-

посредствени рискове за развитие на мо-

зъчно-съдова болест, респ. ОИМИ. На-

последък голям брой чуждестранни пуб-

ликации са посветени на въпросите на 

ролята на рисковите фактори за ОИМИ 

(1-5).  

Цел 

Целта на настоящото изследване е да 

се определи честотата на ИБС сред въз-

растни хоспитализирани болни като 

един от основните сърдечно-съдови рис-

кови фактори за появата на ОИМИ.  

Задачи 

Ние си поставихме за изпълнение 

следните задачи: да анализираме ново-

публикуваната чуждестранна литература 

по тези интердициплинарни проблеми и 

да откроим някои съществени зависи-

мости между сърдечно-съдовата и мо-

зъчно-съдовата патология. 

Материал и методи 

Проучени са общо 258 болни, 129 

мъже и 129 жени, с ОИМИ на средна 

възраст от 70,59 ± 7,22 г., хоспитализи-

рани през 2007 – 2013 г. в Катедрата по 

нервни болести и невронауки на Меди-

цински университет „Проф. д-р Параскев 

Стоянов“ – Варна (фигура № 1).  

 

 

Фиг. 1. Възрастово разпределение на 

болните с ОИМИ 
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Анализирана е придружаващата забо-

ляемост от ИБС и някои други сърдечно-

съдови заболявания и патологични със-

тояния – ХБ, СН, ПМ, миокарден ин-

фаркт (МИ), коронарна атеросклероза 

(КА), ангина пекторис при усилие (АП), 

камерна тахиаритмия (КТА) и хиперто-

нично сърце. Получените данни са обра-

ботени статистически посредством вари-

ационен (ANOVA), корелационен (кое-

фициент на Pearson) и клъстърен анализ 

с помощта на програмния продукт SPSS, 

version 13.0. Статистическата достовер-

ност се приема при уровен на значимост 

от р < 0,05. 

Резултати и обсъждане 

ИБС се диагностицира при общо 154 

болни с ОИМИ (при 59,69% от случите). 

Тя е на второ място по честота след ХБ, 

която се среща при 246 болни с ОИМИ 

(при 95,35% от случаите). ИБС е налице 

при 147 от болните с ХБ и с ОИМИ (при 

59,76% от случаите).  

Двете заболявания – ХБ и ИБС – лип-

сват едновременно само при пет от бол-

ните с ОИМИ (при 1,94% от случаите). 

Само при седем от болните с ОИМИ 

(при 2,71% от случаите) е налице ИБС, 

но липсва ХБ. Тези резултати красноре-

чиво свидетелстват за непосредственото 

взаимно повлияване между тези две со-

циално значими сърдечно-съдови забо-

лявания при възникването на ОИМИ. 

Налице са преди всичко слаби или 

умерени положителни корелационни за-

висимости между отделните сърдечно-

съдови заболявания сред болните с 

ОИМИ (r = 0,367 – между ИБС и КА; r = 

0,246 – между ИБС и СН; r = 0,243 – 

между ИБС и МИ и др.). Установява се 

значителна корелация между ИБС и АП 

(r = 0,667).  

Клъстърният анализ на придружава-

щата сърдечно-съдова заболяемост разк-

рива най-голяма близост между ПМ, 

КТА и ИБС сред болните с ОИМИ.  

Може да се направи обобщението, че 

единичните рискови сърдечно-съдови 

заболявания и патологични състояния 

сами по себе си не са единствен и на-

дежден критерий за обективна преценка 

на степента на риска от ОИМИ при па-

циентите в напреднала възраст. Тяхното 

присъствие трябва да се тълкува комп-

лексно при конкретния болен и задължи-

телно да се има предвид при индивидуа-

лизираното диагностично-лечебно и 

профилактично поведение. 

При анализа на седем крупни проуч-

вания върху общо 16199 китайци и на 11 

изследвания върху общо 16189 предста-

вители на кавказката етническа група се 

установяват следните основни рискови 

фактори за ИМИ: ИБС, ХБ, ПМ, захарен 

диабет, хиперхолестеролемия, тютюно-

пушене и алкохолизъм (6). Честотата на 

ИБС, ПМ и хиперхолестеролемията е по-

ниска сред китайците с ИМИ. ИБС и ПМ 

е срещат по-често сред болните с карди-

оемболичен ОИМИ (6,7). 

Резултатите от мета-анализа на 28 из-

следвания от типа „случай-контола“ 

върху общо 8901 болни и 12623 конт-

ролни лица, издирени в базите-данни 

PubMed, EMBASE, Foreign Medical 

Journal Service, China National 

Knowledge Infrastructure и Wanfang Data 

позволяват да се предположи, че поли-

морфизмът на MCP-1 A-2518G е статис-

тически значимо свързан с чувствител-

ността към ИБС и ИМИ (8). 

Стойностите на коронарния калций са 

статистически значимо по-високи при 

151 болни с ИМИ, но без болест на ко-

ронарните артерии, отколкото при 151 
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контролни лица със съответстващи въз-

растово-полови характеристики (p < 

0,0001) (9). Високорискова болест на ко-

ронарните артерии (с коронарен калций 

≥ 400) се диагностицира при 24,5% от 

болните с ИМИ и само при 9,3% от кон-

тролните лица (p < 0,0001). Субклинич-

ната болест на коронарните артерии се 

среща често при болните с ИМИ. 

В рамките на международно крос-

секционно изследване при общо 500 

болни с ОИМИ на средна възраст от 

66,2 ± 16,4 г. се установява статистичес-

ки достоверно по-висока честота на ис-

хемичната кардиомиопатия в Испания, 

отколкото в Бразилия (20,3% спрямо 

6,2%) (10). 

С помощта на 64-канална компютър-

но-томографска коронарна ангиография 

и мозъчна ангиография при 1304 после-

дователни болни с ОИМИ се диагности-

цира значима болест на коронарните ар-

терии (≥ 50%) при 32,3%, а каквато и да 

е степен на заболяването – при 70,1% от 

случаите (11). 

Изводи 

Нашите резултати потвърждават дан-

ните от достъпната ни литература, че 

ИБС е сериозен рисков фактор за разви-

тието на ОИМИ в напреднала възраст. 

Необходими са координирани и систем-

ни усилия на кардиолози, невролози и 

общопрактикуващи лекари за ефикасен 

контрол на здравословното състоянието 

на болните с ИБС и ХБ с цел своевре-

менна профилактика на ОИМИ. 
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Въведение 

Тиреоидната дисфункция възниква с 

повишена честота в постпарталния пе-

риод като може да се прояви както с 

преходни функционални отклонения, 

така и с трайно влошаване на тиреоид-

ния функционален статус (1).  

Цел 

Да се проучи динамиката на тиреоид-

ните хормонални показатели при жени с 

тиреоидна дисфункция в постпарталния 

период. 

Задачи 

1. Да се изследват тиреоидните функ-

ционални, имунологични и морфологич-

ни показатели на 3
-ти

 и 9
-ти

 месец след 

раждане. 

2. Да се анализира динамиката на 

функционалните показатели при жени с 

тиреоидна дисфункция в постпарталния 

период.  

Пациенти и методи 

В проучването са включени 51 жени с 

тиреоидна дисфункция в период след 

бременност на средна възраст 30,71 г. 

(от 22 до 38 г.). От тях 39,2% са хипоти-

реоидизъм и 60,8 % с тиреотоксикоза. 

Изследвани са тиреостимулиращ хормон 

(ТСХ), свободен тироксин (св. Т4), сво-

боден трийодтиронин (св. Т3), тиреопе-

роксидазни антитела (ТПОАт), тиреог-

лобулинови антитела (ТгАб) и е извър-

шена ултразвукова (УЗ) оценка на щито-

видната жлеза на 3
-ти

 и 9
-ти

 месец след 

раждане. При пациентките с тиреотокси-

коза с оглед диференциална диагноза на 

нарушенията са изследвани серумни ни-

ва на ТСХ-рецепторни антитела (ТРАт). 

Характеристиките на изследваната група 

са представени в табл. 1. 

Табл. 1. Характеристика на изследвани-

те пациентки 

Пациенти N % 

Възраст (години) 

средна 

обхват 

 

30,71±0,58 

22 – 38 

Постпартална тиреоидна дисфункция 

хипотиреоидизъм 

тиреотоксикоза 

 

20 

31 

 

39,2 

60,8 

Фамилна обремененост за АИТЗ 

да 

не 

 

30 

21 

 

58,8 

41,2 

Тютюнопушене 

 да 

не 

 

28 

23 

 

59,4 

40,6 

Поредност на бременността 

първа 

следваща 

 

23 

28 

 

45,1 

54,9 

Анамнеза за инфертилитет 

да 

не 

 

19 

32 

 

37,3 

62,7 

Придружаващи АИЗ 

да 

не 

 

5 

46 

 

9,8 

90,2 



30 

Резултати и обсъждане 

Тиреоидна дисфункция с автоимунна 

патогенеза в ранния постпартален пери-

од се отчете при 41 (80,4%) от изследва-

ните пациентки. При останалите 10 

(19,6%) функционалните отклонения се 

проявиха при негативни титри на тирео-

идни антитела (ТААт) – ТПОАт, ТгАт 

и/или ТРАт (табл. 2). 

Табл. 2. Разпределение на функционал-

ните отклонения според наличието на 

тиреоидни антитела 

Тиреоидна дисфун-

кция на 3
-ти

 месец 

постпартум 

ТААт+ ТААт- Общо 

Хипотиреоидизъм 18 (90%) 2 (10%) 20 

Тиреотоксикоза 
23 

(74,2%) 
8 (25,8%) 31 

Общо 
41 

(80,4%) 

10 

(19,6%) 
51 

Автоимунната патогенеза на ППТД се 

подкрепя от множество проучвания и 

наличието на тиреоидни антитела се из-

ползва както за диагностичен маркер, 

така и за скринингов показател (2). Ре-

зултатите от настоящото проучване пот-

върждават значимата роля на автоанти-

телата за развитие на ППТД. В част от 

засегнатите пациентки обаче хормонал-

ните нарушения се развиват при нега-

тивни серумни нива на ТААт, което пос-

тавя хипотезата за наличието на неавто-

имунни механизми (3). 

При пациентките с регистрирана ти-

реоидна дисфункция се извърши комп-

лексна оценка на клиничните, хормонал-

ните, имунологичните и морфологични-

те промени. След внимателен анализ на 

показателите при част от тях се иниции-

ра медикаментозно лечение, а на остана-

лите пациентки бе препоръчан периоди-

чен контрол според препоръките (4). 

Всички пациентки бяха проследени в 

рамките на няколко месеца. В хода на 

проследяването се отчете значителна 

динамика на тиреоидните функционални 

показатели. Към края на постпарталния 

период при 52,9% от пациентките се ус-

тановиха хормонални нарушения. Оста-

налите 47,1% бяха възстановили еутире-

оидното си състояние (фиг. 1). 

 

 

Фиг. 1. Динамика на функционалните нарушения в постпарталния период 

Хипотиреоидизъм 

n = 20 

Тиреотоксикоза 

n = 31 

Тиреотоксикоза 

n = 5 

Еутиреоидни 

n = 24 

Хипотиреоидизъм 

n = 22 

6 

1

4 

1

6 

1

0 

5 
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Наблюдаваха се следните модели на еволюция на постпарталната тиреоидна дис-

функция (фиг. 2):  

 

 

Фиг. 2. Еволюцията на тиреоидните функционални отклонения в постпарталния период: 

а) преходна тиреотоксикоза (19,6%) 

б) тиреотоксикоза, последвана от хипотиреоидизъм (31,3%) 

в) персистираща тиреотоксикоза (9,8%) 

г) преходен хипотиреоидизъм (27,5%) 

д) персистиращ хипотиреоидизъм (11,8%) 

ППТД протича бифазно в 32% от случа-

ите, в 19% се наблюдава само тиреоток-

сикоза, а в 49% нарушенията се изявяват 

с хипотиреоидизъм (5). Настоящият ана-

лиз установява сходно разпределение на 

клиничните форми на тиреоидна дис-

функция, като в изследваната популация 

тиреотоксичният синдром като единст-

вена проява на ППТД се среща с по-

висока честота.  

Стойностите на хормоналните показа-

тели на 9
-тия

 месец след раждане при 

трите групи пациентки са представени в 

табл. 3. 

Сравнението на стойностите на тире-

оидните автоантитела и ехографските 

характеристики на щитовидната жлеза 

на 9
-тия

 месец след раждане установи 

сигнификантни различия между еутире-

оидните пациентки и тези с персистира-

ща тиреоидна дисфункция (табл. 4). 

Табл. 3. Стойности на хормоналните показатели според функционалното състояние 

Показател Еутиреоидни 
n = 24 

Хипотиреоидни 
n = 22 

Тиреотоксични 
n = 5 

ТСХ      (mIU/l) 2,60 ± 0,26 18,13 ± 3,12 0,04 ± 0,02 

Св. Т4  (pmol/l) 11,56 ± 0,47 8,10 ± 0,52 21,09 ± 2,50 

Св. Т3  (pmol/l) 4,88 ± 0,14 4,38 ± 0,17 8,07 ± 1,10 

 (а) n = 5 

(б) n = 10 

(в) n = 16 

(г) n = 14 

(д) n = 6 

 

месеци 

(а) 

(б) 
(в) 

(г) 

(д) 
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Табл. 4. Сравнение между имунологични и ехографски показатели на 9
-тия

 месец при 

пациентки с възстановено еутиреоидно състояние и с персистиращи функционални на-

рушения  

Показател 
еутиреоидни 

n = 24 
дистиреоидни 

n = 27 
Р 

ТПОАт                  180,25 ± 54,80 433,12 ± 68,17 0,005 
ТгАт                     9,45 ± 5,39 66,72 ± 27,60 0,013 
Тиреоиден обем  10,32 ± 0,84 11,15 ± 0,72 0,454 
Ехогенност на тиреоидния паренхим 

нормоехогенни 
умерена хипоехогенност 
изразена хипоехогенност 

 
5 
15 
4 

 
2 
10 
15 

0,009 

 

При пациентките възстановили еути-

реоидно състояние се наблюдава значи-

телно обратно развитие на имунологич-

ните и морфологичните изменения. По-

нижението на титрите на тиреоидните 

антитела и подобряването на ехографс-

кия образ на тиреоидния паренхим е 

свързано с нормализиране на хормонал-

ните отклонения. Обратно, персистира-

нето на висока имунологична активност 

и хипоехоегенност на щитовидната жле-

за води до висок риск от трайна тирео-

идна дисфункция, налагаща медикамен-

тозно лечение (6). 

Изводи 

 Постпарталната тиреоидна дис-

функция е главно с автоимунна патоге-

неза. 

 Хормоналните нарушения в пост-

парталния период претърпяват значи-

телни колебания като към края на първа-

та година след раждане се наблюдава 

както възстановяване на еутиреоидното 

състояние, така и персистиране на функ-

ционалните отклонения. 

 Еволюцията на постпарталната ти-

реоидна дифункция се характеризира с 

фазовост на хормоналните нарушения 

при някои пациентки (предходни тирео-

токсикоза и хипотиреоидизъм), а в други 

случaи функционалните отклонения са с 

персистиращ характер. 

 При жени с персистираща тирео-

идна дисфункция към края на постпар-

талния период се наблюдават по-

изразени имунологични нарушения и 

морфологични промени в щитовидната 

жлеза.  

Заключение 

Тиреоидната дисфункция в периода 

след раждане търпи динамично разви-

тие. Това налага комплексна клинична 

оценка и индивидуализиран подход за 

определяне нуждата от медикаментозно 

лечение и проследяване. 
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Въведение 

Професионалната удовлетвореност е 

важна предпоставка за качествена и 

ефективна трудова дейност. Добрата 

квалификация е един от основните соци-

ални фактори за удовлетвореността от 

професията на медицинските работници.  

Цел 

Целта на настоящото социологическо 

проучване е да се анализира ролята на 

непрекъснатото повишаване на квали-

фикацията на лекарите в някои болници 

в България за професионалната им удов-

летвореност. 

Задачи 

За изпълнение на тази цел са решени 

следните основни задачи: да се анализи-

ра достъпната литература по тази проб-

лематика и да се разкрият начините за 

повишаване на професионалната квали-

фикация на лекарите в няколко българс-

ки болници като предпоставка за по-

добрата им удовлетвореност от професи-

ята. 

Материал и методи 

През 2013 г. е проведено проучване с 

пряка анонимнa анкета, включваща 

26 въпроса, при общо 450 лекари (235 

мъже и 215 жени на средна възраст от 

45,6 ± 10,6 г.). Анкетираните лица рабо-

тят в болници в Стара Загора, Пловдив, 

Сливен и Ямбол. Получените резултати 

са обработени статистически с дескрип-

тивен и вариационен (ANOVA) анализ 

при уровен на значимост от р < 0,05. Из-

ползван е програмният продукт SPSS, v. 

13.0. 

Резултати и обсъждане 

Ние установяваме, че преобладават 

лекарите с клинична специалност (фигу-

ра 1). С една специалност са 66,10%, с 

две – 29,10%, а с повече специалности – 

4,80% от анкетираните лица. Средната 

възраст, на която лекарите придобиват 

първата си клинична специалност, е 

сравнително ниска – 33,1 ± 3,7 г. 

 

Фиг. 1. Разпределение на анкетираните 

лица според придобиването на специал-

ност 

Средната индивидуална оценка на 

удовлетвореността от сегашната работа 

на анкетираните лица е 56,8 ± 25,6 (фи-

гура 2). 
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Фиг. 2. Средна оценка на удовлетворе-

ността от сегашната работа на анкетира-

ните лица  

Повишаването на професионалната 

квалификация влияе благоприятно върху 

удовлетвореността от работата и от ле-

карската професия на анкетираните ли-

ца. Това въздействие е статистически 

значимо (р < 0,001). При тях се постига 

по-висока обща удовлетвореност от 

професията (60,2 ± 22,7) и от работата 

(63,8 ± 23,7).  

Лекарите, които споделят, че в тяхна-

та болница се работи за повишаване на 

квалификацията, са по-удовлетворени от 

онези, които са на противоположното 

мнение. Ако това повишаване липсва, 

удовлетвореността от професията 

(52,3 ± 20,9) и от работата (51,2 ± 25,8) 

са статистически значимо по-ниски 

(р < 0,001). 

Професионалната удовлетвореност се 

влияе статистически достоверно и от ка-

риерното развитие на лекарите (р < 

0,001). Високи стойности на общата 

удовлетвореност от професията (63,5 ± 

22,7) и на удовлетвореността от работата 

(67,1 ± 22,3) се постигат тогава, когато 

ръководството на болничното заведение 

подкрепя активно кариерното развитие 

на лекарите.  

Социологическо изследване при 165 

специалисти по вътрешни и хирургичес-

ки болести в Университетската болница 

в Сплит и 131 семейни лекари в окръг 

Сплит, Хърватска, показва, че семейните 

лекари са по-удовлетворени от условия-

та на работа, отколкото специалистите 

по вътрешни болести (19,37 ± 4,23 спря-

мо 17,37 ± 4,59; F = 5,93; p = 0,003), но 

по-малко – от възможностите за след-

дипломно обучение, отколкото специа-

листите по хирургически болести (5,27 ± 

1,90 спрямо 6,59 ± 2,07; F = 9,26; p < 

0,001) (1). 

Общо 90% от анкетираните 92 лекари 

в Испания с хирургическа и нехирурги-

ческа специалност са удовлетворени или 

дори много удовлетворени от работата 

си в университетската болница (2). 

Удовлетвореността от професията е най-

висока при лекарите на възраст под 35 г., 

завършилите специализацията си в рам-

ките на предходните 10 години.  

С помощта на описателна статистика, 

факторен и корелационен анализ се до-

казва по-ниска степен на удовлетворе-

ност на лекарите, работещи в универси-

тетски болници в Германия, отколкото 

на колегите им в САЩ (3). Основна роля 

играе участието при вземането на реше-

ния за работата. Другите важни фактори 

в Германия са възможностите за непре-

къснато обучение, сигурността за работ-

ното място, обемът на административна 

дейност, колегиалните взаимоотношения 

и достъпът до специализираните техно-

логии, а в САЩ – сигурността за работ-

ното място, постепенното повишаване на 

заплатата, колегиалните взаимоотноше-

ния на сътрудничество и управлението. 

В резултат на анкетно проучване при 

лекари в Швейцария анализът на 33% от 

респондентките и на 6% от респонденти-

те показва провеждането на специализа-

ции под формата на непълен работен ден 

поне веднъж през през професионаланта 
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им кариера (4). Освен това 24% от акре-

дитираните 1503 болнични институции 

обявяват поне едно място за подобни 

специализации. Преобладават специал-

ностите по психиатрия, детска психиат-

рия, вътрешни болести, гинекология, 

анестезиология и педиатрия. Тази прак-

тика вече се е утвърдила в Швейцария и 

се прилага по-често, отколкото в страни-

те на Европейския съюз. 

През 2009 г. при петото по ред прос-

пективно анкетно проучване на кариер-

ното развитие на лекарите в Швейцария 

SwissMedCareer Study участват 579 анке-

тирани лица, представляващи 81,4% от 

първоначалната извадка от 2001 г. (5). 

Установява се, че лекарките са с по-

висока честота на безработица, но с по-

малки възможности за успешна кариера 

и за подкрепа за професионалното раз-

витие в сравнение с лекарите. Освен това 

те напредват в по-малка степен по отно-

шение на квалифицирането си като спе-

циалисти и работят по-често в по-малки 

болници или в системата на частната ам-

булаторна практика, отколкото лекарите. 

Счита се, че следдипломната специа-

лизация на младите лекари във Великоб-

ритания посредством гъвкаво работно 

време трябва да се подкрепи от ръково-

дителите на здравната политика в стра-

ната въпреки по-високите разходи за 

провеждането  (6). 

Резултатите от анкетирането по тра-

диционната и по електронната поща на 

816 утвърдили се лекари във Великобри-

тания, които са се дипломирали през 

1993 г., показва преобладаване на поло-

жителните над отрицателните оценки по 

отношение на професионалната им 

удовлетвореност и придобитата квали-

фикация (7). При 23% от случаите се ка-

сае за неудовлетвореност от начините на 

повишаване на квалификацията на мла-

дите лекари. 

Изводи 

Нашите резултати ни позволяват да 

направим извода, че е необходимо да се 

провеждат разнообразни текущи мероп-

риятия за подобряване на квалификация-

та на персонала и особено – на лекарите 

в болниците в България. Това ще стиму-

лира по-нататъшното повишаване на 

професионалната удовлетвореност на 

лекарите, а с това – и качеството и ефек-

тивността на тяхната диагностично-

лечебна дейност. 
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Въведение 

Професионалната удовлетвореност на 

персонала стимулира допълнително ка-

чествената и ефективна трудова дейност 

в различни области на обществения жи-

вот, вкл. и в системата на здравеопазва-

нето. Въз основа на данните от чуждест-

ранната литература може да се предпо-

ложи, че индивидуалната и колективна 

научно-изследователска работа в уни-

верситетските и другите многопрофилни 

и специализирани български болници за 

активно лечение може да допринесе за 

повишаване на професионалната удов-

летвореност на лекарите в тези здравни 

заведения и на нивото на диагностика и 

лечение на болните. 

Цел 

Целта на настоящото социологическо 

проучване е да се анализира ролята на 

научно-изследователската дейност на 

лекарите в някои болници в България за 

професионалната им удовлетвореност. 

Задачи 

За изпълнение на тази цел решихме 

следните задачи: анализирахме достъп-

ната литература по тези актуални проб-

леми, публикувана през последните го-

дини, и разкрихме степента на ангажи-

раност в непосредствена научно-

изследователска дейност на лекарите в 

няколко български болници като фактор 

за по-добрата им професионална удов-

летвореност. 

Материал и методи 

През 2013 г. проучихме мненията на 

общо 450 лекари (235 мъже и 215 жени 

на средна възраст от 45,6 ± 10,6 г.), рабо-

тещи в болници в Стара Загора, Плов-

див, Сливен и Ямбол. Използвахме пря-

ка анонимнa анкета, включваща 26 въп-

роса.  

Ние обработихме статистически по-

лучените резултати с помощта на деск-

риптивен и вариационен (ANOVA) ана-

лиз при уровен на значимост от р < 0,05. 

При това използвахме програмния про-

дукт SPSS, v. 13.0. 

Резултати и обсъждане 

Ние установяваме, че основните при-

носи на научно-изследователската дей-

ност се състоят най-вече в повишаването 

на нивото на практическата клинична 

работа (при 46,30%) и на професионал-

ната квалификация (при 45,00%), както и 

в информирането за новостите в светов-

ната наука (при 45,00% от случаите). 

Най-малко е значението на научно-

изследователската дейност за кариерно-

то развитие на лекарите (при 30,20%) 

(фигура 1).  
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Фиг. 1. Приноси на научно-

изследователската дейност в болницата 

Наблюдава се статистически значима 

корелационна зависимост между про-

веждането на научно-изследователската 

дейност от страна на лекарите, от една 

страна, и постигнатата от тях задоволи-

телна професионална удовлетвореност 

(р < 0,05), от друга. Удовлетвореността 

от професията е с по-високи средни 

стойности в тези болниците, в които 

традиционно се провежда научно-

изследователска дейност (70,7 ± 19,5), 

отколкото в другите болници (56,4 ± 

25,6).  

Все пак само 22,60% от анкетираните 

лекари се занимават непосредствено с 

научно-изследователска дейност, макар 

че приблизително половината от всички 

анкетирани лица са запознати с предим-

ствата й. Само 3,10% от анкетираните 

лица споделят, че в тяхното лечебно за-

ведение не се извършва научно-

изследователска дейност.  

Съществува статистически значима 

разлика между двете групи лекари само 

по отношение на удовлетвореността от 

работата (р < 0,05). Лекарите, ангажира-

ни с научно-изследователска дейност, са 

по-често удовлетворени от своя труд 

(62,3) в сравнение с останалите свои ко-

леги (55,2). Налице е корелация между 

провеждането на научно-изследователска 

дейност и постигането на професионална 

удовлетвореност на лекарите (р < 0,05). 

Анализът на мненията на 31 млади 

учени в медицински университети в 

Швейцария показва по-високи стойности 

по скалата за успешната кариера в срав-

нение с колегите им, които се насочват 

към частната медицинска практика (1). 

При учените са налице четири основни 

пътя за професионално развитие: фоку-

сиране върху фундаменталните науки; 

значително акцентиране върху научно-

изследователската дейност за подготовка 

на докторска дисертация, последвана от 

клинично обучение; изследвания в про-

дължение на една до две години, послед-

вани от клинично обучение, и успоредно 

провеждане на научно-изследователска 

дейност и клинично обучение. Подчер-

тават се ролята на подкрепата от страна 

на научните ръководители и на професи-

оналното общуване в социалните мрежи, 

влиянието на бариерите за кариерата по-

ради взаимовръзките между изследвани-

ята и клиничното обучение, недостатъч-

ното настойничество и пречките, свърза-

ни с личността. 

При анкетното проучване на 1424 

специализанта в Испания на средна въз-

раст от 28,4 ± 3,2 г. се установява, че по-

мощта от научните ръководители, улес-

ненията при разработването на дисерта-

ционния труд, работното време с про-

дължителност под 40 часа седмично и 

подходящият брой на катедрените съве-

щания са основните фактори, влияещи 

върху удовлетвореността от следдип-

ломното обучение (2). Дейностите, свър-

зани непосредствено с научните изслед-

вания и обучението са свързани с общата 

удовлетвореност на специализантите. 

При проучването върху 354 лекари в 

болницата на Медицинския университет 

на Минесота, САЩ, се установява, че 
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удовлетворените анкетирани лица не са 

задължително по-продуктивни в научно 

отношение, и обратно (3). Неформалното 

настойничество е по-важно за удовлет-

вореността, а формалното – за произво-

дителността на лекарите. 

Повишените изисквания на професия-

та са свързани със значителен конфликт 

между работата, научно-изследовател-

ската дейност и семейния живот при 133 

главни асистентки в Медицинския фа-

култет на Университета на Пенсилвания, 

САЩ (4). Културата в катедрата допри-

нася за научното развитие и променя 

значително влиянието на работните ча-

сове върху конфликта, основан на про-

дължителността на работното време и на 

конфликта, основан на напрежението на 

работното място. 

При анкетирането на 222 педиатри в 

болници в САЩ с анкета от 23 въпроса 

се установява наличие на професионална 

удовлетвореност при 58% от педиатрите 

в университетски и при 42% – от тези в 

общински болници (5). Тази разлика е 

статистически достоверна (р = 0,009) 

след стандартизиране на данните по от-

ношение на пола, средната дневна нато-

вареност, процента на трудните пациен-

ти, трудовия стаж в болницата и годи-

ните след придобиване на специализа-

цията.  

Асоциацията между удовлетвореност-

та от професионалната кариера в област-

та на психиатрията, обучението, про-

дължаващо през целия живот, провежда-

нето на научни изследвания е анализи-

рана при 190 анкетирани лекари в Пор-

тугалия (6). Използвана е специализира-

ната скала на Джеферсън за обучението 

на лекарите през целия им живот. Пси-

хиатрите, които са с по-висока професи-

онална удовлетвореност, са по-силно 

мотивирани и инвестират повече в тако-

ва обучение. Тяхната научно-

изследователска дейност е по-

интензивна през последната година. 

Множественият линеен регресионен 

анализ разкрива положителна асоциация 

между удовлетвореността от професио-

налната кариера, обучението през целия 

живот и публикуването на научни ста-

тии. 

Предсказващите фактори за акаде-

мична кариера сред 389 лекари, ангажи-

рани на пълно (68,1%) или непълно 

(31,9%) работно време в Швейцария, са 

изследвани в рамките на крос-секционно 

проучване чрез анонимна анкета по Ин-

тернет, съдържаща 91 въпроса (7). Въз-

можността за провеждане на научно-

изследователска дейност и мъжкият пол 

са двата най-значими фактори, влияещи 

положително върху академичната карие-

ра на лекарите, докато непълното работ-

но време намалява възможностите за 

постигане на успешна научно-

изследователска дейност. 

Изследвани са някои характеристики 

на успешната кариера на 152 изтъкнати 

ортопеди – ръководители на катедри, ре-

дактори на списания, членове на редак-

ционната колегия на специализираното 

списание Journal of Bone and Joint 

Surgery (British edition), настоящи и пре-

дишни президенти на големи ортопе-

дични асоциации, а именно: мотивация, 

образование и научни постижения, емо-

ционално и физическо здравословно 

състояние и професионална удовлетво-

реност (8). Болшинството от тези водещи 

учени са щастливи от избраната от тях 

специалност въпреки продължителното 

работно време и високите нива на стре-

са. 
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Изводи 

Нашите резултати ни позволяват да 

направим извода, че е налице необходи-

мост от създаването на оптимални усло-

вия за ефективна научно-

изследователска дейност в големите 

многопрофилни и специализирани бол-

ници за активно лечение болници в Бъл-

гария. Това ще допринесе за повишава-

нето на професионалната удовлетворе-

ност на лекарите и на качеството и ефек-

тивността на клиничната дейност. 

Библиография 

1. Buddeberg-Fischer B, Stamm M, Buddeberg C. 

Academic career in medicine - requirements and 

conditions for successful advancement in 

Switzerland. BMC Health Serv Res. 2009; 9: 70. 

doi: 10.1186/1472-6963-9-70. 

2. Ayala-Morillas LE, Fuentes-Ferrer ME, 

Sánchez-Díaz J, Rumayor-Zarzuelo M, Fernández-

Pérez C, Marco-Martínez F. Factors associated with 

residents' satisfaction with their training as 

specialists. Rev Clin Esp (Barc). 2014 

May;214(4):175-83.  

3. Shollen SL, Bland CJ, Center BA, Finstad DA, 

Taylor AL. Relating mentor type and mentoring 

behaviors to academic medicine faculty satisfaction 

and productivity at one medical school. Acad Med. 

2014 Sep;89(9):1267-75.  

4. Westring AF, Speck RM, Dupuis Sammel M, 

Scott P, Conant EF, Tuton LW, et al. Culture 

matters: the pivotal role of culture for women's 

careers in academic medicine. Acad Med. 2014 

Apr;89(4):658-63.  

5. Pane LA, Davis AB, Ottolini MC. Association 

between practice setting and pediatric hospitalist 

career satisfaction. Hosp Pediatr. 2013 Jul;3(3):285-

91. 

6. Afonso P, Ramos MR, Saraiva S, Moreira CA, 

Figueira ML. Assessing the relation between career 

satisfaction in psychiatry with lifelong learning and 

scientific activity. Psychiatry Res. 2014 Jul 

30;217(3):210-4. 

7. Hoesli I, Engelhardt M, Schötzau A, Huang D, 

Laissue N. Academic career and part-time working 

in medicine: a cross sectional study. Swiss Med 

Wkly. 2013 Feb 15;143:w13749. doi: 

10.4414/smw.2013.13749. 

8. Klein G, Hussain N, Sprague S, Mehlman CT, 

Dogbey G, Bhandari M. Characteristics of highly 

successful orthopedic surgeons: a survey of 

orthopedic chairs and editors. Can J Surg. 2013 

Jun;56(3):192-8. 

  



41 

–
 

 

Паулина Владова, Серегей Илиев, Ивайло Пресолски, Кирил Недялков, Савелина Поповска
1 

Отделение по колопроктология и гнойно-септична хирургия, 
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1
Катедра по обща и клинична патологоанатомия, Медицински университет – Плевен 

Въведение 

Невроендокринните тумори на апен-

дикса и болестта на Крон се отнасят към 

редките заболявания. Според общоприе-

тата европейска дефиниция редки болес-

ти са тези, при които честотaта е не по-

вече от 5 на 100 000 души.
1
 Откриват се 

случайно, поради липсата на специфич-

ни симптоми.  

Болестта на Крон се отнася към нес-

пецифичните възпалителни колити и се 

характеризира с рецидивиращи периоди 

на възпаление, обхващо участъци от це-

лия гастроинтестиналния тракт – от 

орофаринкса до ануса. Възпалението е 

трасмурално и може да доведе до стрик-

тури, микроперфорации и формиране на 

фистули. Възниква в резултат на патоло-

гичени имунен отговор към коменсална 

флора при генетично педразположени 

хора
2
. Лечението на болестта на Крон е 

основно медикаментозно. Хирургичното 

лечение е метод на избор само при ус-

ложненените форми на болестта – пер-

форации, стриктури, стенози и фистули.
4 

Невроендокринните тумори са разно-

родна група с локализация в различни 

органи, предимно в тънко черво, ректум, 

апендикс и по-рядко в колон, стомах и 

панкреас.
2
 При този вид тумори липсват 

специфични симптоми. Поради непредс-

казуемото и необичайното им биологич-

но поведение, диагнозата се поставя със 

закъснение. От появата на първите сим-

птоми до поставянето на диагнозата дав-

носта е от 3 до 7 години.
1
 В момента на 

диагностициране 50% от случаите са с 

метастази. В 23% метастазите са регио-

нални, а в 27% далечни, което огранича-

ва възможноста за противотуморна тера-

пия.
1
 Гастроентеропанкреасните тумори 

са с бавен биологичен прогрес, но с из-

разен малигнен потенциал, голяма част 

от тях са функционално неактивни. 

Имунохистохимично НЕТ се харектири-

зират с експресия на на три основни 

маркера: неврон-специфична енолаза-

цитозолен маркер, синаптофизин – тран-

смембранен гликопротиен, локализиран 

в пресинаптичните везикули на неврони-

те и хромогранини – разтворими кисели 

гликопротеини, локализирани в матрик-

са на невросекреторните гранули. Изо-

лираното повишение, на който и да е от 

тях е недостатъчно за поставяне на диаг-

ноза без патологично верифициране. По-

ведението при невроендокринните тумо-

ри на гастроинтестиналния тракт е ком-

плексно, включващо хирургично с пос-

ледващо лечение – таргетна терапия или 

химиотерапия. Хирургичното лечение е 

златен стандарт в лечението на гастроен-
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теропанкресните невроендокринни ту-

мори.
4 

Наличието на туморна формация в 

илеоцекалната област довела до илеус 

без типичната макроскопска характерис-

тика на болеста на Крон налага опера-

тивно вмешателство като при злокачест-

вен процес – дясна хемиколектомия с 

лимфна дисекция по правилата на онко-

логичната абластика и антибластика. 

Клиничната картина и находка като 

при остър апендицит с локален перито-

нит изискват хирургично поведение це-

лящо отстраняване на апендикса и сани-

ране на гнойното възпаление. 

Последващото хистологично верифи-

циране на диагнозата показва разширено 

оперативно вмешателство при болестта 

на Крон и недостатъчен обем на извър-

шената хирургия при невроендокринен 

тумор на апендикса. 

Цел 

Целта на настоящия обзор е да се 

сподели трудността при определяне на 

вида оперативна интервенция и несъоб-

разения обем оперативно вмешателство 

при липса на категорична диагноза бо-

лест на Крон или НЕТ на апендикса в 

условията на спешност. 

Задачи 

1. Да се представят 3 клинични слу-

чая от нашата практика на пациенти, 

оперирани по спешност с картина на 

илеус и палпираща се туморна формация 

в илеоцекалната област. 

2. Да се направи диференциална ди-

агноза между невроендокринен тумор на 

апендикс и болест на Крон. 

3. Да се обсъди поведението в случай 

на НЕТ на апендикс и болест на Крон. 

Материали и методи 

Разглеждаме 3 случая на пациенти, 

оперирани в условията на спешност и 

отложена спешност с данни при хоспи-

тализацията за чревна непроходимост и 

палпираща се туморна формация в илео-

цекалната област. В два от случаите хис-

тологично се доказа болест на Крон, а в 

третия – невроендокринен тумор на 

апендикс. При случаите с болест на Крон 

интраоперативно се намериха солидни 

туморни формации обхващащи терми-

налния илеум и цекума с увеличени 

лимфни възли по хода на а. илеоколика 

без типичните промени на мезентериума 

и чревника характерни за болестта на 

Крон. Извършена бе дясна хемиколекто-

мия и илеотрансверзален байпас.  

В случая на НЕТ на апендикс интрао-

перативно се установи самоампутирал се 

апендикс с некроза в основата, катарален 

тифлит и локален фибринопурулентен 

перитонит. Извърши се апендектомия, 

лаваж и дренаж на коремната кухина. 

След доказване имунохистохичично, че 

се касае за НЕТ на апендикс, се извърши 

разширена дясна хемеколектомия един 

месец след апендектомията. Пациентите 

са проследени за двугодишен период. 

Тези с доказана болест на Крон са насо-

чени към специализирани центрове за 

лечение на болест на Крон. 

На снимка №1 е представен първия 

пациент с туморна формация на цекума 

и доказана в последствие при хистоло-

гичното изследване болест на Крон. 

Вижда се нетипичната макроскопска 

картина на вече отстранения и отворен 

участък от илеума и цекума. Инструмен-

тът е поставен във вътрешния отвор на 

апендикса. 
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На снимки №2 и №3 е представен 

вторият пациент с туморна формация на 

цекума довела до илеус. 

 

 

Снимка №1. Дебелочревен участък с 

туморна формация с налобена повърх-

ност на изхода на апендикса. 

 

Снимка №2. Туморна формация на це-

кума довела до илеус 

 

Снимка №3. Същият препарат, но при 

разрязан илеум и цекум. Вижда се дебе-

лочревна туморна формация с полипо-

видна форма в близък план. Хистоло-

гична диагноза – болест на Крон. 

Резултати и обсъждане 

При болестта на Крон няма специфи-

чен симптом, характерен само за това 

заболяване. В зависимост от локализа-

цията в гастроинтестиналния тракт се 

определя и клиничната картина. Най-

честата локализация е терминалният 

илеум, именно затова често се мисли за 

остър апендисит и много рядко за болест 

на Крон.  

Болестта на Крон трябва да се дифе-

ренцира от невроендокринен тумор на 

апендикс. При нея се среща диарията в 

90% от болните, особено при дебелочер-

вана локализация. Обикновено е воднис-

та и се появява през ноща. Болката е ко-

ликообразна и е чест симптом в 80-95% 

от болните. При прегледа се установява 

най-често желязо-дефицитна анемия, 

значителна редукция на тегло, понякога 

отоци, поради хипоалбуминемията. За-

дебелени бримки в илеума, туморни ма-

си, болезнени при палпация могат да се 

открият в илеоцекалната област.  

НЕТи на апендикс нямат клинично 

изявени симптоми. Откриват се случай-

но, най-често по време на апендектомия 

по повод на остър апендисит. При този 

вид тумори се наблюдава карциноиден 

синдром, който обаче е късен симптом.
7
 

Типичните белези на карциноидния син-

дром са представен в таблица 1. 

В представения от нас клиничен ма-

териал амнестичните и клинични данни 

насочват към злокачествено новообразу-

вание в илеоцекалната област, обхваща-

що цекума с увеличени лимфни възли в 

басейна на артерия илеоколика и колика 

декстра, довело до остра чревна непро-

ходимост. Хистологичната постопера-

тивна диагноза е болест на Крон. 
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Табл. 1. Характеристика на типичен карциноиден синдром 

Орган Симптом Честота (%) 
Кожа Флъш,  

телеангиектазии 
94 
51 

Гастроинтестинален тракт Диария 78 
Сърце Десностранна сърдечна недостатъчност 53 
Респираторен тракт Бронхоспазъм 19 
Бъбреци Периферен оток 19 
Стави Артрит 7 

 

В случая с хистологимно доказан НЕТ 

на апендикса липсват анамнестични 

данни за карциноиден синдром, а кли-

ничната картина и интраоперативната 

находка е типична за остър деструктивен 

апендицит. Двете заболявания се редки, 

а в условия на спешност почти не се 

мисли за тях. Поведението е коренно 

различно. Болестта на Крон се лекува 

медикаментозно, докато при усложнени-

те форми се предприема хирургична ин-

тервенция с последващо медикаментоз-

но, адюватно лечение. В два от клинич-

ните случаи се придприе оперативно ле-

чение, поради усложнена форма на 

Крон, довела до чревна непроходимост, 

имитираща макроскопски туморен про-

цес на цекума, неразпозната и нелекува-

но до момента на хоспитализацията на 

пациентите.  

Хирургичното лечение при НЕТ на 

апендикс е метод на избор.
3
 Обемът на 

оперативната интервенция зависи пре-

димно от туморната диференциация. 

При добре диференцираните тумори под 

2 см се осъществява апендектомия, неза-

висимо дали туморът е разположен във 

върха или основата на апендикса.
3
 Дясна 

хемиколектомия се препоръчва при: 

 Тумор над 2 см 

 Локализация в основата на апен-

дикса 

 Дълбока инвазия в мезоапендикса 

 Регионални лимфни метастази и 

хистологични белези за агресивност (Ki-

67 над 3%) 

При установяване на поне един от 

споменатите критерии при първоначално 

извършена апендектомия е задължител-

но извършване на дясна хемиколекто-

мия, както е извършена в нашия клини-

чен случай на НЕТ на апендикс. При 

първоначално извършена апендектомия, 

дясна хемекилектомия се осъществява в 

срок от 3 месеца. 

Диагнозата НЕТ или болест на Крон 

се поставя след хистологично и имуно-

хистохимично изследване и не може да 

бъде поставена или отхвърлена катего-

рично само по анамнестични и клинични 

данни. В условията на спешност обема и 

вида на оперативната интервенция зави-

сят изцяло от опита и преценката на опе-

ративния екип. Изпращането на гефрир 

за експресна диагноза не е информатив-

но изследване при конкретната патоло-

гия и не е показано. При него може да се 

изкаже предположение за Крон или 

НЕТ, но се налагат допълнителни изс-

ледвания, което отново принуждава опе-

ратора да вземе решение за обема и вида 

интервенция, базирайки се на опита си и 

макроскопската картина на процеса. 

Изводи 

1. Въпреки познаването на клинична-

та картина и макроскопската находка 
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при болест на Крон и НЕТ на апендикса 

и цекума, понякога е трудно интраопера-

тивно да се постави правилна диагноза и 

да се извърши необходимия обем опера-

тивно вмешателство. В представения от 

нас клиничен материал в случаите с бо-

лест на Крон е отстранен по-голям обем 

от чревника съобразен с изискванията за 

лечение на злокачествено заболяване в 

илеоцекалната област а не със стандар-

тите за хирургично поведение при лече-

ние на усложнен Крон. При НЕТ на 

апендикса е извършена недостатъчна по 

обем оперативна интервенция, което е 

наложило допълнително оперативно ле-

чение за извършване в пълен обем на 

хирургичната процедура при доказан 

НЕТ за по-нататъшно комплексно лече-

ние на пациента.  

2. Честотата на тези заболявания на-

раства, но диагнозата се поставя обикно-

вено след настъпилите усложнения или 

случайно при проведено оперативно ле-

чение в условията на спешност. Ранната 

диагноза и приложението на утвърдени-

те схеми и алгоритми на лечение са 

предпоставка за добри резултати и прог-

ноза. Избора на подходяща оперативна 

тактика е важно условие за спестяване 

на последващи усложнения и неблагоп-

риятен изход от лечението. 

3. Усилията трябва да бъдат насочени 

към профилактични прегледи и семина-

ри с лекарите от доболничната помощ за 

насочване на вниманието към този вид 

заболявания. 
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Въведение 

Депресията е тежко протичащо пси-

хично разстройство, чиито симптоми са 

потиснато настроение, ниско самочувст-

вие, загуба на интерес към обикновено 

приятни дейности, нарушения в съня, 

храненето и др. Моноаминоергичната 

теория за депресията предполага, че има 

намаляване в нивата на серотонин и но-

радреналин в централната нервна систе-

ма. В подкрепа на тази теория механиз-

мът на действие на съвременните анти-

депресанти е свързан с повишаване на 

серотонинергичната и норадренергична-

та невротрансмисия в мозъка (1). Напос-

ледък употребата на традиционни расти-

телни продукти се доказва като обеща-

ваща алтернатива на конвенционалните 

лекарства в лечението на депресията 

(2,3,4). Екстрактът от жълт кантарион 

(Hypericum perforatum L.) е засега единс-

твеният регистриран растителен лекарс-

твен продукт за терапията на лека до 

умерена депресия. Други растителни ек-

стракти, богати на флавоноиди, също 

показват антидепресивна активност. Та-

кива са екстрактът от Cecropia glazioui 

Sneth. (5), Menta aquatica (6), зеленият 

чай (Camellia sinensis) (7), какаото 

(Theobroma cacao) (8) и др. 

Aronia melanocarpa Elliot (Черноп-

лодна арония) е дървовиден храст от се-

мейство Rosaceae, род Aronia с родина 

Северна Америка, който е широко разп-

ространен в Европа. Плодовете на Aronia 

melanocarpa се консумират от хората 

под формата на плодов сок, сироп, слад-

ко и вино. Те са изключително богати на 

полифенолни съединения: процианиди-

ни, фенолни киселини и флавоноиди от 

подклас антоцианини. 

Цел 

Изследване на ефекта на плодов сок 

от Aronia melanocarpa върху депресив-

ната симптоматика при млади/здрави 

плъхове и в модели на тревожно-

депресивно поведение при плъхове. 

Задачи 

Да се изследва ефектът на плодов сок 

от Aronia melanocarpa при субхронично 

приложение върху депресивно-

подобното поведение при: 

1. Млади/здрави плъхове; 

2. Плъхове подложени на социална 

изолация; 

3. Плъхове с алкохол-индуцирани по-

веденчески промени. 
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Материал и методи 

Плодов сок от Aronia melanocarpa 

(ПСАМ) 

Плодовият сок от Aronia melanocarpa 

е получен от плодовете на растението 

чрез смачкване, изстискване и филтри-

ране. Сокът е пастьоризиран при темпе-

ратура 80°C за 10 минути и съхраняван 

при 0°C до провеждане на експеримен-

тите. Основни биологично активни ве-

щества в ПСАМ са полифенолните съе-

динения: феноли, 6652 mg GAE/l (9); 

процианидини, 3926.2 mg/l (10); циани-

дин-3-галактозид, 20.0 mg/l; цианидин-3-

арабинозид, 8.2 mg/l; цианидин-3-

глюкозид, 4.4 mg/l; цианидин-3-ксилозид, 

0.6 mg/l; хлорогенова киселина, 691 mg/l; 

неохлорогенова киселина, 840 mg/l. 

Експериментални животни 

Опитите са проведени върху мъжки 

или женски Wistar плъхове (200 – 240 g), 

отглеждани в пластмасови клетки, в 

добре вентилирана стая, при температу-

ра 20 – 25°C, 12-часов цикъл на светли-

на/тъмнина и при неограничен достъп до 

храна и вода. 

Експериментите са извършени в съот-

ветствие с националните закони и меж-

дународните изисквания (EEC Directive 

86/609 от 1986 г.). 

Експериментална процедура 

1. Млади/здрави плъхове 

Мъжки Wistar плъхове (n = 36) са раз-

делени в 3 групи от 12 животни всяка: 

Контрола, ПСАМ5 и ПСАМ10. Контрол-

ната група е приемала интрагастрално 

дестилирана вода в доза 10 ml/kg веднъж 

дневно 30 дни. ПСАМ е прилаган също 

интрагастрално веднъж дневно в дози 

5 ml/kg (за ПСАМ5 група) и 10 ml/kg (за 

ПСАМ10 група) в продължение на 

30 дни. На 30
-ия

 ден, един час след пос-

ледното третиране е проведен тестът за 

принудително плуване. 

2. Плъхове, подложени на социална 

изолация 

Мъжки Wistar плъхове (n = 48) са раз-

делени на 4 групи от по 12 животни: 

Контрола, СИ (социално изолирани), 

СИ + ПСАМ5, СИ + ПСАМ10. За период 

от 8 седмици контролните плъхове са 

отглеждани в групи от по 6 животни, до-

като социално изолираните животни са 

отглеждани в индивидуални клетки. 

След първите 4 седмици в рамките на 

оставащите 4 седмици плъховете са тре-

тирани веднъж дневно интрагастрално. 

Животните от групи Контрола и СИ са 

получавали дестилирана вода (10 ml/kg). 

Плъховете от група СИ + ПСАМ5 са тре-

тирани с ПСАМ в доза 5 ml/kg, а тези от 

група СИ+ПСАМ10 – с ПСАМ в доза 

10 ml/kg. Един час след последното тре-

тиране е проведен тест за принудително 

плуване. 

3. Плъхове с индуцирани от алкохол 

поведенчески промени 

Женски Wistar плъхове (n = 48) са раз-

делени в 4 групи от по 12 животни: Кон-

трола, Етанол, Е + ПСАМ5, Е + ПСАМ10. 

Групи Контрола и Етанол са претрети-

рани двукратно с дестилирана вода 

(10 ml/kg), докато групи Е + ПСАМ5 и 

Е + ПСАМ10 са претретирани в същите 

часове с ПСАМ съответно в дози 5 ml/kg 

и 10 ml/kg. Един час след всяко претре-

тиране животните от Контролната група 

са получавали дестилирана вода (в доза 

24 ml/kg), докато плъховете от останали-

те групи са третирани с етанол в доза 

4 g/kg, като 20% разтвор с обем 24 ml/kg. 

Третирането на животните е правено 

чрез интрагастрална сонда в продълже-
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ние на 14 дни. На 15
-ия

 ден, 16 часа след 

последното третиране, е проведен тестът 

за принудително плуване. 

Тест за принудително плуване 

Тестът е провеждан по метода на 

Porsolt et al. (11). При него времето на 

неподвижност на животното е мярка за 

депресивно-подобно поведение. Всяко 

животно се поставя в пълен с вода стък-

лен цилиндър за 5 min. Животното не 

трябва да се подпира с лапи или опашка 

в дъното на цилиндъра. 

Тестът се извършва в две сесии с ин-

тервал между тях от 24 часа. Първата 

сесия е тренировъчна. Отчита се времето 

на неподвижност на животното само във 

втората сесия. 

Статистически анализ 

Резултатите са представени като 

средна стойност ± SEM. Използван е 

one-way ANOVA, последван от Dunnett's 

Multiple Comparison Post Test. Две неза-

висими групи са сравнявани посредст-

вом Student's t-test. Използван е статис-

тически софтуер GraphPad Prism (Version 

5.00). 

Резултати и обсъждане 

1. Ефект на плодов сок от Aronia 

melanocarpa върху депресивната сим-

птоматика при млади/здрави плъхове. 

След 30-дневно приложение на 

ПСАМ се наблюдава скъсяване на вре-

мето на неподвижност с 31% при група 

ПСАМ5 и с 50% при група ПСАМ10 в 

сравнение с контролната група (Фиг. 1).  

2. Ефект на плодов сок от Aronia 

melanocarpa върху депресивно-

подобното поведение на плъхове, под-

ложени на социална изолация 

Социалната изолация предизвиква 

тенденция към удължаване на времето 

на неподвижност в сравнение с това на 

контролите. ПСАМ антагонизира тази 

тенденция, като времето на неподвиж-

ност на група СИ + ПСАМ10 е значимо 

по-кратко (с 38%; p < 0.05) от това на 

група СИ (Фиг. 2). 

 

Фиг. 1. Ефект на ПСАМ върху времето 

на неподвижност в тест за принудително 

плуване при млади/здрави плъхове. 

Стойностите са средна ± SEM; n = 12; 

*p < 0.05 в сравнение с контролната група  

 

 

Фиг. 2. Ефект на ПСАМ върху времето 

на неподвижност в тест за принудително 

плуване при плъхове, подложени на со-

циална изолация. Стойностите са средна 

± SEM; n = 12; 
&

p < 0.05 спрямо група 

СИ  
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3. Ефект на плодов сок от Aronia 

melanocarpa върху индуцирано от ал-

кохол депресивно-подобно поведение 

при плъхове 

Времето на неподвижност на живот-

ните от група Етанол е значимо по-дълго 

(с 62%; p < 0.01) в сравнение с това на 

контролните животни (Фиг. 3).  

Времето на неподвижност на трети-

раните с ПСАМ животни не се различава 

значимо от контролното време. 

 

Фиг. 3. Ефект на ПСАМ върху времето 

на неподвижност в тест за принудително 

плуване при животни, получавали ета-

нол. Стойностите са средна ± SEM; 

n = 12; **p < 0.01 спрямо Контрола  

Литературните данни показват, че по-

лифенолите могат да преминават през 

кръвно-мозъчната бариера (12,13) и да се 

натрупват в мозъка след продължителен 

прием (14).  

В литературата са описани различни 

механизми, обясняващи антидепресив-

ното действие на богати на полифенолни 

съединения растителни екстракти, както 

и на изолирани фенолни субстанции. За 

екстрактът от Hуpericum perforatum е ус-

тановено, че има комплексно действие, 

което включва: слаба инхибиция на ен-

зима МАО А и Б; инхибиране на синап-

тичното обратно поемане на серотонин, 

норадреналин и допамин и др. (15). Бо-

гатият на катехини, процианидини и 

флавоноиди екстракт от Cecropia 

glazioui Sneth притежава антидепресив-

но-подобен ефект, като инхибира обрат-

ното поемане на серотонин, допамин и 

норадреналин в синапси на различни мо-

зъчни региони (5). В миши модел Takeda 

et al. (16) установяват, че антидепресив-

но-подобният ефект на розмариновата 

киселина се дължи на повишеното ниво 

на серотонин и норадреналин в синап-

тичната цепка (16). 

Резултатите от експеримента с мла-

ди/здрави животни показват, че ПСАМ 

доза-зависимо намалява времето на не-

подвижност на опитните животни в тест 

за принудително плуване. Това показва 

че ПСАМ притежава антидепресивно-

подобен ефект при млади/здрави плъхо-

ве. 

В съответствие с резултатите на 

Djorjevic et al. (17) социалната изолация 

предизвиква тенденция на повишаване 

времето на неподвижност в теста за при-

нудително плуване. Третирането с 

ПСАМ скъсява времето на неподвиж-

ност т.е. противодейства на ефекта на 

социалната изолация. Най-изразено е 

намалението при ПСАМ в доза 10 ml/kg. 

В този случай се проявява антидепре-

сивно-подобният ефект на ПСАМ, който 

се установява в същата доза при мла-

ди/здрави животни. 

При животните, третирани с алкохол, 

е повишено времето на неподвижност, 

което може да бъде поведенческа изява 

на депресивно-подобни симптоми. 

ПСАМ предизвиква намаляване на вре-

мето на неподвижност на опитните жи-

вотни до стойности, които не се разли-

чават значимо от контролните. 
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Получените резултати заедно с лите-

ратурните данни предполагат, че анти-

депресивно-подобният ефект на ПСАМ 

вероятно е резултат от повлияване на 

моноаминергичната невротрансмисия.  

Изводи 

Резултатите от проведените проучва-

ния показват, че приложен субхронично 

при млади/здрави плъхове и при плъхове 

с индуцирано тревожно-депресивно по-

ведение, ПСАМ има антидепресивно-

подобен ефект в тест за принудително 

плуване. Този ефект вероятно се дължи 

на полифенолните съставки на сока. 
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Катедра по пропедевтика на хирургическите болести, Медицински университет – Пловдив, 

Клиника по пластично-възстановителна и естетична хирургия, УМБАЛ „Свети Георги“ 

Дефектите на скалпа представляват 

предизвикателство за реконструктивната 

хирургия и са свързани с множество ог-

раничения, които трябва да бъдат прео-

долени, за да се постигне успешен ре-

зултат. Целите на реконструктивните 

хирурзи в миналото са били надеждно 

покритие на черепния свод, за да се 

предпази от изсушаване, секвестиране и 

сепсис. Днес обаче реконструктивната 

хирургия в областта на скалпа се стреми 

към козметично приемлив резултат, в 

допълнение към постигане просто на 

покритие. 

Спецефичните особености на галеата 

и наличието на окосмяване прави скалпа 

уникалнa козметичена единица. Плъзга-

щото действие на галеата над темето оп-

ределя мобилността на скалпа (14). Ме-

ките тъкани и по-специално кожата са 

трудно подвижни и при обширни дефек-

ти затрудняват хирурга при избор на ме-

тод за оперативното им покриване (2) (8; 

11; 4). 

Целта на настоящото проучване е да 

представим значението на съчетаването 

на повече от един метод при реконст-

рукция на тъканните дефекти в областта 

на скалпа.  

Материал и методи 

За десет годишен период (от 2003 г. 

до 2012 г.) в клиниката по Пластично-

възстановителна и естетична хирургия 

към УМБАЛ „Свети Георги“ Пловдив са 

лекувани 87 пациенти с тъканен дефект в 

областта на окосмената част на главата. 

При 27 от тях (31,03%) използвахме съ-

четание на няколко реконструктивни ме-

тода за покриване на тъканните дефекти.  

Направихме анализ на пациентите 

според: пол, възраст, придружаващи за-

болявния, засягане на жизненоважни 

структури. Разпределени по пол са както 

следва: мъже – 15 (55,56%), жени – 

12 (44,44%). Разпределение по възраст: 

21 – 40 години – 2 (7,41%); 41 – 60 годи-

ни – 19 (70,37%); 61 – 80 години – 

6 (22,22%). Тъканните дефекти анализи-

рахме според: етиология на дефекта, го-

лемина, местоположение, дълбочина на 

засегнатите структури, давност, наличие 

на инфекция. Причина за дефекта при 15 

пациента (55,56%) беше термична трав-

ма, при девет (33,33%) механична трав-

ма, при двама (7,41%) съчетана травма и 

при един (3,70%) туморно образувание. 

При 18 пациента (66,67%) установихме 

средни по размер дефекти (10 – 50 см²), 

при 9 пациента (33,33%) големи 

(> 50 см²). При всички 27 (100%) паци-

ента тъканният дефект включваше зася-

гане в дълбочина минимум подкожната 

тъкан, при 15 (55,56%) засягане на мус-

кулно-апоневротичния слой, при 5 

(18,52%) периоста на черепните кости и 

самите кости, а при 1 от тях (3,70%) и 

дураматер. Разпределени по местополо-
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жение са както следва: regio frontslis при 

4-ма (14,81%), regio parietalis при 4-ма 

(14,81%), regio temporalis при 3-ма 

(11,11%), regio occipitalis при 2-ма (7,41%) 

и дефекти обхващащи повече от една 

област при 14 (51,86%) пациента. Изпол-

званите реконструктивни методи, тяхно-

то съчетаване и процентното им съот-

ношение представяме в диаграма 1. Па-

циентите бяха предварително информи-

рани относно назначения им диагнос-

тично-лечебен план и дадоха съгласието 

си, отразено в бланка „Информирано 

съгласие“. 

Резултати 

По-голяма част от пациентите 19 

(70,37%) попадат във възрастовата група 

41 – 60 години, в сравнение с 49,43% в 

същата възрастова група от всички па-

циенти с тъканни дефекти на скалпа. 

Намерихме зависимост между методика-

та на лечение и етиологията Р < 0,05 

(χ2 = 10,81). 

Комбинираните реконструктивни ме-

тоди се използват при 40,91% от всички 

механични травми, а самата механична 

травма заема 33,33% от етиологичните 

фактори, причина за използване на съче-

тани методи (табл. 1). 

Всички пациенти са със средни 

(66,67%) или големи (33,37%) по размер 

тъканни дефекти, като най-голям про-

цент от всички болни с дефекти на скал-

па със средните тъканни дефекти 

18 (43,90%) и най-голям процент от 

всички болни с големите тъканни дефек-

ти 9 (32,14%) са лекувани със съчетани 

методи за реконструкция (табл. 2) 

При най-много от пациентите 14 

(51,86%) дефектът заема повече от една 

област. Във всички от случаите на съче-

таване на реконструктивни методи е из-

ползвана свободна кожна автотрансп-

лантация с разцепен или пълнослоен ко-

жен трансплантат. При 15 от пациентите 

(55,56%) използвахме ротационните 

ламба, като в 10 (37,04%) от случаите 

съчетаването със свободна кожна плас-

тика беше за покриване на вторичния 

дефект от донорното място на ламбото, а 

в останалите 5 (18,52%) случая свободна 

кожна пластика и/или първично затваря-

не беше метод на реконструкция за пок-

риване на част от първичния дефект. 

При 5-ма от пациентите (18,52%) съче-

тахме свободна кожна пластика със пър-

вично затваряне. При 3-ма използвахме 

свободна пластика след първоначално 

покриване на дефекта със синтетични 

кожни заместители. Усложнения отче-

тохме при 2-ма пациента от серията 

(7,40%), един с частична загуба на сво-

боден кожен трансплантант и един с на-

личие на хематом. И при двамата предп-

риехме консервативно поведение, без 

необходимост от повторна оперативна 

намеса. Смъртност отчетохме при 1 па-

циент, което свързваме с тежка съчетана 

черепно-мозъчна травма. Резултатите 

отчетохме по предварително изготвена 

от нас скала, като вземаме в предвид 

трайността и успеха на покритието, със-

тоянието на донорния участък, естетич-

но-козметична оценка и субективно коз-

метично приемане, настъпили усложне-

ния. Козметично приемане, свързано с 

постоперативната алопеция на мястото 

на вторичничните дефекти от донорните 

участъци третирахме на втори етап с ек-

спанзия на тъкани или с присаждане на 

коса. Извършваме и късна оценка на ре-

зултатите от лечението след 6 месечен 

период.  
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Диаграма 1. Използване на повече от един реконструктивен метод 

Табл. 1. Зависимост на метода на лечение от етиологията 

 

Табл. 2. Зависимост на метода на лечение от големината на дефекта 
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Обсъждане 

Интелигентната реконструкция пре-

минава през подробна оценка на физио-

логията и анатомията на областта, вни-

мателен анализ на дефекта и общото 

състояние на пациента, преценка на по-

тенциала за козметичен компромис. Из-

борът на оперативни техники е от клю-

чово значение. 

Както Lal и Pham (9; 12) използваме 

Биобран като окончателена превръзка за 

повърхностни изгаряния и като етап след 

хирургична ексцизия на дълбоки изгаря-

ния, когато автогенна или трупна кожа 

не е на разположение. Присъединяваме 

се към мнението на Gerding, Lal и 

Zachary (7; 9; 16), че Биобран намира 

широко приложение, като намалява зна-

чително болката и използването на анал-

гетици, времето за лечение и съответно 

болничния престой в сравнение с други 

превръзки. Поради тези причини, както 

и авторите, предпочитаме да използваме 

Биобран при деца. Използваме Биобран 

само веднъж, а не ежедневно или през 

ден, както се прилагат други превръзки, 

мнение изказано и от Rogers (13). Проз-

рачността на Биобран дава възможност 

за редовна, лесна и динамична проверка 

на състоянието на раната, мнение на 

Farroha (5), което подържаме. Присъеди-

няваме се към становището на О. Ха-

джийски (1), че Биобран няма антибак-

териални свойства и не е поджодящ за 

лечение на инфектирани рани, затова го 

поставяме само в първите 48 часа след 

травмата. Споделяме и мнението на 

Smith (15), отчитайки предимствата на 

Биобран като незабавна и неограничена 

наличност, простотата на техниката, не-

ограничаване на бъдещите реконструк-

тивни опции. В следвашите 3 – 7 дни 

след ежедневна динамична оценка на 

състоянието на раната взимаме решение 

за извършване при необходимост на сво-

бодна кожна пластика. 

Местните ламба са основен метод за 

реконструкция при дефектите на скалпа, 

които осигуряват надеждни, добре вас-

куларизирани тъкани, с налични космени 

фоликули, като по този начин осигуря-

ват трайно, естетично покритие. Съглас-

ни сме с Newman (10), че когато се из-

ползва заедно със свободна кожна автот-

рансплантация при средни и големи де-

фекти (обикновено по-малки от 150 cm²), 

усложненията са по-малко от 4%.  

Това е една от причините за използ-

ваните от нас съчетани методи за рекон-

струкция. Добавянето на свободна кожна 

автотрансплантация към ротацията на 

тъканите, особено когато дефектът се 

покрива с единични ламба, намалява го-

репосочените рискове (фиг. 1, 2). Дока-

зателство е съобщавания от някои авто-

ри, като Newman (10), нисък процент ус-

ложнения (3,4%) при средните и големи 

по размер дефекти, използвайки съчета-

ните методики, резултати, корелиращи с 

получените при нашето проучване. Не 

споделяме мнението на Fincher (6) за 

покриване на дефекта с ротационни лам-

ба на няколко етапа, с цел да се намалят 

рисковете от прекомерно напрежение и 

свързаните с това усложнения. Плани-

раме и извършваме операциите на един 

етап. Подкопаването и отпрепарирането 

на околните тъкани, с цел да се повиши 

мобилността им и намали напрежението, 

смятаме за задължителен етап при всяка 

операция, нещо което Fincher (6) под-

чертава. Както и Angelos (3), смятаме 

транспозиционните ламба за по-малко 

приложими в областта на скалпа поради 

по-малката тъканна подвижност, затруд-

няваща възможността за транспозицио-

http://ezproxy.medlib-plovdiv.org:2098/pubmed/?term=Farroha%20A%5Bauth%5D
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ниране. Случаите, в които съчетаваме 

транспозиционни ламба със свободна 

кожна автотрансплантация, бяха в рам-

ките на множествени тъканни дефекти в 

областта на скалпа, едни от които ре-

шихме с транспозиция на тъкани, а дру-

ги със свободна кожна автотранспланта-

ция. Споделяме опита на Zhang (17) и 

използвахме бипедикулярни ламба за 

реконструкция на големи дефекти в об-

ластта на скалпа, като новосъзаденият 

вторичен дефект затваряме първично 

чрез свободна кожна автотранспланта-

ция (фиг. 3). Налага се мнението, че при 

реконструкция в областта на скалпа, 

трябва да се избягва прекомерното нап-

режение в ръбовете на раната, тъй като 

локалната исхемия може да доведе до 

дехисценция и/или частична загуба на 

ламбото, както и на инволуция на кос-

мени фоликули. Това, както и реконст-

руктивните решения при разпръснати 

или големи тъканни дефекти при тежки-

те, най-често съчетани травми в областта 

на скалпа, приемаме като основни при-

чини за използваните от нас съчетани 

методи за реконструкция.  

 

Фиг. 1. Случаи на използване на разцепен кожен трансплантант за покриване на до-

норното място на единично ротационно ламбо, служещо за реконструкция на парие-

тално разположен, среден по размер дефект, засягащ в дълбочина периоста на костта.  

 

Фиг. 2. Случай на съчетаване на еденично ротационно ламбо с разцепен кожен трансп-

лантант за покриване на голям тъканен дефект разположен фронтопариетотемпорално, 

засягащ в дълбочина черепните кости. 
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Фиг. 3. Случай на тежка травма от високоволтово електрическо изгаряне, с оформяне 

на голям тъканен дефект париетоокципитално, с некроза в дълбочина, достигаща до 

dura mater и тромбозa на sinus sagitalis superior. Използвана е съчетана техника с две 

двуосновни ламба и свободна кожна трансплантация за покриване на донорните учас-

тъци и частично първичния дефект. 

Изводи 

1. Съчетаните методи за реконструк-

ция на скалпа се използват предимно 

при пациенти след механична травма със 

средни и големи тъканни дефекти. 

2. Свободната кожна автотрансплан-

тация присъства при всички съчетани 

методи за реконструкция на скалпа. 

3. Съчетаването на методите за рекон-

струкция води до намаляване на услож-

нениюта и по-добри следоперативни ре-

зултати. 

Заключение 

За всеки успешен резултат при рекон-

струкция на скалпа се изискват солидни 

познания по анатомия, внимателно пре-

доперативно планиране със задълбочено 

запознаване с клиничното състояние на 

пациента, ясна оценка на тъкания де-

фект, познаване на голямо разнообразие 

от възможности за реконструкция и точ-

ното им интраоперативно изпълнение 

съобразено с естетичната индивидуал-

ност. 
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Резюме 

Увод: Възпалителните заболявания на белия дроб са едни от най-сложните проблеми в гръдна-

та хирургия. В момента се наблюдава постоянно нарастване на броя пациенти с остри гнойни за-

болявания на белия дроб. Материал и методи: За период от 15 години (2000 – 2014) в клиниката 

по Детска хирургия – УМБАЛ „Св. Георги, общо 116 деца с гнойно-десртуктивни заболявания на 

белия дроб са претърпели оперативно лечение. Резултати: Едно дете претърпя пулмонектомия, 

2 – билобектомия, 3 деца лобектомия, 2 – сегментектомия, а при 7 деца се извърши атипична ре-

зекция на нефункционален белодробен паренхим. След приложената оперативната интервениця 

децата се възтановиха добре. Обсъждане: Гнойно-деструктивните заболявания на белия дроб в 

детската възраст се отличават с динамично развитие и множество усложнения, при което често се 

налага хирургично лечение. 

–  

B. Ivanov, D. Dachev, S. Lupanov, M. Simeonov, I. Kirev, M. Nenov, P. Stefanova, A. Yonkov, 

E. Moshekov, D. Mitkovsk 

Deparetment of Surgical Propedeutics, Medical University of Plovdiv, 

Clinic of Pediatric Surgery, University Hospital St George 

Abstract 

Background: Inflammatory lung diseases are a serious problems in pediatric thoracic surgery. The 

numbers of patients with acute purulent lung disease are currently increased. Material and Methods: 

Over the period of 15 years (2000 – 2014) in the Department of Pediatric surgery – UMHAT “St. 

George”, 116 children with purulent-destructive lung disease were operated. Results: Pulmonectomy in 

one child was done, bilobectomy – 2, 3 – children with lobectomy, 2 with segmentectomy, and atypical 

lung resection was in 7 children. After operative treatment, the children were without complications. 

Conclusion: Purulent-destructive lung diseases in childhood is characterized by dynamic development 

and many complications, which frequently require surgical treatment. 

 

 

Увод 

Възпалителните заболявания на белия 

дроб и плеврата са един от най сложните 

проблеми в гръдната хирургия. В момен-

та се наблюдава постоянно нарастване 

броя на пациенти с остри гнойни заболя-

вания на белия дроб. Това се най-често 

се дължи на несвоевремената диагности-

ка на острата вирусна и бактерална 

пневмония и нерационалното използване 

на вироко спектърни антибиотици.(1,2) 

Наблюдава се значително нарастване 

на броя тежки и бързо настъпващи фор-

ми на гнойни заболявания на белия дроб 

придружени със сериозни усложнения. 

Бързо прогресиращите гнойно-деструк-



59 

тивни процеси в белия дроб изискват 

своевременна хирургична и интензивна 

терапия. (2,4) 

Материал и методи 

За период от 15 години (2000 – 2014) 

в клиниката по Детска хирургия – 

УМБАЛ „Св. Георги“, общо 116 деца с 

гнойно-десртуктивни заболявания на бе-

лия дроб са претърпели оперативно ле-

чение. Торакотомия с резекция на бял 

дроб се извърши при 15 от тях. При 7 

деца се наложи атипична резекция на 

белия дроб, лобектомия при 3, билобек-

томия – 2, сегментектомия – 2 отстраня-

ване на белия дроб при едно дете.  

Атипична резекция на белия дроб са 

претърпели общо 7 от децата вследствие 

на белодробен абсцес. При 3 от тях раз-

положен в дясна гръдна половина (фиг. 

1, 2), а при другите 4 в лявата. 

След кратка предоперативна подго-

товка и при трите деца се подходи с дяс-

на странична торакотомия в 5-то между-

ребрие, при останалите 4 с лява торако-

томия в 6-то междуребрие. При две от 

децата се намери абсцесна кухина в 

средния лоб, при третото в долния дол-

ния лоб. При останалите 4 деца, се наме-

ри абсцесесната кухина разположена в 

долния ляв лоб. Поради засягане на го-

ляма част от белодробния паренхим при 

всичките деца се извърши атипична ре-

зекция. (Фиг. 3) 

Повод за извършването на лява ло-

бектомия при едно дете и дясна при 2, е 

вследствие усложнена плевропневмония. 

По повод на същото усложнение се из-

върши дясна билобектомия при 2 деца и 

сегментектомия на десен бял дроб при 2. 

При всичките деца се подходи със лява и 

дясна странична торакотомия в 6-то 

междуребрие. След остраняването на 

некрочичните участици се извърши ща-

телна аеро и хемостаза. 

 

Фиг. 1. 

 

Фиг. 2. 

 

Фиг. 3. 
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Резултати 

След извъшването на оперативните 

процедури децата се възтановиха добре, 

гръдните дренове са свалени веднага 

след разгръщането на засегнатия бял 

дроб, потвърден с доброто общо състоя-

ние на децата, контролната рентгеногра-

фия и появата на везикуларно дишане в 

съответната гръдна половина. Торакал-

ният дренаж, при децата с извършена 

лобектомия и билобектомия се свали в 

по-късен етап, отколкото при останалите 

с оглед по тежката оперативна интер-

венция. На контролните рентгенографии 

преди дехоспитализацията и при всички-

те деца са без патологични отклонения, 

показателни за добрия непосредствен 

ефект от приложеното оперативно лече-

ние. (фиг. 4) 

 

Фиг. 4. 

Обсъждане 

Гнойно-деструктивните заболявания 

на белия дроб в детската възраст се от-

личават с динамично развитие и мно-

жество усложнения, при които често се 

налага хирургично лечение.(3) Тези за-

болявания представляват основния до-

минираш контингент сред децата с гръд-

ни хирургични заболявания лекувани в 

специализираните детски хирургични 

отделения и клиники.(1,2,5) 

Лечението на острите гнойно-

деструктивни заболявания на белите 

дробове представлява едно от най-

актуалните и значими направления в 

детската гръдна хирургия.(3) Взависи-

мост от формата, стадия и степентта на 

тежест на гнойно-деструктивния процес, 

лечението е различно. При парапневмо-

нично плеврално усложенение е показа-

но извършването на торакоцентеза (5) 

При 3 от оперираните от нас деца след 

извършването на торакоцентеза, състоя-

нието им остана без промяна с тенден-

ция към влошаване. Предприе се торако-

томия с декортикация, сегментектомия и 

лобектомия при последното. Това не е 

често срещана процедура при плевроп-

невмония, но при наличие на гангреноз-

но променен белодробен сегмент или 

лоб се налага нейното извършване, ме-

тод препоръчван от редица автори. (2,4) 

При останалите деца след стриктна пре-

ценка, метод на избор е първична ранна 

торакотомия. 

При голяма част от белодробните аб-

сцеси, извършването на атипични разек-

ции е необходима процедура. При сфор-

мирането на абсцесната кухина е налице 

и некроза на белодробния паренхим око-

ло нея. При 7 от нашите пациенти, опе-

рирани по повод белодробен абсцес е 

извършена атипична резекция на именно 

такъв гангренозно променен и некроти-

чен участък. В практиката все повече 

навлиза ВАТХ при резекции на белия 

дроб по повод гнойно-деструктивните 

заболявания. (5) Иновативен метод при 

деца, с който сме съгласни и ние. 

Според нас, извършването на резек-

ции на белия дроб, се понася относител-

но добре от децата, свързано е с незна-



61 

чителни загуби по отношение на обем-

ния и функционалния белодробен капа-

цитет, становище към което се придър-

жат и редица детски хирурзи. (4,5) 
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Въведение 

Йогата е древна индийска култура за 

физическо, умствено и духовно развитие. 

Думата „йога“ произлиза от санскрит 

(yuj), което означава да се свързват, да се 

присъединяват. Това отразява обедине-

нието на тялото, ума и духа и отличава 

йога от другите, общи програми за уп-

ражнения като система от едновременни 

физически, умствени и духовни практи-

ки (1). Позите при йога масажират орга-

ните, вкл. и имунните. Съвкупността от 

правилни упражнения, дишане, релакса-

ция, диета, позитивно мислене и медита-

ция при практикуването на йога генери-

ра балансирана, витална енергия, необ-

ходима на имунната система. Установено 

е, че практикуването на йога създава 

чувство на благополучие и оптимизъм, 

спокойствие, повишена концентрация, 

самочувствие, по-добра ефективност, 

добри междуличностни взаимоотноше-

ния и намалена раздразнителност (2). 

Всичко това прави практикуването на 

йога обещаващ подход за справяне със 

стреса.  

Стресът е сложна невро-физиоло-

гична реакция на организма към опреде-

лени физически, психически, здравос-

ловни и други дразнители. Факторите, 

пораждащи стресовата реакция, са остри 

и хронични. Хроничните стресови фак-

тори влияят на организма дългосрочно. 

Стресът може да се асоциира с патоло-

гични отклонения в имунната система. 

Отделените при стрес надбъбречни хор-

мони адреналин, норадреналин и корти-

зол; хипофизарните хормони пролактин, 

растежен хормон и мозъчни пептиди ме-

латонин, β-ендорфин и енкефалин се 

свързват със специфични рецептори на 

белите кръвни клетки, регулирайки тях-

ното разпределение и функция (3-5). 

Въпреки, че всички клетки имат адре-

нергични рецептори, отговорът към 

стрес се променя в зависимост от раз-

личната им плътност върху клетъчните 

субпопулации. Естествените клетки 

убийци (NK) имат β2-адренергични ре-

цептори с висока плътност и висок афи-

нитет; В-клетките имат рецептори с ви-

сока плътност, но с по-нисък афинитет, а 

Т-клетките – с най-ниска плътност и 

афинитет (6, 7). Усилията за справяне 

със стреса (спорт, употреба на алкохол, 

наркотици и др.) водят до различно по-

ведение, коeто също може да влияе вър-

ху имунния отговор (8). 

Цел 

Да се проучи имунологичната реак-

тивност при хора, практикуващи йога 

(йогини) повече от 6 месеца. 
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Материал и методи 

В проучването бяха включени 31 

практикуващи йога (29 жени и 2 мъже) 

на възраст между 18 и 65 години. Група-

та практикува йога с инструктор 2 пъти 

седмично по 1 час. Предварително бяха 

попълнени информирано съгласие, ан-

кетна карта и въпросник PSS-14 на 

Cohen (9), адаптиран на български език 

за оценка на скалата на стреса (10). PSS-

14 не е диагностичен тест, няма гранич-

на стойност, a служи за сравняване на 

степента на стресовото разстройство 

между две или повече групи. По-

високата получена стойност от теста се 

свързва с по-изразено ниво на стреса. За 

проучване на имунологичната реактив-

ност при йогини се изследваше перифер-

на кръв (с EDTA, литиев хепарин или за 

отделяне серум). Изследвани бяха:  

1/ основни показатели за клетъчния 

имунитет – абсолютен брой и относите-

лен дял на T, B и NK-клетки с клиничен 

флоуцитометър FACS Canto II (Becton 

Dickinson); 2/ хуморални имунни факто-

ри – серумни концентрации на общи 

имуноглобулини: IgG (при 29 йогини), 

IgМ и IgА (при 27 йогини), измерени 

чрез нефелометър Minineph (The Binding 

Site); 3/ имунен отговор при някои ла-

тентни вирусни инфекции – специфични 

IgG, IgМ и IgА за Ебщайн-Бар вирус 

(EBV) и цитомегаловирус (CMV) с 

Euroimmun Analyzer I-2P ELISA апарат. 

За статистическата обработка на данните 

са използвани вариационен и алтернати-

вен анализ при уровен на значимост на 

нулевата хипотеза р = 0.05. Данните са 

обработени с помощта на статистичес-

кия програмен пакет SPSS v.17.0. 

Резултати 

1. Оценка на стреса на хора, практи-

куващи йога. По скалата на стреса изс-

ледваните практикуващи йога, имат из-

числена средна аритметична стойност 

21,76. Получената чрез въпросника 

стойност е основа за бъдещо сравнение 

на оценката на стреса при йогини с дру-

ги групи. 

2. Оценка на клетъчния и хуморален 

имунитет при йогини. Значителна част 

от йогините – над 21 (70%) са с лимфо-

цитни популации и серумни имуногло-

булини в референтни граници. При 17 

(54.8%) от тях се наблюдава увеличен 

абсолютен брой на изследваните общи 

лимфоцити. При 7 (22.6%) е повишен 

броят на общите имунокомпетентни 

CD3+ Т клетки, при 7 (22.6%) – на CD4+ 

Т-хелперните лимфоцити, при 3 (9.7%) – 

на CD8+ супресорно/цитотоксичните 

лимфоцити, а при 5 (16.1%) – на NK 

клетките. При сравнение на средните 

стойности от абсолютния брой на Т, В и 

NK клетките на йогините със средните 

референтни стойности се установяват 

по-високи средни нива на всички изс-

ледвани популации и субпопулации на 

лимфоцитите при йогините с изключе-

ние на В-клетките (фигура 1). Намаление 

в абсолютния брой и относителния дял 

на имунните клетки, както и в серумните 

концентрации на IgG и IgМ, има само 

при единични случаи от изследваните 

(фигура 2). IgА са увеличени при 7 

(25.93%) от изследваните 27 йогини. 

3. Оценка на латентни вирусни ин-

фекции. Значителна част от практикува-

щите йога – 24 (77%), са с имунологични 

маркери за инфекции от групата на хере-

песвирусите. От тях 19 (61.3%) имат 

специфични IgG срещу CMV. В отсъст-

вие на изразена клинична симптоматика 
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това може да се интерпретира като ла-

тентна инфекция. При един от изследва-

ните се открива специфичен IgM срещу 

CMV (но без IgG) – маркер за активна 

инфекция, в случая без клинични проя-

ви. Само при един йогин се намират спе-

цифични IgG срещу EBV, а при 3 

(9.7%) – специфични IgM срещу EBV, 

индикатор за свежа инфекция или реин-

фекция. 

 

Фиг. 1. Средни стойности на абсолютен брой имунокомпетентни клетки при йогини 

 

Фиг. 2. Разпределение на йогините според изследваните серумни нива на IgG, IgМ и IgА 

Обсъждане 
В нашето проучване установяваме за-

пазване на клетъчните и хуморални фак-

тори на имунната система при голяма 

част от йогините. Изследванията на 

Aravind Gopal показват, че практикуване-

то на йога възстановява автономните 

рефлексно-регулаторни механизми и 

създава баланс между симпатикусовa и 

парасимпатикусова система в присъст-

вието на стресиращ фактор (11). Допуска 

се, че този баланс, създаден от йога, пре-

абс. брой 
Ly 

CD3+
T Ly

CD3+CD4+
T Ly

CD3+CD8+
T Ly

CD19+
B Ly

CD56+ 
NK клетки 

CD4/CD8

 x ̄(ср.аритметична) йогини 
клетки х 10 ⁹/l 

  
2.97 2.13 1.32 0.73 0.29 0.52 1.94

 x ̄(ср.аритметична) реф.граници 
клетки х 10 ⁹/l 

1.9 1.6 1 0.65 0.4 0.4 2.25

2.97 

2.13 

1.32 

0.73 

0.29 
0.52 

1.94 
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дотвратява отклоненията в клетъчния 

имунитет. Доказано е, че практикуването 

на Qi Gong – китайска енергийна систе-

ма, която комбинира медитативни техни-

ки с други, е асоциирано с повишаване 

на CD4+ Т клетките и CD4+/CD8+ ин-

декса в групата на здрави практикуващи 

йога в сравнение със здрави контроли 

(12). Тенденцията към повишаване на 

някои имунологични показатели може да 

бъде свързана с установяване на по-

добър контрол от имунната система вър-

ху честотата, тежестта и продължител-

ността на инфекциозни и малигнени за-

болявания (13). 

Изследванията за наличие на специ-

фичен имунен отговор срещу EBV и 

CMV при йогини показват честота на 

тези латентни вирусни инфекции, съпос-

тавима с данните за световната попула-

ция. Антитела на EBV и CMV се откри-

ват при над 80 – 90% от възрастните, без 

оглед на пол и етническа принадлеж-

ност, а също и при пациенти със синд-

рома на хронична умора (14). 

Способността за активно справяне със 

стреса в ежедневието води до постоян-

ното активиране на ендокринната систе-

ма и балансиране на имунния отговор 

(15). При психоимунологичните изслед-

вания на хора в стрес са използвани ня-

колко различни стратегии, включително 

хипноза, релаксация, упражнения, кла-

сическо позициониране, самостоятелно 

разкриване и излагане на стресор за пре-

одоляване на стреса. Съществуват и опи-

ти с прилагане на когнитивна поведен-

ческа терапия, в резултат на която е от-

четен положителен ефект (16). Чигонг, 

Тай чи и Йога са описани като медита-

тивни упражнения и включват релакса-

ция и концентрация, фокус върху диша-

нето, постепенно и целенасочено движе-

ние. Най-често извършвани практики на 

Хатха Йога са физически пози (асани), 

упражнения за дишане (пранаяма) и ме-

дитация (дхияна). Асаните въздействат 

върху различни части на тялото, масажи-

рат и внасят свежа кръв към вътрешните 

органи, отпускат ставите, мускулите и 

сухожилията. Всяка асана претендира да 

има различни ефекти. Някои от тях са 

стимулиращи нервната и кръвоносната 

система, други развиват координация и 

концентрация. Пранаяма се състои от 

разнообразни техники за регулиране на 

дишането (16). Предполага се, че упраж-

ненията с йога инхибират активността на 

паравентрикуларното ядро на хипотала-

муса, което стимулира предната част на 

хипофизата да произвежда по-малко 

АКТХ. Намаленото количество на АКТХ 

при йога води до по-слаба синтеза на 

кортизол от адреналните жлези (17, 18). 

Според Bagga и Gandhi йога води до ин-

хибиране на задната симпатикусова част 

на хипоталамуса (19). По такъв начин, 

оптимизирайки симпатикусовия отговор 

на организма при стресови преживява-

ния, се обновяват автономните регула-

торни рефлексни механизми, асоциирани 

със стрес (20). Активността на параси-

мапатикуса може да остане непроменена 

(19-22). 

Изводи 

Практикуването на йога запазва иму-

нокомпетентните клетки и серумните 

имуноглобулини в стойности, близки до 

референтните. Това е предпоставка за 

осигуряване на добра защита на йогини-

те срещу инфекции, контрол на автои-

мунни и малигнени заболявания. 
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Въведение 

Проследяването на нервно-психичес-

кото развитие (НПР) е основно задълже-

ние на лекарите от първичната медицин-

ска помощ, педиатрите и детските нев-

ролози. Откриването на нарушения в 

НПР като изоставащо или девиантно 

развитие има важно диагностично и 

прогностично значение в здравен, обу-

чителен и социален аспект за детето, се-

мейството и обществото (1, 2). Изслед-

ването на НПР се извършва със стандар-

тизирани тестове, които могат да бъдат 

разделени най-общо на 2 вида: 

Първи тип тестове покриват големи 

възрастови периоди и съдържат неголям 

брой тестови елементи за всеки възрас-

тов период. Типичен пример са методи-

ката на В. Манова-Томова (3), Denver 

Developmental Screening Test (4) и др. 

Някои от тях дават количествена оценка 

на развитието, а други само го определят 

като нормално или изоставащо. 

Втори тип тестове са фокусирани 

върху ключов възрастов период и скри-

нират развитието в почти всички облас-

ти на развитието с множество тестови 

елементи. Такава е методиката за 

5-годишна възраст на Michelsson и 

Ylinen (1987 г.) (5). Тя се състои от 57 

тестови елемента, разпределени в 12 об-

ласти и покриващи почти всички еле-

менти на НПР (груба и фина моторика, 

координация, неволеви движения, пира-

мидна симптоматика, артикулация, ези-

ково развитие, перцепция вкл. слух, кон-

центрация, поведение, зрителна острота 

и страбизъм). Тестът предоставя коли-

чествена оценка на развитието – както 

глобална, така и по области. Авторите 

използват резултатите от този тест като 

обобщена количествена оценка на разви-

тието и чрез нея изследват влиянието на 

различни перинатални рискови фактори. 

В предишна наша публикация доказахме 

приложимостта на оригиналната версия 

на теста (след съответна адаптация на 

български език) за клинични цели – 

проследяването на рискови новородени 

(6,7). 

Изработването на българска методика 

за 5-годишни деца, базирана на теста на 

Michelsson и Ylinen (1987 г.), има след-

ната мотивация: 1. Пет-годишната въз-

раст, от една страна предоставя възмож-

ност за диагностициране на редица чести 

и важни нарушения на НПР, като дефи-

цит на внимание с хиперактивност 

(ДВХ), специфично езиково нарушение 

(СЕН), нарушение в координационното 

развитие (НКР) и други (8). От друга 

страна, има достатъчен времеви период 

за интервенция преди сколаразацията. 

2. Тестът изисква осъвременяване с до-

бавяне на редица по-нови тестови еле-

менти и евентуално отпадане на други. 

Необходимо е осъвременяване и по от-

ношение на зачестяваща в последните 
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години патология, каквато е разстройст-

вото от аутистичния спектър. 3. Нужна е 

проверка в голяма популация на адапти-

раната на български език версия на тес-

та, поради очакваната голяма вариабил-

ност както на популационно, така и на 

индивидуално ниво, която намалява чув-

ствителността и специфичността на из-

ползваните тестови елементи (2,9).  

Цел 

Изследване на тестови елементи на 

НПР сред общата популация 5-годишни 

деца в България. 

Материал и методи 

В настоящото проучване са включени 

здрави 5-годишни деца, които заедно с 

родителите им са дали съгласие да бъдат 

изследвани. Изследването е проведено 

от 2011 до 2014 г. в 50 случайно избрани 

детски градини в 39 населени места (18 

града и 21 села) в административни об-

ласти Пловдив, Стара Загора, Пазарджик, 

Хасково и Кърджали. Изследвани са 405 

деца (202 момчета и 203 момичета). 

Изследвани бяха оригиналните 57 

тестовите елемента от методиката на 

Michelsson и Ylinen (1987 г.) (5). Добаве-

ни бяха 29 нови елемента – стоеж на 

един крак, изрязване на кръг, подхвър-

ляне на топка, горен, среден и долен ко-

ремни рефлекси, рефлекси от групата на 

Бабински, броене до 10, назоваване на 

цветове, дефиниране на разлики между 

предмети, конструкция с кубчета и вре-

ме за построяване на стълбичка от 10 

кубчета, стереогнозия за топче, кубче и 

ключове, наличие на тревожност, стере-

отипии, ехолалия, избягване на зрителен 

контакт. Резултатът за всеки тестов еле-

мент бе оценен като оптимален (обича-

ен, типичен) и неоптимален (необичаен, 

нетипичен) на база на оригиналните 

публикации (5, 9, 10). Неоптимален ре-

зултат насочва към абнормност без да я 

доказва. 

Резултатите от изследването на след-

ните показатели са представени обеди-

нени за лява и дясна страна: зрителна 

острота, подскачане и стоеж на един 

крак и носопоказалчена проба. „Пира-

миден синдром“ обединява няколко тес-

тови елемента и е дефиниран като съче-

тание на хиперрефлексия за поне един 

сухожилно-надкостен рефлекс с липса на 

коремен рефлекс и с поне един рефлекс 

от групата на Бабински от същата страна. 

Тестовите елементи бяха разпределе-

ни в 3 групи според относителния дял на 

неоптималните резултати в изследваната 

извадка: 1. С ниска честота на неопти-

мални резултати – от 0 до 4,9% неопти-

мални резултати. 2. Със средна честота 

на неоптимални резултати – от 5 до 

14,5% неоптимални резултати. 3. С ви-

сока честота на неоптимални резултати – 

над 14,9% неоптимални резултати. 

Статистическите методи включваха 

вариационен и алтернативен анализ при 

уровен на значимост на нулевата хипоте-

за Р = 0.05. 

Резултати 

На фигури от 1 до 3 са представени 

тестовите елементи според честотата на 

неоптимални резултати. Установи се ви-

сока честота на неоптимални резултати. 

Само 2% от децата имат оптимални ре-

зултати за всички елементи. Налице е 

статистически значима разлика (р < 0,05) 

между резултатите на момчетата и мо-

мичетата за следните елементи: зрителна 

острота, подскачане и стоеж на един 

крак, хващане на молив и състявяне на 

изречение. Във всички посочени елемен-
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ти момичетата се справят по-добре от 

момчетата. 

Обсъждане 

Настоящото проучване установи го-

ляма вариабилност в честотата на неоп-

тимални резултати в изследваната из-

вадка, която е репрезентативна за обща-

та популация деца на 5-годишна възраст 

в България. Тази вариабилност се обяс-

нява както с наличието на нормална ва-

риабилност в НПР (2, 9), така и с разли-

чия и особености на методиките, от кои-

то са взаимствани тестовите резултати. 

Тази вариабилност потвръждава необхо-

димостта от настоящото проучване като 

основна фаза при изработването на 

представителен за страната тест. 

Някои от тестовите елементи, целящи 

установяване нивото на рецептивна и 

експресивна реч и абстрактното мислене 

(обясняване разликата между предмети, 

повтаряне и съставяне на изречение), 

които приемаме в клиничната работа за 

информативни, показват висока честота 

на неоптимален резултат. Това налага 

преоценка на клиничното значение на 

тези тестови елементи и съобразяване с 

познаването на български език и наличи-

ето на стимулираща обучението околна 

среда. 

Добавените тестови елементи за аути-

зъм показват ниска честота на неопти-

мални резултати, което предполага висо-

ка диагностична спецфичност ако бъдат 

включени в теста. 

Някои елементи с ниска честота на 

неоптимални резултати и слабо клинич-

но значение, като „тремор на езика“ и 

„неволеви движения“, които присъстват 

в оригиналния тест на Michelsson и 

Ylinen (1987 г.) могат да отпаднат от но-

вия тест. 

   Фиг. 1. 
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   Фиг. 2. 

   Фиг. 3. 

Изводи 

Настощото проучване е стъпка към 

създаването на широкообхватен тест за 

НПР за български петгодишни деца. По-

казателите с ниска честота на неопти-

мални резултати вероятно биха имали 

висока специфичност за съответните на-

рушения в НПР. Тези с умерена честота 

на неоптимални резултати (между 5 и 

15%) трябва да бъдат използвани в съче-

тание с други тестови елементи от съща-

та група. Елементите с висока честота на 

неоптимални резултати трябва да бъдат 

модифицирани или изключени. 

Забележка 

Подробните резултати от изследването 

са на разположение и могат да бъдат по-

лучени чрез кореспонденция с авторите. 
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Резюме 

Десатурацията по време на 6MWT влошава физическо представяне и се обсъжда като важен 

предиктор на смъртноста при пациентите с ХОББ. 

Цел: Да се изследват връзките между десатурацията по време на 6MWT, симптомните скали 

(САТ и mMRC), функционалните белодробни показатели и броя екзацербации в предходната го-

дина. 

Пациенти и методи: При 50 пациенти от мъжки пол (възраст 64.5 ± 9.2; BMI 24.6 ± 4.5; тютю-

нопушене пк/год. 39.0 ± 23.3) са изследвани функционалните белодробни показатели и е проведен 

тест с физическо натоварване (6MWТ). Кислородната сатурация е мониторирана по време на на-

товарването, като за десатурация се приемаше намаляването на SpO2 с ≥ 4% за поне 3 мин. 

Резултати: Изследваните пациенти са с изразена обструкция (FEV1% = 40.8% ± 13.8%; РО2 = 

64.4 ± 9.7 mm Hg), умерено ограничен функционален капацитет (6MWT = 492 ± 91 m) и демонст-

ративна симптоматика (mМRС = 2.3 ± 1.0; САТ = 21.4 ± 7.5). На базата на намалението на SpO2 по 

време на теста пациентите са разделени в две групи – с десатурация (A) и без десатурация (B). 

Двете групи се различават сигнификантно по отношение на FEV1% = 47.9  12.4 vs 34.1  1.8 p = 

0.001; FVC% = 71.6  15.9 vs 58.6  17.0 p = 0.007; KCO% = 90.8  22.4 vs 63.4  26.1 p < 0.001; 

PCO2 = 39.4  4.5 mm Hg vs 44.3  7.0 mm Hg p = 0.006; изходна SpO2 = 94.8 ± 1.0 vs 91.3 ± 4.8 p = 

0.001.  

Процентът на десатурация корелира сигнификантно с основните спирометрични и кръвно-

газови показатели, но не и с mMRC, САТ и броя на екзацербациите за последната година.  

Изводи: Десатурацията при пациентите с ХОББ корелира с нарушенията на белодробната 

функция, но не и с тежестта на симптомите и броят на екзацербациите в предходната година. Това 

ни дава основание да предполагаме, че пациентите, десатуриращи по време на 6MWT представля-

ват отделен фенотип на ХОББ. 
 

 

 

Въведение 

Хроничната обструктивна белодробна 

болест (ХОББ) е един най-сериозните 

проблеми на здравеопазването в свето-

вен мащаб, свързан основно с тютюно-

пушенето. Счита се, че до 2020 година 

ХОББ ще бъде третата водеща причина 

за смъртността сред населението след 

миокардния инфаркт и мозъчния инсулт. 

При пациенти с ХОББ съществува сиг-

нификантна хетерогенност в клиничните 

прояви и протичането на заболяването. 

Известно, че ФЕО1 само по себе си не 

може адекватно да отразява тази хетеро-

генност, но ясна алтернатива все още 

няма /1/. 

В ревизията на GOLD 2011 специално 

внимание се обръща на екзацербациите и 

коморбидитета, които допринасят за ця-

лостната тежест на болестта при всеки 

отделен пациент. В предишните издания 

на доклада намалението на FEV1 беше 
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отправна точка за стратифициране на 

пациентите според нивото на обструкция 

и разделянето на болестта на отделни 

стадии. В новия доклад авторите посоч-

ват, че определянето единствено на този 

показател не е надеждно за цялостната 

оценка на болния и във връзка с това е 

въведено допълнително категоризиране 

на пациентите според симптомите на 

mMRC и CAT скалите и анамнезата за 

екзацербации в предходната година /2/. 

Изследването на физическият капаци-

тет на пациентите с ХОББ има изключи-

телно важна стойност, както по отноше-

ние оценката на тежестта на заболяване-

то и прогнозата му, така и по отношение 

на определянето на терапевтичното по-

ведение /3/. 6MWT е широко използван 

валидизиран и стандартизиран инстру-

мент позволяващ лесно и евтино осъ-

ществяване на субмаксимално натовар-

ване отразяващо в голяма степен ежед-

невната физическа активност на болни-

те /4,5/. Тези му качества го направиха 

предпочитана методика както при паци-

енти с ХОББ, така и при други заболява-

ния – ИБФ, сърдечна патология, пери-

ферни съдови заболявания и други. 

Проследяването на сатурацията чрез 

пулсоксиметрия по време на тестовете с 

натоварване /6MWT и КПТН/ позволява 

лесно и сигурно да се открият пациенти-

те десатуриращи при физическо усилие 

/6/. Феномена десатурация се среща чес-

то при по-напредналите стадии на ХОББ 

и е със сложна патофизиологична при-

рода. Свързана е с ограничението на 

възшния поток, намаления дифузионен 

капацитет, системното възпаление и ок-

сидативния стрес, засягащи много орга-

ни и системи и водещи до дисбаланс 

между кислородното снабдяване и кон-

сумация. Значителното спадане на ниво-

то на циркулиращия кислород в резултат 

на нарасналите нужди по време на физи-

ческо усилие води до промени във функ-

ционирането както на дихателната, така 

и на сърдечносъдовата система и пери-

ферната мускулатура, ограничаващи фи-

зическия капацитет на пациентите. Спо-

ред някои изследователи многократно 

повтарящите се епизоди на хипоксемия 

при субмаксимални натоварвания, тоест 

по време на обичайната ежедневна ак-

тивност на болните предизвикват вазо-

констрикция в зоната на белодробните 

артерии, която пък е отговорна за разви-

тието на необратима пулмонална хипер-

тония и по-лошата прогноза при тези 

болни /7/. Значимоста на това явление, 

неговата изява в хода на заболяването и 

мястото му като прогностичен маркер, 

накара множество изследователи в пос-

ледните години да насочат усилията си 

за уточняване на неговата стойност и 

взаимовръзки с другите важни показате-

ли, характеризиращи патогенезата на 

ХОББ /19,23,24,25/. 

Идентифицирането и проследяването 

на „десатуриращите“ пациенти с ХОББ е 

част от процес на търсене на комбинация 

от признаци на болестта, които описват 

различията между индивидите с ХОББ и 

които ги свързват с клинично значими 

следствия – симптоми, екзацербации, 

отговор на лечение, ритъм на прогресия 

на заболяването или смърт т. нар. фено-

типизиране /8,9/. 

Цел  

Да се проучи клинико-функционал-

ната характеристика на „десатуриращи-

те“ пациенти с ХОББ. 
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Пациенти и методи 

Настоящото изследване е проведено в 

Клиниката по пневмология, Клиниката 

по кардиология и Катедрата по патофи-

зиология при Медицински университет – 

Пловдив, България от 2009 до 2012 г. 

В изследването са включени 50 мъже 

с диагноза ХОББ в различни стадии спо-

ред критериите на GOLD (Таблица 1). 

Табл. 1. Характеристика на изследвани-

те пациенти с ХОББ (n = 50) 

Параметри mean ± SD 

Възраст години  64.2 ± 8.6 

Тютюнопушене пак./години 39.0 ± 23.3 

FEV1  % pred. 47.9 ± 12.4 

KCO  % pred. 90.8 ± 22.4 

PaO2 mm Hg 67.0 ± 8.7 

PaCO2 mm Hg 39.4 ± 4.5 

SpO2 bas. % 94.8 ± 1.0 

6MWD m 506 ± 82 

mMRC  2.08 ± 0.9 

SGRQ  59.1 ± 18.0 

CAT  21.3 ± 7.8 

Брой екзацербации* n 1.0 ± 1.4 

BODE index  2.8 ± 1.8 

EF % pred. 59.9 ± 3.0 

BNP (pg/mL) 56.9 ± 66.2 

Съкращения: FEV1 – форсиран експираторен 

обем за 1 секунда, КСО – дифузионен капацитет 

коригиран към единица алвеоларен обем, PaO2 – 

парциално налягане на О2, PaCO2 – парциално 

налягане на СО2, SpO2 bas. – изходна сатурация, 

6MWD – изминато по време на 6MWT разстоя-

ние в метри, mMRC – модифицирана скала на 

MRC за оценка на диспнеята, SGRQ – въпросник 

за оценка качеството на живот на болница St 

George /Лондон/, CAT – тест за оценка състояни-

ето на пациенти с ХОББ, BODE index – B – BMI 

(индекс за телесна маса); O – Obstruction (обст-

рукция); D – Dyspnоea (задух); E – Exercise (тест 

с усилие), EF – фракция на изтласкване в %, 

BNP – В тип натриуретичен пептид. 

Изключващи критерии  

на изследването: 

Към изследвания контингент бяха 

приложени следните изключващи кри-

терии: 

 Левостранна сърдечна недостатъч-

ност (ЕF ≤ 50%, BNP ≥ 100 pg/mL), не-

контролирани ритъмни нарушения, нес-

табилна ИБС, пресен МИ и състояния 

след БТЕ. При всички пациенти е осъ-

ществена изходно ЕхоКГ и ЕКГ за изк-

лючване на систолна левокамерна дис-

функция от миокарден или клапен тип. 

 Бронхиална астма. 

 Белодробен карцином. 

 Мускулно-скелетни и др. заболява-

ния не позволяващи провеждането на 

6MWT и кардиопулмонален тест с нато-

варване. 

 Активна белодробна ТБК. 

При всички пациенти бе снета под-

робна анамнеза за настоящите, придру-

жаващите и миналите заболявания, дан-

ни за тютюнопушене в пакетогодини и 

броя на екзацербациите в последната го-

дина и бяха осъществени:  

 Спирометрия с БДТ (MasterScreen 

Diffusion/Body, E. Jaeger); 

 Бодиплетизмография (MasterScreen 

Diffusion/Body, E. Jaeger); 

 Определяне на дифузионен капа-

цитет (MasterScreen Diffusion/Body, E. 

Jaeger); 

 Кръвно-газов анализ на артериали-

зирана капилярна кръв (Flex 830, 

Radiometer); 

 6 Минутен тест с ходене (6MWT); 

 Кардиопулмонален тест на тредмил 

(КПТН); 

 Ренгенография на бял дроб. 

6MWT се проведe в закрит коридор, 

по-дълъг от 30 метра, на който пациен-
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тът ходи в продължение на шест минути 

като целта му е да измине възможно най-

дългото разстояние. Пациентите са инс-

труктирани да ходят от край до край, 

толкова бързо, колкото могат за 6 мин. 

Позволено им е да спират за почивка. По 

време на ходенето болните получават 

окуражаване посредством стандартизи-

рани фрази. Изминатото разстояние се 

измерва в метри. В началото и края на 

теста диспнеята се определя посредст-

вом скалата на Борг (Borg scale). Всеки 

пациент извърши теста най-малко по 

2 пъти в рамките на два дни. Кардио-

пулмоналентест с натоварване (КПТН) е 

осъществен на тредмил TrackMaster и 

апарат MedGraphics Cardio2
TM

 (Medical 

Graphics, St Paul, Minnesota, USA). Изс-

ледването е проведено сутрин, 2 часа 

след последния прием на храна, при 

стандартизирана температура и влаж-

ност на въздуха и нормално атмосферно 

налягане. Преди всеки тест се извършва 

прецизна калибрация на газовия анали-

затор и пневмотахометъра. Пациентът е 

предварително запознат с естеството на 

процедурата и подробно инструктиран за 

правилата на изследването, което се про-

вежда след неговото изрично съгласие. 

Кислородната сатурация е мониторирана 

по време на натоварване (6MWT и 

КПТН) с PalmSat 2500+ (Nonin Medical, 

Plymouth, MN, USA), като за десатура-

ция се приемаше намаляването на SpO2 с 

≥ 4% за поне 3 мин.  

Ехо КГ беше осъществена с ултразву-

кова система Hewlett Packard Sonos 2500 

System. Всички пациенти са изследвани 

в легнало положение от субкостален или 

парастернален достъп под 2D-ехокар-

диографски контрол с 2,5 MHz трансдю-

сер. Измерено беше аcceleration time 

(AT). Левокамерната фракция на изтлас-

кване определена по метода на Симпсон. 

С помощта на заложения софтуер на из-

ползваната апаратура е изчислено автома-

тично средното налягане в a.pulmonalis 

(mean Pulmonary Arterial Pressure – PAP). 

Симптомите и здравният статус на паци-

ентите бяха проследявани със стандарти-

зирани въпросници за оценка на качест-

вото на живот на пациента, усещането за 

задух и свързаното с него ограничение на 

физическата активност (mMRC(10,11), 

SGRQ (14,15) и CAT (12,13)). 

Резултати  

По време на 6MWT от изследваните 

от нас 50 пациента при 26 (52%) се наб-

людава десатурация. 

На базата на намалението на SpO2 по 

време на теста пациентите бяха разделе-

ни в две групи – с десатурация (A) и без 

десатурация (B) (Таблица 2). 

Двете групи се различават сигнифи-

кантно и по отношение на FEV1 %; 

FVC%, IC%; KCO%; PCO2; изходна 

SpO2, но не и по отношение на mMRC, 

САТ и броя на екзацербациите за пос-

ледната година.  

Процентът на десатурация корелира 

сигнификантно с основните спиромет-

рични и кръвно-газови показатели FEV1% 

(r = -0.29; p = 0.047), КСО% (r = -0.51; p = 

0.001) /Фиг. 1/, PO2 (r = -0.44; p = 0.002), 

PCO2 (r = 0.330; p = 0.025), но не и с 

mMRC, САТ /Фиг. 2/ и броя на екзацер-

бациите за последната година.  

26 (52%) от пациентите са десатури-

рали по време на 6MWT. В групата про-

вела едновременно 6MWT и КПТН (n = 

40) при КПРП са десатурирали 21 паци-

ента, 19 от които са десатурирали и при 

6MWT /Фиг. 3/. Очевиден е сходния ре-

зултат между двата теста при идентифи-

цирането на десатуриращите пациенти. 
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Табл. 2. Сравнение на функцикционалните и клинични параметри при пациенти без и с 

десатурация 

Параметри  Без десатурация n = 24 С десатурация n = 26 P 

Възраст години  64.2 ± 8.6 65.0 ± 9.9 NS 

FEV1 % pred.  47.9 ± 12.4 34.1 ± 1.8 0.001 

FVC % pred.  71.6 ± 15.9 58.6 ± 17.0 0.007 

IC % pred.  78.0 ± 15.8 64.3 ± 19.1 0.015 

KCO  % pred.  90.8 ± 22.4 63.4 ± 26.1 0.001 

PaO2 mm Hg  67.0 ± 8.7 62.2 ± 10.1 0.050 

PaCO2  mm Hg  39.4 ± 4.5 44.3 ± 7.0 0.006 

SpO2 bas. % 94.8 ± 1.0 91.3 ± 4.8 0.001 

6 MWD m 506 ± 82 480 ± 98 NS 

mMRC 2.08 ± 0.9 2.46 ± 1.1 NS 

SGRQ 59.1 ± 18.0 62.8 ± 15.6 NS 

CAT  21.3 ± 7.8 21.4 ± 7.4 NS 

Брой екзацербации* n 1.0 ± 1.4 1.6 ± 1.8 NS 

PAP mm Hg 37.6 ± 4.1 39.8 ± 7.2 NS 

BODE index  2.8 ± 1.8 4.2 ± 2.2 NS 
 

 

 

Фиг. 1. Корелация на процента на деса-

турация с КСО% 

 
Фиг. 2. Липса на корелация на процента 

на десатурация с въпросника САТ 

 
Фиг. 3. Съвпадение на процента десату-

рация при провеждането на двата теста с 

натоварване (6MWT и КПТН) 

Обсъждане 

В нашето изследване ние установих-

ме, че 26 (52%) от пациентите десатури-

раха по време на 6MWT. 

Проследяването на сатурацията по 

време на 6MWT чрез постоянна пулсок-

симетрия позволява да се открие фено-

менът десатурация (спадането на SpO2 ≥ 

4%). Спадането на кислородното наси-

щане по време на физическо натоварване 

не е рядко явление. Съгласно настоящи-

те ръководства тази процедура не е 
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стандартизирана и е опция по време на 

провеждането на теста /1,4/. 

По данни на Jenkins S & Cecins N. /16/, 

които изследват голяма група пациенти с 

хронични белодробни заболявания – 741 

пациента, от които 572 с ХОББ, при 47% 

(n = 345) по време на 6MWT се устано-

вява десатурация.  

Van Gestel et al /17/ също установяват 

значителна честота на десатурация по 

време на физическо натоварване /6MWT/ 

при пациенти с ХОББ – 61.7% от изслед-

ваната група от 154 пациента и намират, 

че стойностите на FEV1 % pred < 50% в 

значителна степен могат да предскажат 

изявата  по време на 6MWT. При изс-

ледваните от нас пациенти също е нали-

це сигнификантна корелация с FEV1 % 

pred, но освен това е налице корелация с 

дифузионните – КСО% (r = -0.51; p = 

0.001), кръвногазовите показатели: PO2 

(r = -0.44; p = 0.002) и PCO2 (r = 0.330; 

p = 0.025) и изходна SpO2 r = -0.648; p < 

0.001. 

Разделяйки изследваните от нас паци-

енти на две групи – с десатурация (A) и 

без десатурация (B) ние установихме, че 

десатуриращите пациенти с ХОББ се 

различават сигнификантно от тези без 

десатурация по време на 6MWT по спи-

рометричните (FEV1%; FVC%; IC%;), 

кръвногазовите (PCO2), изходна SpO2 и 

показателите на дифузионния капацитет 

(KCO%), но не и по скалите за оценка на 

симптомите (mMRC, САТ) и броят на 

екзацербациите в предходната година. 

Hussein, K. et al /18/ изследвайки 55 

пациента, ги разделят на десатуратори и 

недесатуратори въз основа на резултати-

те от проследяването на SpO2 по време 

на CPET и намират, че при десатурато-

рите FEV1%, DLCO% и изходна SpO2 са 

сигнификантно по ниски, докато PCO2, 

PAP и резултата от mМRС са сигнифи-

кантно по високи. При изследваните от 

нас пациенти ние получаваме сходни ре-

зултати по отношение на FEV1%, дифу-

зионния капацитет и изходна SpO2, но не 

намираме сигнификантна разлика в PAP 

и резултата от mМRС 

Други изследователи наблюдават 224 

болни с ХОББ, като ги разделят на две 

групи със и без десатурация. Проследя-

вайки ги в продължение на 3 години ус-

тановяват, че при групата на десатури-

ращите пациенти е налице по-бърз спад 

на FEV1% (p = 0.006), което предполага, 

че индуцираната от физизическо нато-

варване десатурация има предсказваща 

стойност по отношение на намаляването 

на белодробните функции на пациентите 

с ХОББ във времето /19/. 

От получените данни при изследване-

то на нашите пациенти чрез 6MWT и 

КПТН (n = 40) е налице сходен резултат 

между двата теста при идентифициране-

то на десатуриращите пациенти, като 

предимството на 6MWT e, че е по-лесен 

и по-евтин за изпълнение.  

Редица автори /20,21,22/ изследват 

възможностите на тестовете с натовар-

ване за оценка на физическия капацитет 

при пациентите с ХОББ и заключават, че 

кардиопулмоналния тест с натоварване 

(КПТН) осъществен на тредмил е по-

подходящ и чувствителен за откриване 

на десатурация при пациенти с ХОББ, в 

сравнение с протоколите използващи 

натоварване чрез велоергометър. 

Десатурацията по време на физическо 

натоварване при пациентите с ХОББ има 

самостоятелна предиктивна стойности 

по отношение на смъртността смятат 

Takigawa N, et al. /23/, докато други изс-

ледователи намират че това явление по-

добрява предсказваща стойност на 
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6MWD по отношение на фаталния изход, 

но не е по-голяма от стойноста на PО2 в 

покой /24/. Друга група автори намират, 

че най-висока стойност като предиктор 

на леталния изход при пациенти с ХОББ 

има изминатото по време на 6MWT раз-

стояние и степента на задуха, оценена в 

края на натоварването по скалата на 

Борг /25,26/. Диспнеята по време на 

ежедневната активност, оценена чрез 

mMRC и екзацербациите в последната 

година, са основни компоненти от т.нар. 

композитни индекси: BODE /27/, DO RE 

MI BOX – първият индекс в който са 

включени екзацербациите като важен 

критерий оценяващ тежестта и прогре-

сията на заболяването /28/, DOSE и дру-

ги), които са методики с доказана пре-

диктивна стойност по отношение на 

прогнозата на заболяването. 

Всички тези данни ни дават основа-

ние да смятаме, че десатурацията по 

време на физическо натоварване е важен 

феномен при пациентите с ХОББ, свър-

зан с по-тежкото протичане на заболява-

нето и по-лошата му прогноза. Това яв-

ление се нуждае от по-задълбочено изу-

чаване и изясняване на взаимовръзките 

между десатурацията по време на 

6MWT, симптомите (САТ и mMRC), 

функционалните белодробни показатели 

и броя екзацербации в предходната го-

дина (оценката на риска). 

Заключение 

Десатурацията при пациентите с 

ХОББ корелира с нарушенията на бе-

лодробната функция, но не и с тежестта 

на симптомите и броят на екзацербации-

те в предходната година. Това ни дава 

основание да предполагаме, че пациен-

тите, десатуриращи по време на 6MWT, 

представляват отделен фенотип на 

ХОББ. 
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Резюме 

Септичният артрит на интервертебралните стави е рядко и малко познато заболяване. До този 

момент в литературата има описани само няколко десетки случаи. 

Разгледан е случай на 48 годишна жена, която съобщава, че преди месец внезапно получила 

силни болки в кръста и дясното ѝ стъпало се отпуснало. Имала е умерена треска, без да вдига ви-

сока температура. Прегледът установява вертебрален синдром, болка в кръста, усилваща се при 

натиск вдясно паравертебрално на ниво L4 – S1 и ирадираща към задната повърхност на дясно 

бедро, част от прасеца и стъпалото. Хипестезия в зоните на L4, L5, S1 коренчета в дясно; затрудне-

на плантарна и дорзална флексия на дясно стъпало – 3/5. Левият крак – б.о. Кръвната картина по-

казва леко увеличение на белите кръвни телца – 11,7 х 10
9
/l и значително увеличение на CRP – 

60,1 mg/l. КТ и МРТ установяват промени на десните интервертебрални стави на нива L4-5 и L5-S1 

от инфекциозно естество, който се разпространяват и паравертебрално. Проведена е КТ асистира-

на аспирация, при което е изолиран Streptococcus pneumoniaе и е проведената успешна адекватна 

антибиотична терапия. 

В случаите, когато са налице лумборадикулалгични оплаквания в съчетание с инфекциозен 

синдром, е необходимо да се направят по спешност нужните лабораторни тестове и подходящото 

образно изследване. 

Ключови думи: септичен артрит на интервертебрална става, лумборадикулопатия 

 

Въведение 

Септичният артрит на лумбалните ин-

тервертебрални стави (САИС) е рядко 

заболяване, описано за първи път от DS 

Halpin et all. 1987.[1]. Почти 90% от 

всички САИС са разположени в поясна 

област.[2,3] Пациентите, обикновено се 

оплакват от неспецифични болки в кръс-

та, ирадиращи към краката, които са 

значително по-изразени от тези при сеп-

тични остеомиелити, като неврологичен 

дефицит се наблюдава при близо поло-

вината от пациентите.[2,4] Развитието на 

епидурален и/или параспинален абсцес, 

в зависимост от това дали пробива на 

ставната капсулата е от вентралната или 

дорзална повърхност, е не рядко услож-

нение.[3] В по-малък брой случаи е въз-

можно септичният артрит да остане изо-

лиран. Ранната диагноза е от голямо зна-

чение, както за изхода на заболяването, 

така също и за стойността на лечението. 

САИС се срещат по-често при болни над 

60 годишна възраст, с намален имунитет 

и не рядко се дължат на ятрогенна ин-

фекция от прекарани епидурални или 

паравертебрални инжекции, акупунктура 

или оперативни интервенции.[5,6]. В 

нашия случай става въпрос за по-млада 

пациентка, липсват рискови фактори и 

няма данни за възможна ятрогенна ин-

фекция.  
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Описание на случая 

Касае се за жена на 48 год., която от 

около 1 месец се оплаква от болки в 

кръста. Преди известно време, по-време 

на екскурз

ъ-

палото се отпуснало. Провела за пореден 

път мануална терапия, от която не само 

че нямала ефект, но по време на сеанса 

получила остра болка в дясната част на 

кръста, придружена с повръщане. Съоб-

щава, че е имала умерена треска, без да 

вдига висока температура. При прегледа 

се установява вертебрален синдром, 

болка в кръста, която се усилва при на-

тиск вдясно паравертебрално на ниво L4 

– S1 и спуска към задната повърхност на 

дясно бедро, част от прасеца и стъпало-

то. При движение болката се усилва. 

Хипестезия в зоните на L4, L5, S1 корен-

чета в дясно; затруднена плантарна и 

дорзална флексия на дясно стъпало. Ле-

вият крак – б.о. Въпреки проведената 

обезболяваща терапия през следващите 

дни се отбелязва известно влошаване на 

състоянието – болката се усилила, поя-

вила се констипация, отпаднала. 

Изследвания 

Кръвната картина показва леко уве-

личение на белите кръвни телца – 

11,7х10
9
/l и значително увеличение на 

CRP – 60,1 mg/l. Спондилографията по-

казва леко изгладена лумбална лордоза и 

нехомогенност на дясната L5-L6 интер-

вертебрална става. Компютър томограф-

ското (КТ) изследване на лумбален 

гръбнак установява възпалителен артрит 

на интервертебралните стави на нива L4-5 

и L5-L6 вдясно. Гнойният абсцес се е 

разпространил и към десния m. iliacus. 

(Фиг. 1). При използване на костен про-

зорец се установяват деструктивни кост-

ни промени на долния ставен израстък 

на L5. Магнитно резонансната томогра-

фия (МРТ) установява набъбване на дес-

ните апофизни стави на нива L4-5 и L5-6. 

Възпалителния процес ангажира и ко-

ренчевите канали на тези нива и се разп-

ространява към десния m. Iliopsoas. 

(Фиг. 2.) 

 

Фиг. 1. КТ (с контраст) на ниво L5-L6: 

(белите стрелки) – абсцеса встрани от m. 

iliacus; (черно-бяла стрелка): деструкция 

на апофизния израстък на L5 

 

Фиг. 2. МРТ на ниво L5 – L6: (бели 

стрелки) – септичен артрит на дясната 

става; (черно-бели стрелки) – абсцес в 

областта на m. iliacus 

Диференциална диагноза 

Клиничната картина на CАИС е по-

добна на тази на спондилодисцита. Най-

често тя се изразява в болка в кръста, с 

различен интензитет при движение и по-

кой.[4,7] Често се наблюдава е треска с 

различен интензитет, гадене, отпадна-

лост и скованост.[6,7,8] Тези клинични 

белези не са специфични и позволяват да 
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се мисли за други диагнози, като муску-

лен абсцес, тумори или първичен епиду-

рален абсцес. При едностранните САИС, 

оплакванията на пациентите са по-

интензивни, болката е много силна, въз-

никва по-рано и се усеща по-

латерално.[4,7] При локализация на за-

боляването в лумбална област болката се 

спуска към хълбока, глутеална област и 

бедрата, като по този начин наподобява 

дискова херния.[7,8] Пациентите не ряд-

ко имат неврологичен дефицит от увреди 

на нервните коренчета, като са описани 

и случаи на синдром на cauda 

equinа.[8,9] Дебюта на заболяването ва-

рира от 2 дни до 5 месеца.[5,7,10] 

Лечение 

Осъществена е КТ асистирана аспи-

рация на абсцеса, при което е изолиран 

Streptococcus pneumoniaе и е проведена-

та адекватна антибиотична терапия 

(Vancomycin и Ceftriaxone – интравеноз-

но в продължение на 30 дни и Rifampic-

in – перорално). (Фиг. 4) Поради не то-

лериране на последния медикамент (га-

дене, повръшане и диария) той бе спрян 

и бе назначен веднъж на ден Amoxicillin 

500 mg през устата за 14 дни. 
Пациентката се подобри значително 

след проведената терапия. Един месец 

след лечението се регистрира отзвучава-

не на болките и значително подобрение 

на походката. Редукция на парезата на 

плантарна и дорзална флексия на дясно 

стъпало до 4/5. Персистира хипотонията 

и хипотрофията на мускулатурата на 

десния крак. Контролна МРТ установява 

резорбция на паравертебралния абсцес с 

остатъчни постинфламаторни промени 

на ставата на нива L5 – L6. (Фиг. 5) 

 

Фиг. 3. КТ без контраст: визуализира се 

поставения под КТ контрол катетър за 

аспирация на гнойната колекция в дес-

ния m. iliacus. 

 

Фиг. 4. Контролна МРТ – резорбция на 

паравертебралния абсцес и остатъчни 

постинфламаторни промени на ставата 

на ниво L5-6 в дясно. 

Обсъждаене 

Ролята на интервертебралните стави в 

предизвикването на лумбо-радикулал-

гичен синдром е известна от 1911 годи-

на, но ролята на САИС е позната сравни-

телно отскоро. [1,11] Т. Ogura et all. на-

мират в литературата 50 описани случаи, 

докато K-W Rhyu et all. и D. Klekot et al., 

считат, че те са 40.[3,10,12]. AJ Muffoletto 

et al. посочват, че едва 4% от всички сеп-

тични остеомиелити са разположени в 

интервертебралните стави.[7]. Други ав-

тори отбелязват, че честотата им е по-

висока – 20% oт всички спинални ин-

фекции, и това се дължи на пропуски в 

диагностиката, поради непознаване на 
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заболяването.[2,4,12]. Заболяването се 

локализира в 86 – 97% в лумбална об-

ласт, а в останалите случаи – в шийна 

област.[3,4,7,8,13] В световната литера-

тура има описани два начина на разпрос-

транение. В по-голямата част от случаи-

те (72%) е налице хематогенно разпрост-

раняване на инфекцията от огнище в ор-

ганизма.[7,8,10,12,13] Точният механи-

зъм на разпространение не е напълно из-

вестен. Според някои той се обуславя от 

особеностите на кръвоснабдяването в 

лумбална област.[4]. D.S. Halpin и R.D. 

Gibson считат, че след по-екстремно на-

товарване в ставите настъпват микрок-

ръвоизливи, което позволява навлизане-

то на бактерии, докато М. Ergan et al. 

считат, че дегенеративните промени в 

интервертебралните стави представляват 

рисков фактор за възникване на инфек-

ция.[1,4] В останалите случаи се касае за 

ятрогенна инфекция на базата на инжек-

ция, акупунктура, оперативна интервен-

ция и проникващо нараняване.[5,6,9]. 

При нашия случай няма данни за ятро-

генна инфекция, не се открива и огнище 

в организма – кръвната и уринарна кул-

тура са нормални, но съществуват анам-

нестични данни за инцидент по време на 

мануална терапия – остра болка придру-

жена с повръщане. 

Рискови фактори за хематогенните 

САИС са възрастта над 60 години, деге-

неративни изменения на апофизните 

стави, ревматоиден артрит, кортикосте-

роидна терапия, както и всички състоя-

ния, които водят до намаляване на иму-

нитета, като употребата на имуносупре-

сори, диабет, чернодробна цироза, бъб-

речна недостатъчност и други хронични 

заболявания.[3,6,8,10] Както се вижда 

при нашата пациентка не е налице нито 

едно от тези условия, което показва, че 

те не са абсолютно задължителни. 

Най-често изолирания причинител 

(70%) е staphylococcus aureus.[3-8] Други 

бактерии, като staphylococcus 

epidermidis, group B streptococcus, 

salmonella или E. coli. се срещат значи-

телно по-рядко [4-8]. При прегледа на 

литературата не намерихме случаи, при 

който да е изолиран streptococcus 

pneumonia. 

Не рядко усложнение на САИС е епи-

дуралния и/или параспинален абсцес. 

Според АJ Muffoletto et al. първият се 

наблюдава в 25% от случаите, докато 

втория е малко по-чест – 38%, като те 

допускат, че заразяването може и да е 

едновременно, поради общото им кръ-

воснабдяване.[7], 

Лабораторните изследвания не са 

специфични и са сходни с тези при 

спондилодисцита. Левкоцитите са уме-

рено повишени (в 50% от случаите), но 

СУЕ и особено стойността на 

С-реактивния протеин са почти винаги 

повишени.[4,7,8,10,12]. С най-голям 

принос за поставяне на диагнозата е ас-

пирация на материал от ставата, който 

освен това позволява и определяне на 

точната антибиотична терапия.[6] 

Образната диагностика има основна 

роля за поставяне на точна диагноза. 

Спондилографиите – най-често са нор-

мални [6,7]. Те могат да установят кост-

ни промени след 3 седмици до 3 месеца, 

които най-добре се виждат на коси про-

екции – промени на ставната цепка и не-

равности на ставните фасети, с остеоли-

тични или остеосклеротични проме-

ни.[4,7,11]. 

Сцинтиграфията с technetium 99 m е 

метод, който позволява по-ранна диаг-

ностика на лезии от гнойно естество – до 

3 дни след началото на заболяването, но 
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трябва да се има предвид, че не е специ-

фична за заболяването.[7] 

КТ позволява значително по-ранна 

диагноза – в рамките на първите две 

седмици, като дава информация за точ-

ната локализация и разпространението 

на лезията.[4,8] Апликацията на конт-

растна материя позволява визуализира-

нето на разпространението на абсцеса в 

околните структури.[4] 

МРТ е метод на избор с висока чувст-

вителност и специфичност и позволява 

визуализиране на лезията в първите 1 – 2 

дни.[7] Дава информация за евентуално-

то засягане на меките тъкани и епиду-

ралното пространство.[4,7,8] Позволява 

ранна диагноза и визуализация на гръб-

начния мозък, субарахноидното прост-

ранство, гръбначния стълб и паравертеб-

ралните структури.[6] МРТ трябва да се 

извършва незабавно при изразена лум-

борадикулалгия, особено, когато са на-

лице и другите симптоми, като треска, 

гадене и др. 

Лечението на САИС се осъществавя 

главно с антибиотична терапия, като 

първите 2 седмици те се аплицират инт-

равенозно, а в последствие орално в 

продължение на 6 – 7 седмици.[7] Спо-

ред D. Klekot et al. това поведение е ус-

пешно в 71% от случаите.[10] В послед-

но време се прилага КТ асистиран пер-

кутанен дренаж с интраартикуларна ап-

ликация на антибиотици (ефективен в 

85% от случаите).[10] При пациенти с 

епидурален абсцес, изразен неврологи-

чен дефицит, или наличие на синдром на 

cauda equine се налага оперативна интер-

венция, която да евакуира съдържимото 

на абсцеса и декомпресира невралните 

структури.[7] 

Случаите на САИС зачестяват поради 

повишаване на средната възраст на па-

циентите и увеличаване броя на хората с 

намален имунитет.[6] Въпреки че по-

честото мислене за това заболяване и 

усъвършенстването на образната диаг-

ностика дават възможност то да се диаг-

ностицира и лекува навреме, наличието 

на резистентни щамове бактерии могат 

да усложнят ситуацията. Описани са 

смъртни случаи на развили абсцес 

САИС.[2,15] 

Заключение 

За САИС трябва да се мисли в случа-

ите на пациенти с анамнестични данни 

за прекаран инфекциозен синдром и ати-

пични лумборадикулалгични оплаква-

ния, които не се повлияват от обичайна-

та терапия. Въпреки че по-голямата част 

от тези пациенти са претърпели ятроген-

ни инфекции на интервертебралните 

стави или се установява наличие на ог-

нище някъде в организма, нашият случаи 

показва, че това условие не е задължи-

телно. При подобни пациенти се налага 

по най-бърз начин да се осъществят КТ и 

МРТ, които позволяват диагностициране 

на лезията. КТ асистираният дренаж на 

абсцеса, изолирането на причинителя и 

адекватната антибиотична терапия в по-

вечето случаи водят до излекуване на 

пациентите. 
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Резюме 

Кистичната хигрома на шията у фетуси е вродена аномалия, която обикновено се открива при 

ехография в процеса на пренаталното морфологично изследване. Тя е рядка аномалия, която се 

диагностицира сравнително лесно при оглед на нухалната гънка. Честота на малформацията в све-

та е от порядъка на 1/6000 новородени, но липсват данни за диагностицирането ѝ в България. 

Целта на настоящата работа е да бъде представена кистична хигрома на шията при фетус. Мате-

риал и методи: Осъществено е изследване на фетус от женски пол и тегло 250 грама от Варна, 

който е резултат от спонтанен аборт през 19 гестацинна седмица. Използвани са методите на мак-

роскопски оглед, аутопсия и микроскопско изследване Резултати: Аутопсията установява кис-

тична билокуларна хигрома на шията и унилатерална птоза на бъбрека. Заклюючение: Кистична-

та хигрома на шията може да бъде изолирана, но често се асоциациира с Тризомия 21 или други 

малформативни синдроми, което потвърждава важността на морфологичното изследване на шията 

при пренаталната ехография. 

Ключови думи: Кистична хигрома, пренатална диагностика 
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Abstract 

The cystic hygroma of the neck in fetuses is а congenital anomaly, usually detected by ultrasound 

during the prenatal morphological study. It is a rare anomaly that is diagnosed relatively easy by an 

examination of the nuchal fold. The frequency of the cystic hygroma in the world is approximately 

1/6000 live births, but there is no data for diagnosed cases in Bulgaria. The purpose of this work is to 

present a case of cystic hygroma of the neck in a fetus from Varna, Bulgaria. The method used is an 

autopsy. The fetus is female, weighing 250 g, the result of a spontaneous abortion during the 19
th

 

gestational week. Results: The autopsy found a cystic bilocular hygroma of the neck and a unilateral 

ptosis of the kidney. Conclusion: The cystic hygroma of the neck can be isolated, but it is often 

associated with trisomy 21 or with other malformation syndromes, which confirms the importance of 

morphological examinations of the neck during the prenatal ultrasound. 

Keywords: Cystic hygroma, prenatal diagnosis 
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Въведение 

Кистичната хигрома на шията (КХШ) 

е вродена фетална аномалия, която 

обикновено се открива при ехография в 

процеса на пренаталното морфологично 

изследване. Тя е констатирана у 0,3 до 

2

и-

си от възрастта на фетуса
1
 През първия 

триместър КНШ може да съпътства бре-

менността и има различна еволюцията. В 

някои случаи се агравира и се манифес-

тира с обемна псевдокистича формация 

ретро и латероцервикално под форма на 

„спасителен пояс“, разпростираща се до 

скалпа и латералните части на тялото. В 

други случаи предизвиква генерализиран 

оток и фетоплацентарна аназарка поради 

дефекта на дрениране на лимфната теч-

ност, хидроторакс, хипоплазия на белите 

дробове, перикарден излив или асцит, 

като количеството на околоплодната 

течност може да бъде намалено до със-

тояние на олигоамниоза. Вътрематочна 

смърт е най-честия изход от бременност-

та – 75% от случаите. В 50% може спон-

танно да регресира, както в случаите с 

анеуплоидия, така и в случаите с еупло-

идия, оставяйки цикатрикси тип птери-

гиум с конфигурация на широка шия. 

Хромозомните аномалии, особено моно-

зомия Х – синдром на Търнър (Turner 

syndrome), представляваща около 65% от 

анеуплоидиите могат да бъдат съпрово-

дени с кистична хигрома на шията в 50 – 

80% от случаите
2
. 

Целта на настоящата работа е да бъде 

представена фетална кистична хигрома 

на шията. 

Материал и методи 

Осъществено е изследване на фетус от 

женски пол и тегло 250 грама от Варна, 

който е резултат от спонтанен аборт през 

19 гестацинна седмица. Използвани са 

методите на макроскопски оглед, аутоп-

сия и микроскопско изследване.  

Резултати 

Огледът показва задебеление на зад-

ната част на шята. Дисекцията установя-

ва кистична маса разположена ретро и 

латеросервикално, която придава заде-

беление на задната част на шията. Маса-

та се простира до скалпа, на гърба и се 

разпростира до латералните части на тя-

лото на фетуса. Кистозната формация се 

състои от две лакуни (билокуларна кис-

та), които са разделени чрез медианен 

септум, като последния не е лигамент, 

нито е част от лигаментум нухе (Фигура 

1). Лакуните на кистичната формация са 

изпълнени със сламено жълтеникава 

течност, израз на повишено съдържание 

на алфа-фетопротеин у фетуса. Микрос-

копското изследване установи, че това са 

новообразувани кухини сред съедини-

телната тъкан, псевдокисти, които не са 

тапицирани с епител, а са лимфангиомни 

с ендотелиални лимфатични клетки. На-

ходката е диагностицирана като кистич-

на билокуларна хигрома на шията. От 

изследването на кухините е установена 

унилатерална птоза на бъбрека. 

 

Фиг. 1. Билокуларна кистична хигрома 

на шията  
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Обсъждане 

България. Тя е рядка вродена аномалия, 

която се диагностицира сравнително 

лесно при оглед на главата и нухалната 

гънка. Образуването на кистична хигро-

ма на шията е свързано със секвестраци-

ята на лимфната течност в нухалната съ-

единителна тъкан и се дължи на дефект 

във вливането на дълбоките лимфни съ-

дове на шията и венозната системна, 

връзка на югуларния лимфатичен сак със 

супраклавикуларната част на вена югу-

ларис интерна, лимфатична дисплазия 

или дефект в развитието на периферната 

лимфна система – хипоплазия на дер-

малните лимфни съдове. 

Кистичната хигрома на шията трябва 

да бъде различавана от окципитално ме-

нингоцеле, при което има дефект на зат-

варянето на нервната тръба и контура на 

черепа в окципиталната област. 

Монозомия Х е диагностицирана у 

65% от фетусите с кистична хигрома на 

шията.
3
 Синдромът на Търнър или моно-

зомия X (45, XO) се характеризира с 

липса на Х хромозома. Описана е от 

Търнър през 1938 година и има честота 

от 1 – 2% от бременноститие и от 1/2000 

до 1/3000 от живородените. 

Тризомия 21 (Down syndrome) е вто-

рата по-честота анеуплоидия след моно-

зомия Х, която много често се асоциира 

с кистична хигрома на шията
4
. Важни за 

диагнозата са лицевата дисморфия, ано-

малиите на ръката и дланта, сърдечните 

аномалии и аномалиите на храносмила-

телната система. 

Тризомия 18 също може да се асоцира 

с кистична хигрома на шията, но при нея 

са важни симптомите като хипотрофия, 

артрогрипоза, олигоамниозата, костни 

аномалии, аномалии на храносмилател-

ната система и омфалоцеле. 

Тризомия 13 (Patau syndrome) е ане-

уплоидията, при която водеща е хипот-

рофията, хипоплазиата на средния етаж 

на лицето, поли и хексадактилията, хо-

лопрозенцефалията, сърдечни и бъбреч-

ни малформации. Кистичната хигрома на 

шията, би могла да бъде първият открит
5 

симптом при пренаталното ехогрографс-

ко изследване в първия триместър на 

бременността. 

Според Entezami M. кистичната хиг-

рома на шията, диагностицирана в пър-

вия триместър на бременността е по ве-

роятно да бъде симптом на Тризомия 21, 

а тази от втория триместър на бремен-

ността за Монозомия Х
6
. 

Диафрагмална херния, аномалии на 

сърцето, ахондродисплазии и нанинзъм 

са също в групата на нозологичните еди-

ници, които могат да бъдат асоциирани с 

кистична хигрома на шията. 

Заключение 

Кистичната хигрома на шията у фету-

са може да бъде изолирана, но често се 

асоциирана с Тризомия 21 или други 

малформативни синдроми, което пот-

върждава важността на морфологичното 

изследване на шията при пренаталната 

ехография. 
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Резюме 

Синдромът на Dandy Walker е рядка аномалия на Централната нервна система и се отнася към 

групата на кистозните малформации. Честотата и варира от 1/25000 до 1/35000 новородени. Целта 

на изследването е да сe проучи синдрома на Dandy Walker чрез два случая – единият чрез аутопсия 

след аборт по медицински показания през 25 гестационна седмица, в Клиниката по Фетопатоло-

гия, Центъра по майчиство и неонатология, гр. Тунис, Тунис, а другия у едногодишно кърмаче, 

диагностицирано по повод остро настъпила вътрешна хидроцефаля в Клиниката по неврохирур-

гия, Медицински Университет Пловдив, България и да се сравнят резултатите с тези в литература-

та. Резултати: И при двата случая се касае за изолиран синдром на Dandy Walker без асоцирани 

аномалии на централната нервна система и без несъвместими малформации на другите органи и 

системи. След поставянето на вентрикуло-перитонеален шънт на втория случай състоянието на 

детето се нормализира. Заключение: Поставя се въпроса дали след пренатално диагностициране 

на изолиран Dandy Walker синдром винаги се налага прекъсване на бременността, кой и след как-

ви изследвания има право да вземе това решение, предвид благоприятния изход след оперативното 

лечение. 
Ключови думи: Синдром на Dandy-Wolker 

 

 

Въведение 

Малформацията на Dandy-Wolker 

(DWM) e вродена аномалия на централ-

ната нервна система (ЦНС), която 

включва агенезия или хипоплазия и из-

местване нагоре на vermis cerebelli; кис-

тична дилатация на IV-я вентрикул и 

комуникацията му със cisterna magna, 

уголемяване на задна черепна яма (ЗЧЯ) 

и изместване нагоре на tentorium cerebelli 

и torcular herophili. DWM не рядко води 

до смущения в развитието и тежка инва-

лидност, но това до голяма степен е 

свързано с наличието на други асоцира-

ни с нея аномалии на ЦНС или други ор-

гани и системи, което налага да бъдат 

старателно търсени.[1] Оценката на ци-

тогенетичния статус също е от значение, 

тъй като DWM не рядко се наблюдава в 

контекста на различни хромозомни на-

рушения. [2] Поради вероятността за 

неврологичен и когнитивен дефицит 

много родители предпочитат да прекъс-

нат бремеността по медицински предпи-

сания след ехографско поставяне на ди-

агнозата DWM дори и без категорични 

образни или цитогенетични данни за 

други аномалии.  
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Цел на изследването 

Да сe направи сравнително проучване 

на два случая на изолирана DWM – еди-

ният чрез аутопсия след аборт по меди-

цински показания през 25 гестационна 

седмица, а другия при момче на възраст 

от 1 година и да бъде направено сравне-

ние на резултатите с тези в литературата. 

Материал и методика 

Проучени са данните от макроскопс-

кото, фетопатологично и микроскопско 

изследване на фетус получен след аборт 

по медицински показания, след ехограф-

ско поставена дианоза DWM, в Клиника-

та по Фетопатология, Центъра по май-

чиство и неонатология, гр. Тунис, Тунис, 

както и клиничната картина, неврооб-

разните изследвания, оперативната на-

ходка и следоперативния резултат при 

кърмаче на възраст от една година, диаг-

ностициран в Клиниката по неврохирур-

гия, Медицински университет – Плов-

див, България. 

Описание на случаите 

Случай № 1. Касае се за фетус от 

женски пол получен след аборт по меди-

цински показания в 25-та гестационна 

седмица след пренатално поставена ди-

агноза – малформация на Dandy-Wolker. 

Възрастта на майката на фетуса от Тунис 

е 23 г., първа бременност, кръвна група 

А+, с кръвосмешение 1 степен. Макрос-

копски фетусът е с макрокрания, хипер-

телуризъм, зле оформени ушни миди, 

ниско заловени за главата, микроретрог-

натия, криви ходила – пес варус, дланна 

маймунска бразда. (Фиг. 1.) Фетопатоло-

гичното изследване установи хипоплазия 

и непралилна лобулация на белия дроб, 

аномалия на мезентериума, хипоплазия 

на малкия мозък и хидроцефалия. (Фиг. 

2.) Микроскопското изследване на мал-

кия мозък установява липса на трислоен 

кортекс и липса на клетките на Пурки-

ние. (Фиг. 3.) Ехографски поставената 

диагноза DWM бе доказана чрез фетопа-

тологичната аутопсия. 

  
 

Фиг. 1. Макроскопс-

ки вид на фетуса 

Фиг. 2. Хипоплазия на малкия мо-

зък, кистична дилатация на cisterna 

cerebello-medullaris. 

Фиг. 3. Кора на малкия 

мозък, липса на клетки 

на Purkinje. Оцв. НЕ 

х 400 
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Случай № 2. Момче на 1 год. от трета 

бременост на 27 годишна майка, с три 

здрави деца от две предишни бременос-

ти. Живее в район, в който няма данни за 

налични вредности. Майката отрича на-

личие на вредни навици, хронични забо-

лявания, прекарани инфекциозни състо-

яния, прием на лекарства по време на 

бремеността, наличие на болни рода си и 

родствена връзка със съпруга си. Пос-

ледният е пушач на 29 години, без хро-

нични заболявания. По време на протек-

лата нормално и завършилата в срок 

бременност са осъществени няколко 

ехографски изследвания на плода, които 

не са констатирали нарушения. Няколко 

дни преди приемането на детето в кли-

никата, то започнало да залита и пада, 

станало сънливо и повръщало многок-

ратно. Два дни преди хоспитализирането 

му направило гърч и изпаднало в опис-

тотонус. По този повод е направена ком-

пютър томография (КТ) на главата и е 

насочено към клиниката. При приемане-

то детето е сомнолентно, а соматичният 

му статус установява единствено незадо-

волително общо състояние, незатворена 

и напрегната фонтанела. Неврологични-

ят статус показва изразен хипертензио-

нен и менингорадикуларен синдром, 

(опистотонус), както и двустранна пира-

мидна симптоматика, с хипертонус на 

четирите крайника, повече за краката. 

Фундоскопия – двустранно папилите са 

очертани на нивото на ретините. Кръво-

носните съдове са без груби промени. 

Кръвните показатели са в норма за въз-

растта, а КТ установява изразена хидро-

цефалия (III-ти вентрикул 19 мм), както 

и данни за DWМ. (Фиг. 4.) 

В условия на спешност се постави 

външен дренаж, а няколко дни по-

късно – вентрикуло-перитонеален шънт 

(CODMAN HAKIM Programmable Valve).  

След оперативното лечение състояни-

ето на детето бързо се подобри, като 

персистира единствено дискретен дис-

координационен синдром. Психомотор-

ното му състояние се прецени като нор-

мално за възрастта. Направената конт-

ролна магнитно резонансна томография 

(МРТ) показа редукция на хидроцефали-

ята и потвърди наличие на DWМ – раз-

ширен IV-ти вентрикул, широко кому-

нициращ със cisterna magna, хипоплазия 

на вермиса с аплазия на долната му част, 

както и хипоплазия на лявата малкомо-

зъчна хемисфера. Супратенториално не 

се установяват данни за други аномалии 

на ЦНС (Фиг. 5.) 

 

Фиг. 4. КТ А/ аксиална – широка комуникация на IV вентрикул със cisterna magna, хи-

поплазия на вермис и на двете малкомозъчни хемисфери; B/ сагитална реконструкция – 

повдигане на горе на vermis cerebelli, tentorium cerebelli и torcular herophili. 
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Фиг. 5. Следоперативна МРТ А/ аксиална проекция субтенториално: B/ сагитална про-

екция – ( ) изместване нагоре на vermis cerebelli; високо разположен tentorium cerebelli, 

( ) torcular herophili е ситуиран високо над ( ) protuberantia occipitalis; C/ аксиална про-

екция (супратенто-риално) – значителна редукция на хидроцефалията 

Обсъждане 

Честотата на DWM при живородени 

деца варира широко от 1:800 – 35000 в 

зависимост от изследваната популация и 

използваните методи. [3,4,5] В литерату-

рата се съобщава за известно преоблада-

ване на женския пол от 1,5: 1 до 2:1.[6,7] 

Етиологията на заболяването не е на-

пълно изяснена, но се приема, че тя е 

свързана с рискови фактори, като прека-

рани инфекции (рубеола, токсоплазмоза, 

цитомегаловирус) по време на бреме-

ността, прием на алкохол, както и гене-

тични и хромозомни нарушения, каквито 

не бяха установени при нашите случаи 

[3,8,9]. Патогенезата също е неясна, въп-

реки че са предложени различни теории. 

Според RL. Friede RL. е налице спиране 

в ембрионалното развитие на ромбенце-

фалона и неуспешно сливане на малкия 

мозък по средна линия между 7 – 10 гес-

тационна седмица.[10] Това води до пер-

систиране на предната мембранозна зо-

на, която се разширява и се разполага 

между хипопластичния vermis cerebelli и 

plexus choroideus, което предизвиква 

разширение нагоре на IV-я вентрикул с 

[10] 

Асоцирани аномалии на ЦНС и други 

системи се откриват при над 71% от деца 

с DWM, като най-честа е вентрикуломе-

галията – 71%, следвана от агенезията на 

corpus callosum – (14%).[11,12]. По-рядко 

се наблюдават холопрозенцефалия, мик-

рополигирия, окципитално менингоцеле 

и менинго-енцефалоцеле.[13] Екстрак-

раниалните малфор-мации, като поли-

кистозни бъбреци, лицеви хемангиоми, 

дефекти на сърцето, крайниците и неб-

цето също не са рядкост.[9] Хидроцефа-

лията се наблюдава често с DWM, както 

пренатално, така и по време на неона-

талния период, но тя е по скоро нейно 

усложнение, отколкото част от нея [3]. 

Тя се наблюдава в 60 – 100% при деца с 

DWM с нарушена лобулация на вермиса, 

а постнатално се развива в над 80% от 

случаите и то главно в първите месе-

ца.[6,11]. Счита се, че децата с DWM 

представляват от 1% до 4% от всички 

случаи на хидроцефалия [13] 

С усъвършенстването на неврообраз-

ните средства нараства диагностицира-

нето на малформациите на малкия мо-

зък, както в пренаталния период, така и 

след раждането. [14]. Пренаталното ди-

агностициране на DWM обикновено се 

постига чрез ехографско изследване, ко-

ето позволява да се установят характер-

ните белези на заболяването. Не са мал-
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ко авторите, които считат, че възмож-

ностите на сонографската пренатална 

диагноза за DWM са ограничени [1,15-

17] При сравняване на пренаталните 

ехографски и фетопатологични находки 

на мозъчни аномалии S.G.M Carroll et al. 

отбелязват 77% съвпадение, като при 

пренатално установена DWM несъвпа-

дението е 57%.[15] Подобни са и резул-

татите съобщени от C.V. Isaksen et al. 

C.C.J Sun et al, които намират, че при три 

от осем фетуса с пренатално устанoвена 

DWM има несъвпадение с аутопсионни-

те находки. [16,17] 

Пренаталното диагностициране на 

DWM поставя пред лекаря важния въп-

рос за прогнозата на заболяването, въз 

основа на която родителите трябва да 

вземат своето решение. Това често не е 

лесно, още повече, че и в литературата 

няма единно мнение. F. Aletebi et al. смя-

тат, че всички деца с DWM развиват раз-

лични по степен когнитивни нарушения, 

докато J.L. Eckler et al и R. Has et al. на-

мират, че над 1/3 от живите деца се раз-

виват нормално.[11,12,18] При сравня-

ване на IQ на деца с DWM с и без нор-

мална лобулация на вермиса N. Boddaert 

et al. и О. Klein et al. установяват, че при 

първата група той е нормален в 82%, 

срещу нито един от втората, като при 

децата с нормално лобулиран вермис, но 

с по-ниско от нормалното IQ са налице 

асоцирани аномалии на ЦНС и други 

системи.[6,19] Нарушенията на говора и 

комуникациите при деца с DWM не са 

добре проучени, но се приема, че невро-

логичен дефицит е налице при над 50% 

от случаите, като най-често се наблюда-

ва хипотония (50%), церебеларна дис-

функция (42%) и хемипарези (5%). 

[11,12,14]  

Известен факт е, че при деца с DWM, 

които се развиват нормално, аномалията 

е изолирана, докато при случаите с асо-

цирани аномалии на ЦНС се наблюдава 

забавяне на развитието и епилепсия. 

[6,14,19,20] 

При първият от нашите случаи прена-

талната сонографска диагноза DWM е 

довела до аборт по медицински показа-

ния. Фетопатологичното изследване пот-

върждава, че се касае за изолирана 

DWM. При втория случай, пренатално 

осъществениете ехографски изследва-

ния, не са открили патологични проме-

ни, но една година след раждането по 

повод на остро настъпила хидроцефалия, 

предизвикала хипертензионен синдром 

се установява по безспорен начин, че се 

касае за Dandy-Walker complex без данни 

за други аномалии. След поставянето на 

вентрикуло-перитонеален шънт, настъп-

ва редукция на хидроцефалията, състоя-

нието на детето бързо се подобрява, а 

невропсихичното му развитие се оценява 

като нормално за възрастта. 

Заключение 

Пренаталното ехографско установя-

ване на малкомозъчни аномалии трябва 

да служи единствено като индикатор за 

допълнителни подробни проучвания на 

плода, посредством МРТ, амниоцентеза 

за изследване на феталния кариотип и 

фетална кардиограма, за да се потърсят 

допълнителни малформации на ЦНС и 

извън нея, както и хромозомни наруше-

ния. При липса на такива не следва да се 

предлага на близките аборт по медицин-

ски показания, тъй като има не малка 

вероятност за благоприятни последствия 

и нормално или близко до него невроп-

сихично развитие на детето. Необходим 

е навременен и мултидисциплинарен 

подход за лечение, тъй като развитието 
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на малкия мозък не е завършено преди 

края на първата година след раждане-

то.[21] Навременната интервенция може 

да доведе до реорганизация на малкомо-

зъчните функции и благоприятен изход 

на заболяването, предвид голямата плас-

тичност на детския мозък. [22] 
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Въведение 

В светлината на съвременните данни е 

доказано, че мастната тъкан (MT) предс-

тавлява активен ендокринен орган, който 

синтезира и отделя редица биоактивни 

субстанции (адипоцитокини), участващи 

в поддържането на хомеостазата, конт-

рола на артериалното налягане, липид-

ната и въглехидратна обмяна, както и в 

развитието на нискостепенно възпаление 

и атеросклероза. Те действат локално 

или системно и променят инсулиновата 

чувствителност в таргетните органи 

(мускули, черен дроб). Плазмените нива 

на цитокините резистин, лептин, интер-

левкин-6 (IL-6) се намират повишени 

при пациенти със затлъстяване и захарен 

диабет (1). 

Метаболитният синдром (МС) се ха-

рактеризира с наличието на хиперинсу-

линемия, хипертриглицеридемия, пови-

шено серумно ниво на ЛДЛ-хол, нама-

лено серумно ниво на ХДЛ-хол, хиперу-

рикемия, хипертония и захарен диабет 

тип 2 (ЗД2). Поликистозният овариален 

синдром (PCOS) представлява прототип 

на МС. Установено е, че жените с PCOS 

имат неблагоприятен сърдечно-съдов 

(СС) профил и често метаболитният им 

статус включва андроиден тип затлъстя-

ване, инсулинова резистентност (ИР), 

дислипидемия и артериална хипертония 

(2). Редица автори описват повишени 

серумни нива на инфламаторни маркери 

при пациентки с PCOS като белег за 

хронично нискостепенно възпаление – 

рисков фактор за развитие на ендотелна 

дисфункция (ЕД) и сърдечно-съдови за-

болявания (ССЗ). Установени са сигни-

фикантно по-високи плазмени нива на 

асиметричен диметил-аргинин (ADMA), 

маркер за ЕД и кандидат за нов сърдеч-

но-съдов рисков фактор, при жените с 

МС и PCOS в сравнение с тези при кли-

нично здрави жени, като при PCOS е на-

лице тенденция към по-високи стойнос-

ти в сравнение с МС (3).  

Цел на настоящото проучване е да се 

определят нивата на редица адипоцито-

кини (лептин, резистин, IL-6) и ADMA и 

да се оцени взаимовръзката им с опреде-

лени клинични и метаболитни параметри 

при жени с PCOS. 

Материал и методи 

Настоящото сравнително проучването 

е проведено в Клиника по Ендокриноло-

гия и болести на обмяната при УМБАЛ 

„Св. Георги“ – Пловдив. То обхваща 

22 жени с диагностициран PCOS (ср. 
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възраст – 26.64 ± 3.96 г.; ср. ИТМ – 

30.56 ± 4.34 кг/м²) и 17 съответни по 

възраст и ИТМ клинично здрави жени 

(ср. възраст – 29.35 ± 5.30 г.; и ср. ИТМ – 

32.20 ± 7.39 кг/м²), служещи за контрол-

на група. 

Диагнозата PCOS е поставяна съглас-

но Ротердамските критерии (Rotterdam 

ESHRE/ASRM-Sponsored 2003), при кои-

то 2 от следните три характеристики 

трябва да са налице: 1. Олиго- и/или 

ановулация; 2. Клинична и/или биохи-

мична хиперандрогения; 3. Установени 

на ултразвуково изследване поликистоз-

ни яйчници (наличие на ≥ 12 фоликули с 

диаметър 2 – 9 mm и/или обем > 10 cm
3
).  

Клинико-лабораторните изследвания 

са проведени в Централна клинична ла-

боратория при УМБАЛ „Св. Георги“ – 

Пловдив след подписване на информи-

рано съгласие от страна на всеки паци-

ент. За целите на проучването на всички 

жени са извършвани следните измерва-

ния и лабораторни изследвания: тегло, 

ръст, обиколка на талия, обиколка на 

ханш, базални нива на плазмена глюкоза 

(ПГГ), имунореактивен инсулин (ИРИ), 

фоликулостимулиращ хормон (ФСХ), 

лутеинизиращ хормон (ЛХ), общ тестос-

терон, лептин, резистин, IL-6, ADMA, 

общ холестерол, ХДЛ-хол, триглицериди 

(Тгл). Венозни проби за отчитане на 

хормоналните показатели са взимани ра-

но сутрин след 12-часов период на нощ-

но гладуване в ранна фоликуларна фаза 

(2 – 5 ден) на менструалния цикъл. При 

всички пациенти са изчислявани 

ИТМ = тегло(кг)/ръст(м)² и хомеостазен 

модел на инсулинова резистентност 

(HOMA-IR индекс) = кръвна захар на 

гладно * ИРИ/22,5. Стойности на 

НОМА-IR индекса над 2 са определяни 

като показателни за наличие на ИР.  

Статистическият анализ на резултати-

те е извършен с помощта на SPSS, вер-

сия 21.0, за Windows. За всички сравне-

ния е избрано ниво на значимост 

Р < 0,05.  

Резултати 

Табл. 1 показва клиничните и метабо-

литни характеристики на двете групи 

пациентки. Не се установява статисти-

чески значима разлика между изследва-

ните групи по отношение на възраст, 

тегло, ИТМ, обиколка на талия, обикол-

ка на ханш, ПГГ, ОХ, ХДЛ-хол, Тгл 

(Р > 0,05). Регистрирани са по-високи 

стойности на ИРИ, HOMA-IR индекс, 

общ тестостерон и ЛХ/ФСХ при пациен-

тките с PCOS. При носителките на синд-

рома в сравнение с клинично здравите 

контроли се установяват сигнификантно 

по-високи плазмени нива на ADMA 

(0.80 ± 0.31 μmol/l, респ. 0.55 ± 0.28 μmol/l, 

P < 0.05) и резистин (5.65 ± 1.99 ng/ml, 

респ. 4.36 ± 1.80 ng/ml, P < 0.05). Лепти-

новите нива се откриват сходни при две-

те групи. Установява се тенденция към 

по-ниски стойности на IL-6 при жените 

от контролната група (P > 0.05). При же-

ните с PCOS не се открива сигнификан-

тна корелация между ADMA и изследва-

ните показатели. Лептинът показва зна-

чима положителна корелация с теглото и 

значима отрицателна корелация с IL-6 

(Табл. 2). IL-6 корелира сигнификантно 

положително с Т/Х и отрицателно с 

ХДЛ-холестерола (Табл. 3). Резистинът 

и общият тестостерон показват значима 

обратна взаимовръзка (Табл. 4). 
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Табл. 1. Клинични и метаболитни характеристики на изследваните групи пациенти. 

Данните са представени като ср. аритм. ст-ст ± станд. откл. Наличие на еднакви знаци 

означава липса на сигнификантна разлика. Наличие на различни знаци – съществуваща 

сигнификантна разлика 

Параметри 

Групи пациентки 

Жени с PCOS  
n = 22 

Контролна група 
n = 17 

Възраст (години) 26.64 ± 3.96
a 

29.35 ± 5.30
a 

Тегло (кг) 84,44 ± 12,55
a 87,21 ± 18,49

a 

Обиколка на талия (см) 95,90 ± 11,48
a 

92,90 ± 13,51
a 

Т/Х 0,84 ± 0,08
a 

0,79 ± 0,08
a 

ИТМ (кг/м²) 30.56 ± 4.34
a 

32.20 ± 7.39
a 

ЛХ/ФСХ 1,24 ± 0,85
a 

0,58 ± 0,34
b 

Тестостерон (ng/ml) 0,68 ± 0,16
a 

0,46 ± 0,15
b 

ПГГ (mmol/l) 5,19 ± 0,65
a 

4,82 ± 0,58
a 

ИРИ (μIU / ml) 11,39 ± 4,93
a 

5,99 ± 1,50
b 

HOMA-IR индекс 2,74 ± 1,31
a 

1,29 ± 0,38
b 

Лептин 47,50 ± 18,77
a 

39,42 ± 17,33
a 

Резистин (ng/ml) 5,65 ± 1,99
a 

4,36 ± 1,80
b 

IL-6 1,57 ± 1,11
a 

1,21 ± 0,76
a 

ADMA (μmol/) 0.80 ± 0.31
a 

0.55 ± 0.28
b 

ОХ (mmol/l) 4,63 ± 0,58
a 

4,91 ± 0,69
a 

ХДЛ-хол (mmol/l) 1,14 ± 0,26
a 

1,26 ± 0,30
a 

Тгл (mmol/l) 1,09 ± 0,55
a 

0,85 ± 0,30
a 

Табл. 2. Корелация между лептин и ня-

кои изследвани показатели при жени с 

PCOS 

 Лептин  r 

Тегло (кг) 0,616 

IL-6 - 0,613 

Табл. 3. Корелация между IL-6 и някои 

изследвани показатели при жени с PCOS 

 IL-6  r 

Т/Х 0,741 

ХДЛ-хол -0,523 

Табл. 4. Корелация между резистин и 

общ тестостерон при жени с PCOS 

 Резистин  r 

Общ тестостерон -0,528 

Обсъждане 

Нашите изследвания показват сигни-

фикантно по-високи плазмени нива на 

ADMA при жените с PCOS в сравнение с 

тези от контролната група.  

През последните години значително 

нараства интересът към ADMA, явяващ 

се физиологичен регулатор на биосинте-

зата на азотен оксид (NO) – критичен 

фактор в патогенезата и прогресията на 

атеросклерозата. Инактивирането и/или 

нарушената синтеза на NO се среща чес-

то при пациенти с налични рискови фак-

тори за ССЗ и може да доведе до разви-

тие на ЕД, хипертония, тромбоза и ате-

рогенеза. ADMA, вторичен продукт на 

клетъчния протеинов търновър, предс-

тавлява компетативен ендогенен инхи-
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битор на ендогенната NO-синтетаза. 

Счита се, че повишените нива на ADMA 

инициират процеса на атеросклероза, 

водят до поява на ЕД и ССЗ (4). Високи-

те нива на ADMA са свързани с патофи-

зиологията на хиперхолестеролемията, 

хипертонията, ЗД, сърдечната, бъбреч-

ната и чернодробната недостатъчност. 

ADMA се обсъжда като маркер за ЕД, 

кандидат за нов СС рисков фактор или 

независим рисков фактор за ССЗ и смър-

тност (5).  

В друго сравнително проучване, из-

вършено в Клиниката по Ендокриноло-

гия и болести на обмяната към УМБАЛ 

„Св. Георги“ – Пловдив, целящо опреде-

ляне плазмените нива на ADMA при па-

циентки с установена ИР (24 жени с МС 

и 38 жени с PCOS) и съответни по въз-

раст клинично здрави жени (n = 24), се 

установяват най-високи плазмени нива 

на ADMA при пациентите с PCOS 

(ADMA при PCOS = 0,91 ± 0,32 µmol/l 

vs. ADMA при контролна гр. = 0,65 ± 

0,35 µmol/l, P < 0,05). Не се открива ста-

тистически значима разлика между 

стойностите на ADMA при жените с 

PCOS и тези с МС (ADMA при МС = 

0,82 ± 0,37 µmol/l). Не се доказва нали-

чието на статистически значима корела-

ция между стойностите на ADMA и съ-

ответно ИТМ, НОМА-IR индекс, показа-

телите от липидния статус както при же-

ните с МС, така и при тези с PCOS (6). 

Плазмените нива на ADMA са по-

високи при жени със затлъстяване и ИР в 

сравнение с жени със затлъстяване и без 

налична ИР. Концентрациите на ADMA 

спадат в отговор на редукция на телесно 

тегло, съпроводен с подобрение на инсу-

линовата чувствителност. Установена е 

строга зависимост между наличието на 

ЕД, серумните нива на андрогените и 

степента на ИР при жени с PCOS (7). 

В настоящото проучване не се доказва 

наличието на статистически значима ко-

релация между плазмените нива на 

ADMA и изследваните клинични и мета-

болитни показатели. Невинаги наличие-

то на корелация означава наличие на 

причинно-следствена връзка. Затова ви-

соките плазмени нива на ADMA могат 

да се обяснят като второстепенно явле-

ние (епифеномен), придружаващо някои 

от нарушенията при налично предиабет-

ното състояние. Към тези нарушения 

спадат по-високите кръвнозахарни ни-

ва – една добре позната причина за по-

вишаване нивата на ADMA посредством 

увеличаване на вътреклетъчния оксида-

тивен стрес и намаляване на активността 

на диметиларгинин диметиламинохид-

ролаза (DDAH). DDAH играе централна 

роля в процеса на деградация на ADMA, 

което означава, че всяко заболяване, во-

дещо до намалена DDAH активност, би 

повишило концентрациите на ADMA в 

кръвта (8).  

Резистинът представлява богат на 

цистеин протеин, принадлежащ към се-

мейството на резистин-подобни молеку-

ли (RELM). Секретира се основно от пе-

риферните мононуклеарни кръвни клет-

ки. Предполага се, че този хормон на МТ 

осъществява връзката между затлъстява-

нето и ЗД. Данните по отношение на ни-

вата му в циркулацията и физиологична-

та му роля са оскъдни и доста противо-

речиви. Някои автори намират сигнифи-

кантно по-високи нива на резистина при 

лица със затлъстяване в сравнение с те-

зи, които имат нормално тегло, докато 

други не откриват сигнификантни раз-

лики. Отделянето на резистин се повлия-

ва положително от проинфламаторните 

цитокини TNFα и IL-6. Счита се, че ре-
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зистинът от своя страна индуцира експ-

ресията на NFα и IL-6 в бялата МТ и пе-

риферните мононуклеарни клетки (1). 

Противоречиви са данните в меди-

цинската литература относно нивата на 

резистин при жени с PCOS. Малко са 

проучванията, доказващи наличие на по-

високи нива на резистин при PCOS (9). 

Настоящото сравнително проучване до-

казва наличието на сигнификантно по-

високи серумни нива на резистин при 

носителките на PCOS в сравнение с же-

ните от контролната група. Повечето 

описани изследвания в тази насока по-

казват липса на статистически значима 

разлика в резистиновите концентрации 

при жени с PCOS и контролите (10,11). 

В противовес на установената от нас 

значима обратна взаимовръзка между 

нивата на резистина и общия тестосте-

рон, Munir и сътр. описват съществува-

ща положителна корелация между се-

румните концентрации на резистина с 

ИТМ и общ тестостерон (9). Освен това 

доказват наличието на синергичен ефект 

на резистина и инсулина в насока стиму-

лиране на андрогенната продукция, по-

вишавайки 17-хидроксилазната РНК ек-

спресия и активността на тека-клетките.  

Лептинът е 16 кDа пептиден хор-

мон, съставен от 167 аминокиселини. 

Установено е, че плазмените нива на 

лептина са право пропорционални на ко-

личеството МТ в организма, бързо спа-

дат по време на гладуване и нарастват 

след нахранване. Тази регулация на леп-

тиновата секреция се контролира час-

тично от инсулина. Лептинът е важен не 

само за регулацията на енергийния ба-

ланс и приема на храна, но изпълнява и 

роля на метаболитен и невроендокринен 

хормон – участва в глюкозния метаболи-

зъм, репродуктивните процеси, взаимо-

действа с оста хипоталамус–хипофиза–

надбъбрек, щитовидната жлеза и рас-

тежния хормон, намесва се дори в хемо-

поезата и имунната система. Има данни 

за пряка взаимовръзка на циркулиращия 

лептин с инсулин и глюкоза на гладно, 

НОМА-IR индекс, дислипидемия, хипер-

тония, независимо или само отчасти за-

висимо от затлъстяването. Счита се, че 

лептинът действа като основен „адипос-

тат“ – потиска приема на храна и води до 

активиране на катаболни метаболитни 

пътища, свързани с повишено производ-

сво на енергия. Освен това лептинът по-

добрява периферната (чернодробна и 

скелетно-мускулна) инсулинова чувст-

вителност и повлиява бета-клетъчната 

функция. При повечето пациенти със 

затлъстяване (изключвайки тези, при ко-

ито има интактен лептинов рецептор и 

високи циркулиращи нива на лептин) 

внесеният отвън лептин не води до ре-

дуциране на телесното тегло. Този нама-

лен отговор на лептина към анорекси-

генни и инсулин-сенсебилизиращи фак-

тори се нарича лептинова резистентност 

(12).  

IL-6 представлява биологично актив-

на субстанция от групата на цитокините, 

свързана със затлъстяването и ИР. Сек-

рецията на IL-6 от висцералната МТ е от 

2 до 3 пъти по-висока в сравнение с тази 

от подкожната МТ. Установено е, че ек-

спресията на IL-6 в MT и концентрация-

та на циркулиращия IL-6 са в позитивна 

взаимовръзка с наличието на наднорме-

но тегло и затлъстяване, предиабет и 

съществуваща ИР. Както експресията, 

така и серумните нива намаляват с реду-

циране на телесното тегло. Освен това 

плазмените нива на IL-6 служат като 

предиктор на развитието на ЗД2 и ССЗ. 

Доказано е, че парентералното приложе-
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ние на IL-6 води до хиперлипидемия, 

хипергликемия и развитие на ИР както 

при опитни животни, така и при хора. 

IL-6 намалява инсулиновото действие в 

периферните тъкани (13). 

Заключение  

По-високите нива на ADMA при же-

ните с PCOS доказват повишен СС риск 

при носителките на синдрома. По-

високите нива на резистин са в подкрепа 

на възможна патофизиологична роля на 

последния в развитието на редица мета-

болитни нарушения при PCOS (ИР, пре-

диабет, ЗД2). 
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Въведение 

Основни дейности на Общопрактику-

ващите лекари (ОПЛ) по изпълнение на 

договорите със Здравната каса са профи-

лактика и диспансерно наблюдение на 

задължително здравноосигурените лица 

(ЗЗОЛ) над 18 г. 

Дейностите включени като задължи-

телни при диспансерното наблюдение в 

голяма степен се припокриват с тези от 

профилактичния преглед.  

Табл. 1. Вид и честотата на дейностите и изследвания при лицата над 18 год., извърш-

вани в рамките на годишния профилактичен преглед от ОПЛ 

Възраст Вид на профилактичния преглед и изследванията Честота 

над 18 години изчисляване на индекс на телесна маса, оценка на психичен статус,  

изследване острота на зрение, измерване на АН, ЕКГ; изследване на  

урина за протеин, глюкоза, уробилиноген/билирубин, кетонни тела и  

pH (с тест лента в кабинет); определяне на кръвна захар в лаборатория 

при наличие на рискови фактори.  

ежегодно 

от 30 до 45 г.  ПКК веднъж на 5 г. 

Жени над 30 г. мануално изследване на млечна жлеза  ежегодно 

Мъже над 40 г.  холестерол и триглицериди  веднъж на 5 г. 

От 46 до 65 г.  ПКК  веднъж на 5 г. 

Мъже над 46 г.  холестерол и триглицериди  веднъж на 5 г. 

Жени над 50 г.  холестерол и триглицериди  веднъж на 5 г. 

Мъже над 50 г.  PSA  веднъж на 2 г. 

Жени от 50 до 

69 г. вкл. 

мамография на млечни жлези веднъж на 2 г. 

Над 65 г.  ПКК  ежегодно 

 Холестерол и триглицериди  веднъж на 5 г. 
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В рамките на диспансерното наблю-

дение, ОПЛ извършват задължително 

общ клиничен статус, измерване на АН, 

ЕКГ и за повечето от заболяванията изс-

ледвания като кр. захар, холестерол и др. 

Същите се извършват и в рамките на го-

дишния профилактичен преглед. 

В последните години нараства еди-

ничната цена, която здравната каса зап-

лаща за дейности на ОПЛ. Въпреки не-

задоволителният обхват с профилактич-

ни прегледи на възрастните (ок. 50%) от 

подлежащите се отчита ръст на профи-

лактични и диспансерни прегледи. 

Цел 

Целта на настоящето проучване е да 

се установи необходимостта от провеж-

дане на годишен профилактичен преглед 

в еднакъв обем за лица без и със хронич-

ни заболявания. 

Материали и методи 

Използвани са официални данни от 

информационните масиви на НЗОК, го-

дишните отчети на НЗОК и действащата 

нормативна уредба. Статистическата об-

работка на първичните данни е извър-

шена със софтуерни пакети Microsoft 

Office Exel 2013 SPSS for Windows 

v.13.0. 

Резултати 

За периода 2006 – 2012 г. с годишни 

профилактични прегледи в страната се 

обхващат от 35.8% от подлежащите 

ЗЗОЛ над 18 г. до 48.3% през 2012 г. 

Данните са за лицата включени в паци-

ентска листа с непрекъснати здравнооси-

гурителни права. 

В Плевенска област относителният 

дял на обхванатите с профилактичен 

преглед варира от 33 до 45% за проучва-

ния период, като са взети в предвид 

всички ЗОЛ, включително и тези, които 

имат прекъснати здравноосигурителни 

права.  

На база пациентските листи на ОПЛ 

от Плевенския регион към 31.12.2013 г. 

бе проследено ретроспективно в каква 

степен пациентите са ходили на профи-

лактичен прглед за периода 2006 – 2013 г. 
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Фиг. 1. Относителен дял на обхванатите с профилактичен преглед ЗЗОЛ над 18 г. за 

периода 2006 – 2012 г. за страната. 
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Фиг. 2. Относителен дял на обхванатите ЗЗОЛ с непрекъснати права в Плевенска об-

ласт за периода 2006 – 2013 г. 

 

Фиг. 3. Относителен дял на ЗОЛ според това доколко редовно /ежегодно/ са се явявали 

на профилактичен преглед при ОПЛ за периода 2006 – 2013 г. 

 

От ходилите редовно на профилакти-

чен преглед над 70% са диспансеризира-

ни, докато от ЗЗОЛ които нямат нито 

един отчетен профилактичен преглед ед-

ва 11% от мъжете и 15% от жените са 

диспансеризирани. Високият обхват на 

диспансеризираните лица с общ профи-

лактичен преглед се обяснява с факта, че 

същите посещават активно ОПЛ по по-

вод хронични заболявания, за които са 

наблюдавани.  

Фиг. 4. Относителен дял на диспансери-

зирани ЗОЛ според обхвата им с профи-

лактични прегледи за периода 2006 – 

2013 г. 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

редовно 
ходили на 

проф. преглед 

нередовно 
ходили на 

проф. преглед 

неходили на 
проф. преглед 

75 

34 

11 

75 

38 

15 

мъже жени 



105 

Изводи и заключение 

Високият обхват на диспансеризира-

ните лица с годишен профилактичен 

преглед се обяснява с факта, че същите 

посещават активно ОПЛ по повод хро-

ничните заболявания, за които са наблю-

давани. Дублирането на дейности и изс-

ледвания в рамките на профилактичния 

и диспансерните прегледи води до нео-

босновано разходване на ресурс. Необх-

димо е да се ревизират дейностите, 

включени в профилактиката и диспан-

серното наблюдение на възрастните. 
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Introduction 

Inflammation is recognized as a central 

mechanism contributing to progression of 

cardiovascular diseases (1). Recently, 

chronic low-grade inflammation has been 

identified as an integral part in the 

pathogenesis of vascular disease. 

Prospective clinical studies have shown that 

systemic chronic low-grade inflammation is 

associated with an increased risk of 

cardiovascular events and mortality (2). 

Low-grade inflammation localized in 

vascular tissue is recognized as an 

important contributor to the 

pathophysiology of hypertension (3). 

C-reactive protein (CRP), among other 

systemic inflammatory mediators, has been 

widely accepted as a potent risk indicator, 

independently predicting future 

cardiovascular events. The impact of CRP 

on cardiovascular outcome has been 

corroborated by a large number of 

observational studies and meta-analyses. 

These studies show, that an elevated CRP 

has a clear prognostic value for major 

cardiovascular events and mortality, 

whereas the lowering of CRP is associated 

with a reduction in cardiovascular risk 

(4,5). For example, plasma CRP levels are a 

powerful predictor of ischemic 

cardiovascular events (stroke, peripheral 

vascular disease, sudden cardiac death and 

myocardial infarction) in patients with 

stable or unstable angina, and even among 

apparently healthy subjects. Elevated CRP 

levels appear to correlate with softer 

plaques that are more prone to rupture (1). 

Combining these findings with 

experimental observations has lead to a 

paradigm shift in which CRP is no longer 

merely a marker, but is increasingly 

considered as a mediator of cardiovascular 

disease (4). CRP is a 115-kDa pentamer 

expressed almost exclusively by 

hepatocytes as part of the non-specific 

acute-phase response to tissue damage, 

infection and inflammation (1). The main 

inducer of the response, however, is another 

important pro-inflammatory cytokine, 

interleukin 6 (IL-6). Interleukin 1 (IL-1) 

and tumor necrosis factor-α (TNF-α), also 

stimulate CRP releasing (6).  

The idea that hypertension and 

inflammation are somehow linked emerges 

from the recent crosssectional and 

prospective studies, showing that 

circulating inflammatory molecules are 

increased in hypertensive patients, and their 

levels predict the onset of hypertension (7). 

There is evidence in both human and 
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animal models linking hypertension to 

alterations of both humoral and cellular 

immunity, which might suggest a primary 

role for inflammation in the causation of 

hypertension (2).  

From the foregoing it becomes clear, that 

CRP would constitute a suitable biomarker 

for low-grade inflammation in hypertensive 

patients and may be predictor of 

cardiovascular events. In addition, CRP 

levels contribute to the cardiovascular risk 

associated with other risk factors such as 

hypertension, diabetes mellitus, smoking 

and obesity (8). 

Purpose 

The purpose of this study was to 

determine if there is significant difference 

between the serum concentrations of CRP 

in hypertensive patients with and without 

T2DM in comparison to normotensive 

controls. 

Patients and Methods 

Three groups were formed: Group I – 

control group (CG) (n = 20, male – 8, 

female – 12; SBP = 124.0 ± 3.7; DBP = 

82.2 ± 4.1 mmHg; mean age 47.92 ± 11.3 

years); Group II – arterial hypertension 

group (AHG) (n = 60, male – 24, female – 

36; SBP = 155.4 ± 4.8; DBP = 87.15 ± 2.6 

mmHg; mean age 65.3 ± 11.5 years); Group 

III – arterial hypertension with type 2 

diabetes mellitus (AHT2DM) (n = 50, 

male – 21, female – 29; SBP = 146.83 ± 

11.9; DBP = 82.55 ± 9.7 mmHg; mean age 

63.5 ± 11.0 years). CRP was determined 

with COBAS INTEGRA 400 analyzer by 

immunoturbidimetric method (Roche 

Diagnostics kit). Statgraphics Centurion 

XVI software was used for statistical 

analyses. The significance of the 

differences between groups was assessed by 

Fisher's F-test (ANOVA). The data are 

represented as means ± SD and P < 0.05 

was considered statistically significant. 

Results and Discussion  

Some cross-sectional studies showed 

that, compared to normotensives, the 

plasma levels of inflammatory markers, 

such as CRP; cytokines, such as TNF-α and 

IL-6; chemokines, such as Monocyte 

Chemoattractant Protein-1 (MCP-1); and 

adhesion molecules, such as P-selectin and 

sICAM-1, are increased in patients with 

essential hypertension. Also, observations 

in patients with pre-hypertension, defined 

as systolic blood pressure (SBP) between 

120 – 139 mmHg and diastolic blood 

pressure (DBP) between 80 – 89 mmHg, 

exhibit higher plasma levels of CRP, TNF-

α, amyloid-A, homocysteine and white 

blood cell counts compared to controls (7).  

There is also evidence supporting the 

suggestion that CRP levels are increased in 

T2DM. CRP causes numerous 

proinflammatory and proatherogenic effects 

in endothelial cells, such as decreased nitric 

oxide (NO) and prostacyclin (PGI2), 

increased endothelin-1 (ET-1), cell 

adhesion molecules, MCP-1, interleukin 8 

(IL-8), and plasminogen activator inhibitor-

1 (PAI-1) (9). The earliest data 

underscoring the relationship between 

inflammation and diabetes were the 

demonstration by Pickup's group that both 

serum IL-6 and high-sensitivity CRP 

(hsCRP) are elevated in diabetics. Pickup et 

al. showed that T2DM subjects with more 

then two features of the metabolic 

syndrome in fact had more inflammation 

(increased serum CRP and serum IL-6 

levels) compared with those with less than 

two features of the metabolic syndrome and 

matched controls (10). 



108 

The results of our study suggest, that in 

patients with hypertension with and without 

T2DM, the levels of CRP are significantly 

increased, which is particularly pro-

nounced in patients with T2DM. It was 

found, that the serum concentrations of 

CRP in AHG (7.51 ± 9.6 mg/l) and 

AHT2DM (8.93 ± 7.8 mg/l) were higher, 

than those of CG (1.06 ± 0.87 mg/l), and 

there are statistically significant differences, 

respectively between AHG compared to CG 

(р = 0.0020) (FIGURE 1) and of AHT2DM 

compared to CG (р < 0.0001) (FIGURE 2). 

There was no statistically significant differ-

ence between AHG compared to AHT2DM 

(p = 0.3998). 

 

 

Fig. 1. Serum concentrations of CRP in AHG and CG as the means ± SD (mg/l) 

 

Fig. 2. Serum concentrations of CRP in AHT2DM and CG as the means ± SD (mg/l) 
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Conclusion  

From the obtained experimental results, 

it can be concluded, that serum 

concentrations of CRP are significantly 

elevated in hypertensive patients with and 

without T2DM, confirming pathogenetic 

link of the arterial hypertension with 

systemic and vascular low-grade 

inflammation. 
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Въведение 

Възстановяването на ендодонтски ле-

куваните зъби е проблем, който ежед-

невно провокира клиничното мислене на 

голяма част от лекарите по дентална ме-

дицина (ЛДМ). В съвременната дентална 

практика има многообразие от материа-

ли и техники, които целят възстановява-

нето на формата, функцията и естетиката 

на тези зъби (1). Освен традиционните 

ляти щифтови пънчета и метални щиф-

тове, все по-широко приложение нами-

рат неметалните щифтови системи – 

карбонови, кварцови, фиброглас и цир-

кониеви (2 – 4). При взимането на реше-

ние за дефинитивното възстановяване на 

ендодонтски лекувани зъб, своето влия-

ние оказват: личните предпочитания на 

лекаря по дентална медицина; клинич-

ният му опит; знанията, придобити по 

време на следването и следдипломното 

му обучение (5); мнението на пациента 

(6); социално-икономическият му статус 

(7). Въпреки многобройните изследва-

ния, лечението на ендодонтски лекува-

ните зъби остава противоречив въпрос, 

без ясно изградени критерии за избор на 

възстановяване при различните клинич-

ни ситуации (8). В България не е изясне-

но върху какво се базира решението на 

ЛДМ да предпочетат един терапевтичен 

подход пред друг. 

Цел 

Целта на настоящото проучване е да 

се установят предимствата и недостатъ-

ците на методите за възстановяване на 

ендодонтски лекуваните зъби (ЕЛЗ) спо-

ред лекарите по дентална медицина в 

България. 

Задачи 

За реализиране на поставената цел 

определихме следните задачи. 

Задача 1: Да се установи честотата и 

вида на прилаганите от лекарите по ден-

тална медицина в България радикуларни 

щифтове. 

Задача 2: Да се установи дали лекари-

те по дентална медицина в България 

свързват вертикалните фрактури с пос-

тавянето на радикуларен щифт. 

Материал и методи 

Анкетирани са лекари по дентална 

медицина от Пловдив и страната в пери-

ода май 2014 – януари 2015 година. Об-
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работени са 198 анкетни карти. Емпе-

ричната информация е събрана по два 

метода. Първият подход е чрез пряка 

групова анкета по време на лекции за 

продължаващо обучение към Българския 

зъболекарски съюз. Другият способ е 

чрез пряка индивидуална анкета по елек-

тронен път. За тази цел е създадена ин-

терактивна анкетна форма, подходяща за 

разпространение чрез електронна поща и 

социалните мрежи. Анонимността на 

участниците в проучването е запазена. 

Въпросите в анкетата са структурирани в 

два раздела. Първият раздел е насочен 

към събирането на демографска инфор-

мация за участниците (пол, възраст), 

клиничен опит (стаж) и специалност. 

Вторият раздел включва 12 клинично 

насочени въпроси, свързани с приложе-

нието на радикуларни щифтове при ен-

додонтски лекувани зъби. Девет от тях 

дават възможност за избор на повече от 

един отговор. Приложен е дескриптивен 

анализ на данните. Използван е SPSS, 

11.0 (SPSS Inc, Chicago, IL, USA). 

Резултати и обсъждане 

Броят на участниците, които са отго-

ворили на въпросите и са върнали анке-

тата е 198. Този обем се смята за съпос-

тавим на броя участници при други по-

добни проучвания (9 – 11). Данни за де-

мографските характеристики на анкети-

раните са представени на таблица 1. 

Независимо от стажа си, 96,9% от ан-

кетираните отговарят утвърдително на 

въпроса дали използват щифтове в 

ежедневната си работа. Вероятно причи-

ната за това широко приложение е убеж-

дението на клиницистите, че радикулар-

ните щифтове подсилват и укрепват 

твърдите зъбни тъкани. Прави впечатле-

ние, че най-много радикуларни щифтове 

се поставят на премолари (70,8%) и мо-

лари (69,7%). Подобни са резултатите и 

от изследване сред ЛДМ в Швеция (12). 

Нашите резултати се различават от дан-

ните на Коn et al. (13), където респонден-

тите предпочитат поставянето на щиф-

тове на резци, в сравнение с молари. Те-

зи резултати са изненадващи, поради ли-

тературните данни за повишена честота 

на фрактурите при постендодонтски въз-

становявания на резци с щифтове. При-

чини за това се обсъждат във връзка с 

характера и посоката на силите, дейст-

ващи във фронталната област (14). Вли-

янието на стажа върху избора на метод е 

представено на фиг. 1. Лекарите по ден-

тална медицина със стаж над 20 години 

предпочитат премоларите за щифтово 

изграждане. 

Наблюдава се положителна корелация 

между степента на разрушение и реше-

нието да се постави радикуларен щифт, 

като предимство имат разрушения с 3 и 

повече липсващи стени (72,8%).  

Изборът на анкетираните за предпо-

читан метод на лечение на ЕЛЗ е предс-

тавен на фиг. 2. Най-предпочитани, неза-

висимо от стажа на участниците в проуч-

ването, са фабричните метални щифтове. 

Таблица 1. Демографски характеристики на участниците в анкетата 

Признак 

Дял  
Пол Възраст Стаж 

мъже жени до 30 г. 31 – 50 г. над 50 г. до 5 г. 6 – 20 г. над 20 г. 

N 84 110 72 65 58 73 45 77 

% 43,3 56,7 36,9 33,3 29,7 37,4 23,1 39,5 
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Фиг. 1. При кои групи зъби най-често използвате радикуларни щифтове? 

 

Фиг. 2. Кой вид радикуларни щифтове използвате най-често? 

 
 

Наблюдаваното широко приложение 

на фабрични щифтове у нас силно се 

различава от данните, събрани от анкети 

сред британските и шведски лекари по 

дентална медицина, които предпочитат 

летите щифтови пънчета за възстановя-

ване на ЕЛЗ (12, 15). Фабричните метал-

ни щифтове във Великобритания се 

предпочитат единствено при възстановя-

ване на дъвкателни многокоренови зъ-

би (11). 

В нашето изследване предпочитание 

се дава на фабричните метални щифтове, 

като най-много се прилагат неактивните 

(67,5%). По отношение на формата им, 

се предпочитат коничните (56,9%), като 

тази тенденция се запазва, независимо от 

годините клиничен опит. Прави впечат-

ление, че едва четирима от анкетираните 

със стаж между 6 и 20 години избират 

комбинираните щифтове в своята прак-

тика. При изследването на Naumann (16), 

проведено в Германия, се забелязва съ-

щата тенденция, като там комбинирани-

те се предпочитат от едва 5.9% от анке-

тираните. Тези резултати са обезпокои-

телни, тъй като коничната форма създава 

най-висок риск за вклиняване и верти-

кална фрактура (1). 

От неметалните щифтове масово се 

прилагат фиброщифтовете – 65,5%, 

следвани от влакната – 13,9%. Карбоно-

вите щифтове се използват от едва 4,6% 

от анкетираните, докато в Швеция те са 

по-широко застъпени, и то предимно 

сред общопрактикуващите (12). При 

сравнение с карбоновите, фиброглас 

щифтовете показват по-високи стойнос-

ти на фрактурна резистентност при на-

товарване (17). В литературата няма ка-

тегорична препоръка за по-широкото 

приложение на карбоновите щифтове в 
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денталната практика. Почти половината 

от анкетираните с над 20 години стаж 

отбелязват, че не ползват неметални 

щифтове – 45,5%. 

Само половината от ЛДМ смятат, че 

появата на вертикални коренови фракту-

ри е свързана с поставянето на щифт. 

Според тях най-честата причина за това 

е диаметърът (дебелината) на щифта 

(65,6%), а на второ място – видът на 

щифта според начина на фиксиране: за-

виващ се/циментиращ се. При 83,3% от 

участниците в проучването причината за 

фрактурата е поставен метален фабричен 

щифт. 

Според 80% от анкетираните най-

предпочитаният метод за коронарно въз-

становяване след приложението на щифт 

е пластичен материал и коронка, следва-

но от композиционен материал – 60%. 

Данните от подобни проучвания във Ве-

ликобритания сочат амалгамата като 

широко разпространен материал за възс-

тановяване на зъбите след ендодонтско 

лечение (11, 18), докато в Германия този 

материал се използва от едва 0.5% от ан-

кетираните (16). В нашето проучване 

амалгамата също отстъпва пред компо-

зиционните материали (материал за из-

бор е за едва 6,2% от анкетираните), ве-

роятно поради схващането, че носи рис-

кове за здравето на пациента и лекаря. 

Изводи 

Независимо от литературните данни 

за широкото приложение на фиброщиф-

товете, металните щифтове все още са 

предпочитани сред ЛДМ. Причините за 

това може да се крият в липсата на дос-

татъчно информираност за предимствата 

на съвременните неметални щифтови 

системи и клиничния протокол за работа 

с тях. Тенденцията за използване пре-

димно на конични метални щифтове е 

неблагоприятна поради вклиняващия им 

ефект и риска от фрактури. Прави впе-

чатление влиянието на стажа върху из-

бора на възстановяване – по-младите ко-

леги прилагат по-често адхезивни техни-

ки и безметални щифтове, застъпени в 

учебните програми през последните го-

дини. Необходими са допълнителни 

проучвания за изясняване на връзката 

радикуларен щифт – фрактура на ендо-

донтски лекуваните зъби. 
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Резюме 

Увод: Вродената дуоденална атрезия е нарушение в реканализацията на дуоденума, в ранните 

етапи на ембрионалното развитие. Тя е сравнително рядка аномалия, с честота приблизително 

1:10 000 живородени деца (1,2). Този род аномалии са съчетани с аномалии на други органи и сис-

теми в около 40% от случаите (Синдром на Даун, Вродени сърдечни пороци) (2). Комбинация на 

дуоденална атрезия с атрезия на друга част от храносмилателния тракт е изключителна рядкост 

(1,2). При пациенти с ано-ректални малформации, в около 1 – 2% от случайте се описва съчетание 

с различна форма на дуоденална атрезия (3), а комбинация от езофагеална атрезия с атрезия на ду-

оденум е по-рядко. Материал и методи: В представеното проучване за период от 15 години 

(2000 – 2014 г.) се споделя опита на Клиниката по Детска хирургия – УМБАЛ „Св. Георги“ – 

Пловдив при оперативното лечение на 3 деца с различни форми на дуоденална атрезия, асоциира-

на с други аномалии на гастро-интестиналния тракт. Резултати: Трите деца са оперирани. Две от 

децата са починали вследствие на тежък следоперативен сепсис. Обсъждане: Обсъждат се мето-

дите на оперативното лечение, следоперативните резултати и изхода от лечението при различни 

форми на съчетани аномалии на ГИТ при новородени. 

Ключови думи: комбинирани аномалии, оперативно лечение, деца 

 

Въведение 

Вродената дуоденална атрезия е на-

рушение в реканализацията на дуодену-

ма, в ранните етапи на ембрионалното 

развитие. Дуоденалната атрезия е срав-

нително рядка аномалия, с честота приб-

лизително 1:10 000 живородени деца 

(1,2). Този род аномалии са съчетани с 

аномалии на други органи и системи в 

около 40% от случаите, най-често Синд-

ром на Даун, Вродени сърдечни пороци 

(ВСП) (2). Комбинация на дуоденална 

атрезия с атрезия на друга част от хра-

носмилателния тракт е изключителна 

рядкост (1). При пациенти с ано-

ректални малформации, в около 1-2% от 

случайте се описва съчетание с различна 

форма на дуоденална атрезия (3), а ком-

бинация от езофагеална атрезия с атре-

зия на дуоденум е по-рядка. 

Авторите споделят своя опит при ле-

чението на 3 деца, с комбинирани ано-

малии на дуоденум и други части на гас-

тро-интестиналният тракт (ГИТ). 

Клинични случаи 

За период от 15 години (2000 – 2014) 

в Клиниката по детска хирургия на 

УМБАЛ – „Св. Георги“ гр. Пловдив, са 

лекувани 40 деца с дуоденална атрезия, 

при 3 от децата са установени комбини-

рани атрезии на дуоденум и други орга-

ни на ГИТ. Трите деца са от женски пол. 

За диагнозата са използвани лаборатор-

ни и инструментални изследвания – на-

тивна и контрастна рентгенография на 

корем и торакс, ехография. И при трите 

деца е извършена лапаротомия с резек-

ция и анастомоза на червата. 
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Случай 1 

Дете на 1 ден, от женски пол, постъп-

ва в Клиниката по детска хирургия на 

УМБАЛ – „Св. Георги“ в незадоволи-

телно общо състояние, родено недоносе-

но в 34 г.с. Тегло 1500 гр. с морфологич-

ни белези на незрялост, балониран, но 

палпаторно мек корем, двустранно вези-

куларно дишане. От назогастралната 

сонда – стомашно дуоденално съдържи-

мо. Пренатално установени „кистични 

формации“ по хода ГИТ. При постъпва-

нето направена обзорна Ро графия, по-

казваща симптома на „двойното мехур-

че“. След кратка предоперативна подго-

товка, се предприе оперативно лечение. 

Извърши се трансверзална лапаротомия, 

при която се установи атрезия на парс 

десценденс на дуоденума с разлика в ди-

аметрите 10:1. Допълнително се устано-

ви мембрана на Ladd, а при ревизията на 

останалата част от корема Мекелов ди-

вертикул. Не се установи патология на 

колон и ректум, освен изразен микроко-

лон. Извърши се ексцизия на мембраната 

на Ladd дуодено-дуодено анастомоза тип 

„Diamond shape“, дренаж.  

В следващите 4 дни, детето остава на 

механична вентилация, коремният дрен е 

изваден на 9 ден, захрани се. Обилно от-

деляне от сондата и наличие на оскъдни 

слузни изхождания само след клизма. 

Поради влошаване на състоянието и 

обилното количество върнати материи 

от сондата се наложи реоперация. Пос-

тави се сонда, която преминава свободно 

през анастомозата. Извърши се тейпъ-

ринг. Състоянието на детето постепенно 

се подобри, започна да надава на тегло и 

се дехоспитализира. 

Случай 2 

Момиче на 7 дни с анамнеза за поли-

хидрамнион, родено в 40 г.с. по норма-

лен механизъм. Тегло 2170. От раждане-

то детето повръща стомашно-

дуоденално съдържимо, и не се изхожда. 

На обзорна графия на корем в право по-

ложение наличие на газов мехур в об-

ластта на стомаха, без газове по чревния 

тракт. При постъпването детето е в неза-

доволително общо състояние. Корем под 

нивото на ребрената дъга, респираторно 

подвижен и балониран в областта на 

епигастриума. От НГС отделя дуоденал-

но съдържимо. След клизма не отделя 

мекониум. Аускултаторно-вяла перис-

талтика. 

След кратка подготовка бе оперирано. 

Извърши се трансверзална лапаротомия, 

при което се попадна на мембранозна 

атрезия на дуоденума, множествена ат-

резия на тънките черва, малротация, ат-

резия на колона. Атретичният участък на 

илеума се изведе като илеостома. Из-

върши се пилоромиотомия, дуоденото-

мия, ексцизия на мембрана, резекция на 

тънките черва, две анастомози, илеосто-

мия, дренаж.  

Случай 3  

Момиче на 1 ден, преждевременно 

родено с тегло 1695 г. Постъпва в задо-

волително общо състояние, с анамнес-

тични и клинични данни за атрезия на 

хранопровода, с трахео-езофагеална 

фистула и атрезия на ануса, с ректо-

вестибуларна фистула. След кратка пре-

доперативна подготовка се предприе 

оперативно лечение. Извъши се торако-

томия, лигиране на фистулата и терми-

но-терминална анастомоза на хранопро-

вода, и дилатация на ректо-

вестибуларната фистула. Детето бе на 



117 

ИБВ, като в следващите дни сътоянието 

му се влоши, от НГС – стомашно-

дуоденално съдържимо, и оскъдно из-

хождане на мекониум. При направените 

образни изследвания не се установиха 

газове по червата дистално от дуоденума 

което наложи нова оперативна интер-

венция. Интраоперативно устаногрлввен 

ануларен панкреас. Извърши се латеро-

латерална ретроколична дуодено-йейуно 

анастомоза, и се изведе гастростома по 

Кадер в страни от оперативния разрез. 

Обсъждане 

Дуоденалната атрезия, както и ано-

ректалните малформации и тяхната ком-

бинация са познати на детските хирурзи, 

а съчетанието им с атрезия на хранопро-

вода е изключително рядкост (3). 

Множествените аномалии на ГИТ при 

тези пациенти показват, че е възможно 

да има дефект в развитието, в резултат 

на което се получават тези съчетани 

аномалии. 

Yasuyuki Mitani, et all. споделят своят 

опит в пренаталната диагностика на дуо-

денална атрезия, с безфистулна форма на 

езофагеална атрезия, което е изключи-

телно рядка форма на такъв вид съчета-

ни аномалии. През 25 г.с е извършена 

ехография, при която се установявтат 

кистични образувания в коремната ку-

хина. Диагнозата се доказва със сгиур-

ност след раждането, при което се уста-

новява и атрезия на ректум и анус. Из-

вършена е гастростомия, дуодено-

дуодено анастомоза, и колостома. Езо-

фаго езофагостомия е извършена на 3 м. 

възраст, на 8 м. възраст е извършена ра-

дикалната операция по повод атрезията 

на ануса. Колостомата е затворена на 2 г. 

възраст.  

Ние споделяме виждането на авторите 

за важността на пренаталната диагнос-

тика на този тип аномалии, въпреки че 

пренатална диагностика се извършва при 

малка част от нашите пациеннти. 

M. S. Choudhry et all. споделят проуч-

ване, чиято цел е да опише преобладава-

нето на съчетаните аномалии, точността 

на пренаталната диагностика, и прежи-

вяемостта на децата с дуоденална атре-

зия. Описват се 61 случая на дуоденална 

атрезия, 35 са със съчетанаи аномалии, и 

26 с изолирана дуоденална атрезия. 

М:Ж = 1.4:1 При по-голямата част от 

децата дуоденалната атрезия е установе-

на пренатално, докато голяма част от съ-

четаните аномалии се откриват постна-

тално. При проведената ултрасоногра-

фия през 20 г.с. при 33 от случайте, ди-

агнозата е потвърдена в 29 от случайте. 

Проучването показва повишаване на 

случайте на съчетани аномалии, особен-

но на дуоденална атрезия със с-м на Да-

ун. Авторите споделят голямата точност 

на пренаталната диагностика, като ре-

зултатите в постнаталният период са 

сходни с други проучвания. 

Малка част от нашите пациенти с ду-

оденална атрезия и съчетани аномалии 

на ГИТ, са установени пренатално, което 

в някой случай води до закъсняла диаг-

ноза и забавяне в лечението на този род 

аномалии. Резултатите посочени от ав-

торите, показват важността от рутинно 

въвеждане на пренаталната диагностика 

при диагностициране на различни ано-

малии на ГИТ. Това способства за по-

ранно и адекватно лечение и подобрява-

не на следоперативните резултати. 

F. M. Guttman, еt all. споделят своят 

опит при лечението на две групи деца, с 

множествени атрезии на ГИТ от стомаха 

да ректума. При едната група се наблю-
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дава наследственост, а при другата не. 

При ненаследствената форма на множес-

твените атрезии, авторите споделлят ре-

зултатите от лечението на 7 деца с мно-

жествени атрезии, като пет от децата са 

починали. Авторите споделят резултати-

те при лечението и на пет деца с наслед-

ствена форма на множествена атрезия. 

Резултатие при наследствените форми са 

по-лоши в сравнение с ненаследствените 

като само едно дете с 12 атрезии на тън-

ко и дебело черво е преживяло операти-

ното лечение. 

Ние споделеляме опитът на авторите 

в лечението и оперативните техники при 

множествените съчетани атрезии на 

ГИТ, като следоперативните ни резулта-

ти не се различават от техните. Понеже 

този тип аномалия е рядко срещана, ние 

не можем да передставим данни за нас-

ледственост при нашите пациенти. 

Nobuyuki Morikawa, еt all. описват две 

деца със съчетани аномалии – дуоденал-

на атрезия, малротация, и болест на 

Хиршспрунг. При първото дете е извър-

шена анопроктопластика. При извършен 

на следващ етап скенер е установен хи-

попитуитаризъм. Два месеца след първа-

та операция, при детето се наблюдават 

повръщания без примеси на жлъчка. На 

контрастното изследване е установена 

стеноза на дуоденума. Извършена е дуо-

дено-дуоденостомия на 8 месечна въз-

раст. При второто дете пренатално е ус-

тановена дуоденаллна атрезия, и тризо-

мия 21, атрезия на ануса и персистиращ 

дуктус артериозуз. На 2 ден след ражда-

нето е извършена лапаротомия, при кое-

то се установява ануларен панкреас. Из-

вършена е дуодено- дуоденостомия и 

колостомия. 

Ние споделяме опита на авторите и 

оперативните техники, но в нашата 

практика не се налага да се използва 

скенер за доказване на този род анома-

лии. Ние разчитаме в повечето случай на 

рентгеноконтрасни и ехографски изслед-

вания. За болеста на Хирсшпрунг разчи-

таме предимно на биопсия от лигавицата 

на червото, като дефинитивната опера-

ция се извършва на по-късен етап. 

Gan-qiong Xu, et all. описват един 

случай с комбинация от два много редки 

синдрома. TACRD асоциацията е рядко 

състояние, характеризиращо се с комби-

нация от тежки аномалии (трахеална 

агенезия, сърдечни аномалии, дефект на 

радиуса, и дуоденална атрезия). 

VACTREL асоциацията преддставлява 

(аномалия в развитието но прешление, 

атрезия на ануса, сърдечни аномалии, 

ТЕФ, или атрезия на хранопровода, бъб-

речни аномалии, и дефект в развитието 

на крайниците). Авторите описват един 

случай с мултиорганни аномалии съче-

таващ и двата синдрома (TACRD и 

VACTREL). Случаят е 34 седмичноно-

вородено от женски пол, с множество 

вродени аномалии. През 20 г.с. е устано-

вен олигохидрамнион. На аутопсия е ус-

тановено пълна агенезия на трахеята. На 

рентгенография е установено леввост-

ранна фибуларна и радиална аплазия. 

Според авторите и данните от аутопсия-

та основната причина за смъртта е агене-

зията на трахеята. 

Ние не сме наблюдавали пациент с 

подобна тежка аномалия, поради което 

нямаме опит в лечението на този род па-

тология. 

Независимо от от напредъка на детс-

ката хирургия, анестезиологията и ин-

тензивното лечение леталитетът при тези 

тежки комбинирани аномалии в световен 

мащаб остава относително висок. 
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Abstract 

Introduction. Both underdiagnosis and overdiagnosis of sensitization to drugs are problems in the 

contemporary allergology practice. The aim of the present study is to investigate the sensitization to 

drugs, used in anesthesiology practice in patients with medical records, demonstrating sensitization to an-

esthesiology drugs were included. Patients and Methods. In the present prospective study 356 patients 

[men – 109 (30.62%); mean age 51,98 years (SD 20.19), women – 277 (69,38%); mean age 54,49 (SD 

18.97) tested in the Allergology Union of the Inner Consulting Department, UMHAT ”Sv. Georgi” – 

Plovdiv (August 2014 – January 2015), with medical records demonstrating sensitization to anesthesiolo-

gy drugs. A detailed clinical history was taken and dermal prick-tests with anesthesiology drugs were per-

formed as recommended by International consensus on drug allergy of European Academy of Allergy and 

Clinical immunology (EAACI). Results. Sensitisation was established in 107 (30,06%) of patients. Mon-

osenzitised were 42 (39,25%) and 65 (60,75%) were polysenzitised. The following sensitizations were es-

tablished: Thiopental – 2; Fentanyl – 10; Chyrocain – 7; Atropine sulfate – 15; Ketamine – 14; Sux-

amethonium – 12; Pancuronium – 2; Pipecuronium – 12; Diazepam – 4; Galantamine – 59; Lidocaine – 

7; Bupivacain – 5; Propofol – 5; Midazolam – 2; Pethidine – 59. Conclusion. The study established over-

diagnosis in assessment of sensitization to drugs, used in anesthesiology practice. The overcome of over-

diagnosis requires following the recommendations of International consensus on drug allergy. Prick test 

with drugs with standard concentrations as recommended by ENDA/ EAACI, carried out by highly 

skilled stuff can guarantee the proper diagnosis work up. 

Keywords: sensitization, anesthetics, prick-test 

 

Introduction 

Allergic reactions that occur under anes-

thesia are significant causes of periopera-

tive morbidity and mortality (1). They can 

be life-threatening, may require or prolong 

hospitalization, and may necessitate chang-

es in subsequent therapy. Both underdiag-

nosis (due to under-reporting) and overdi-

agnosis are common. A definitive diagnosis 

of such reactions is required in order to in-

stitute adequate treatment options and prop-

er preventive measures. The use of stand-

ardized systematic approaches for the diag-

nosis can improve outcomes (2).  

In order to predict which patients might 

experience allergic reactions, it is essential 

to determine the risk factors. Patients at risk 

of perioperative allergy are those who are 

allergic, as established by performing prop-

er allergological tests, to any of the drugs to 

be administered during anesthesia, as well 

as those who have had a reaction during a 

pervious general anesthesia that remains 

unexplained (3). 

The patient
’
s

 
history is crucial to suspect 

a drug allergy. But to base the diagnosis on 

history alone is an unreliable indicator of 

true hypersensitivity. Skin tests are essen-

tial for the diagnosis.  

A standardized procedure how to do skin 

tests containing general considerations has 

been published by European Network on 

Drug Allergy (ENDA) (4). To promote and 

standardize reproducible skin testing with 

safe and nonirritant drug concentrations in 

the clinical practice, ENDA and European 
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Academy of Allergy and Clinical Immu-

nology (EAACI) Interest Group on Drug 

Allergy has published a position paper on 

skin test concentrations (5). Consequently, 

the International Collaboration in Asthma, 

Allergy and Immunology (iCAALL), 

formed by EAACI, the American Academy 

of Allergy, Asthma and Immunology 

(AAAAI), the American College of Aller-

gy, Asthma and Immunology (ACAAI), 

and the World Allergy Organization 

(WAO), has decided to issue an Interna-

tional CONsensus (ICON) on drug allergy. 

The purpose is to provide a comprehensive 

reference document for the diagnosis and 

management of drug hypersensitivity reac-

tions (6). 

Skin prick test (SPT) is considered to be 

the standardized dermal test, performed 

with standard concentrations for adminis-

tered drugs. Scratch tests are not recom-

mended in the consensus because they are 

poorly standardized. 

The aim of the present study is to inves-

tigate the sensitization to drugs, used in an-

esthesiology practice in patients with medi-

cal records, demonstrating sensitization to 

anesthesiology drugs were included.  

Patients and Methods 

In the present prospective study 356 pa-

tients [men – 109 (30.62%); mean age 

51,98 years (SD 20.19), women – 277 

(69,38%); mean age 54,49 (SD 18.97) test-

ed in the Allergology Union of the Inner 

Consulting Department, UMHAT ”Sv. 

Georgi” – Plovdiv (August 2014 – January 

2015), with medical records, demonstrating 

sensitization to anesthesiology drugs were 

included. A detailed clinical history was 

taken and dermal prick-tests with anesthe-

siology drugs were performed as recom-

mended by International consensus on drug 

allergy of European Academy of Allergy 

and Clinical immunology (EAACI). SPT 

was done on the volar surface of the fore-

arm. A drop of the drug was placed on the 

skin with the distance between tests at least 

2 cm to avoid cross-contamination. The 

skin was pricked through the drop with 

1 mm prick lancets. Histamine hydrochlo-

ride 10 mg/ml and physiological saline 

were used as positive and negative controls 

respectively. A skin prick test was consid-

ered positive when the wheal diameter was 

3 mm larger than that produced by the 

negative control after 15 minutes. The tests 

were performed with the concentrations, 

recommended by ENDA/EAACI position 

paper (tabl. 1). 

Table 1. Concentration of drugs, used in 

the anesthesiology practice 

Drug SPT 

Generic name Undiluted 

concentration 

(mg/ml) 

Dilution Maximum 

concentration 

(mg/ml) 

Thiopental 25 Undiluted 25 

Fentanyl 0.05 Undiluted 0.05 

Chyrocaine 2.5 Undiluted 2.5 

Atropine sulfate 1 Undiluted 1 

Ketamine 10 Undiluted 10 

Suxamethonium 50 1/5 10 

Pancuronium 2 Undiluted 2 

Pipecuronium 2 Undiluted 2 

Diazepam 5 Undiluted 5 

Galantamine 1 Undiluted 1 

Lidocaine 5 Undiluted 5 

Bupivacain 5 Undiluted 5 

Propofol 10 Undiluted 10 

Midazolam 5 Undiluted 5 

Pethidine 50 Undiluted 50 

Atracutium 10 1/10 1 

Statistical analysis 

Statistical analysis was conducted using 

IBM SPSS Statistics 20 software (Chicago, 

IL, USA). Fisher’s exact test was used for 
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the comparison of number of patients, 

reported sensitization and patients with 

established sensitization (P-value < 0.05 

was regarded as statistically significant). 

Results 

Out of 356 patients with documented 

sensitization to drugs, used in 

anesthesiology practice, sensitization was 

established in 107 (30,06%) only. The 

following sensitizations were established: 

Thiopental – 2 (0.93%); Fentanyl – 10 

(4.65%); Chyrocain – 7 (3.26%); Atropine 

sulfate – 15 (6.98%); Ketamine – 14 

(6.51%); Suxamethonium – 12 (5.58%); 

Pancuronium – 2 (0.93%); Pipecuronium – 

12 (5.58%); Diazepam – 4 (1.86%); 

Galantamine – 59 (27.44%); Lidocaine – 7 

(3.26%); Bupivacain – 5 (2.33%); 

Propofol – 5 (2.33%); Midazolam – 2 

(0.93%); Pethidine – 59 (27.44%). 

Monosenzitised were 42 (39.25%) of 

patients and 65 (60.75%) were 

polysenzitised (tabl. 2, fig. 1). 

Table 2. Sensitization to drugs, used in 

anesthesiology practice 

Drug 
Sensitization 

Р 
Reported Established 

Thiopental 18 2 < 0,001 

Fentanyl 35 10 < 0,001 

Hyrocain 20 7 < 0,001 

Artopin 62 15 < 0,001 

Ketalar 25 14 < 0,001 

Suxamethonium 52 12 < 0,001 

Pancuronium 10 2 < 0,001 

Pipecuronium 21 12 < 0,025 

Diazepam 26 4 < 0,001 

Nivalin 99 59 < 0,001 

Lidocain 33 7 < 0,001 

Maracain 21 5 < 0,001 

Propofol 19 5 < 0,001 

Dormicum 10 2 < 0,001 

Pethidine 91 59 < 0,001 

 

 

 

Fig. 1. Number of reported and established sensitizations 
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Discussion 

Among the hypersensitivity reactions 

occurring during anesthesia, about 60% are 

mediated by an IgE dependent 

immunological mechanism (allergic 

reaction) (3). Skin test is the most 

commonly used procedure to confirm a 

sensitization to drugs  

Considering anesthesia for members of 

the general population, it is not necessary to 

do a systemic screening for sensitivity to 

drugs (7). Patients at risk for anaphylaxis 

during anesthesia are those, who are 

allergic to one of the drugs or products 

likely to be administered during anesthesia 

and for which the diagnosis has been 

established by the previous allergy 

investigations (8). All patients included our 

study were admitted to hospital for 

operation. All of them had documented 

sensitization to drugs, used in 

anesthesiology practice.  

A significant female predominance in 

sensitization and allergy to anesthetics are 

reported (9). We established that out of 356 

patients, 277 (69.38%) were women. Our 

study confirmed female predominance in 

sensitization. 

In order to predict which patients might 

experience allergic drug reactions, it is 

essential to be able to determine the risk 

factor involved and the predictive value of 

the diagnostic tests (10). 

Clinical history is of great importance to 

determine the patients at risk. A detailed 

history of all patients included in the study 

was taken with special attention to skin 

tests that previously had been done and for 

which patients had documents. As it be-

came obvious all patients had scratch test 

previously done. Following recommenda-

tions for skin test procedures and perform-

ing SPT with recommended drug 

concentrations, our study confirmed 

sensitization in only 107 (30.06%) patients. 

A significant difference in sensitization to 

all tested drugs was established (p < 0.05). 

The reason for the significant difference 

could be explain with the use of scratch 

tests in previous drug evaluation which is 

poorly standardized. (11). 

Conclusion 

The study established overdiagnosis in 

assessment of sensitization to drugs, used in 

anesthesiology practice. The overcome of 

overdiagnosis requires following the 

recommendations of International 

consensus on drug allergy. Prick test with 

drugs with standard concentrations as 

recommended by ENDA/ EAACI, carried 

out by highly skilled stuff can guarantee the 

proper diagnosis work up.  
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Въведение 

Кампилобактериозите са най-разпрост-

ранените ентероколитни бактериални 

инфекции в развитите и развиващите се 

страни, като най-засегнати са деца под 5-

годишна възраст. Причинени са от бак-

терии от род Campylobacter – грам отри-

цателни, подвижни, неспорообразуващи 

бактерии, като най-често изолирани са 

Campylobacter jejuni 80 – 85% от всички 

кампилобактериози и Campylobacter coli 

с честота 10 – 15%. Източник на инфек-

циите най-често са контаминирани хра-

нителни продукти – пилешко месо, не-

пастьоризирано мляко и др., домашните 

животни – куче, котка също са потенциа-

лен източник на кампилобактериози. Про-

тичането на инфекцията може да варира 

от лека водниста диария до кървава про-

фузна диария с абдоминални болки и ви-

сока температура и е клинично неразли-

чима от гастроентерит, причинен от 

Salmonella, Shigella или други ентеропато-

генни бактерии (1-4, 12,15). При повечето 

пациенти инфекцията е самоограничаваща 

се и симптомите отзвучават до една сед-

мица, но при 20% от пациентите инфекци-

ята е рецидивираща. Както при други ен-

теропатогени, така и Campylobacter в час-

тност C. jejuni причинява постинфекциоз-

ни усложнения, като с най-голямо значе-

ние е Гилен-Баре синдром – остро деми-

елизиращо заболяване, което засяга пе-

риферната нервна система (5 – 6). 

Род Campylobacter са термофилни, 

взискателни бактерии, които при по-

дълъг престой в кислородна среда уми-

рат, което е затруднение при изолиране-

то им. За тяхното култивиране са нужни 

микроаерофилни условия (5%О2 + 10% 

СО2 + 85%N2) при 42 – 43°С за 48 – 72 h. 

Диференцирането на най-често изолира-

ните видове C. jejuni и C. coli до момента 

се осъществява с биохимични тестове – 

хидролиза на натриев хипурат и хидро-

лиза на индоксил ацетат. Но фенотипно-

то разграничаване не винаги е точно (7 – 

10, 16). В тази връзка е оптимизиран ге-

нетичен метод Multiplex PCR за иденти-

фикация на двата вида, който е по- точен 

и надежден от фенотипния. Използвани 

са праймери за доказване на консерва-

тивни гени: cadF – за всички видове 

Campylobacter, hipO – за C. jejuni и asp – 

за C. coli. Анализът на резултатите от 

Multiplex PCR, сравнени с тези от био-

химичните тестове, потвърждават точ-

ността на генетичния метод и необходи-

мото му прилагане в диагностиката на 

кампилобактериози. 

Цел 

Разработване, оптимизиране и прила-

гане на Multiplex PCR метод за иденти-

фикация и вътревидово диференциране 

на най-честите причинители на кампило-

бактериози сред хората – C. jejuni и 

C. coli. 
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Материали и методи 

В периода от януари 2014 г. – януари 

2015 г са изследвани 93 клинични мате-

риали на пациенти с диариен синдром. 

1. Бактериални щамове и 

културелни условия 

Щамовете бяха изолирани чрез кон-

венционални методи – посявка на кли-

ничния материал на кръвен агар 

(БулБио – НЦЗПБ ЕООД) по мембранен 

способ с нитроцелулозни мембрани 

(Sartorius Stedim Biotech GmbH 37070 

Goettingen, Germany), култивиране в 

микроаерофилна атмосфера (5%О2 + 10% 

СО2 + 85%N2), която се генерира от Газ 

пак – „Хелико Кампи Пак“ (фирма Цве-

тика, София) при 42 – 43°С за 48 – 72 h. 

Изолираните 40/93 щама бяха биохи-

мично диференцирани – положителна 

реакция хидролиза на натриев хипурат и 

положителна реакция хидролиза на ин-

доксил ацетат за C. jejuni, и положителна 

реакция хидролиза на индоксил ацетат за 

C. coli. Бактериалната култура беше съб-

рана и съхранена при -20°С за послед-

ващ PCR-анализ. 

2. ДНК екстракция 

ДНК от изолираните щамове беше ек-

страхирана с готов кит (QIAamp DNA 

Blood Mini Kit-QIAGEN,Germany) спо-

ред инструкциите на производителя. 

3. Multiplex PCR анализ 

Чрез Multiplex PCR щамовете бяха из-

следвани за наличието на консерватив-

ните гени: cadF(16SрДНК) ген – характе-

рен за всички Campylobacter spp, hipO – 

хипуриказа ген – за C. jejuni и asp – ас-

партокиназа ген – за C. coli. Използвани-

те праймери и тяхната секвенция са 

представени в таблица 1 (17, 18). Също 

така са включени два референтни щама 

814 – C. coli и 33560 – C. jejuni, като по-

ложителни контроли на PCR анализа и 

ddH2O като отрицателна контрола. 

Multiplex PCR анализът е оптимизи-

ран да протича в краен обем на реакция 

25 при посочените праймери и 

условия – 1х Taq DNA Polymerase buffer; 

4 mM MgCl2; 0,2 mM dNTP; 0,03 U/μl 

SuperHot Taq DNA Polymerase (set 

Applichem GmbH, Germany); 0,6 μM 

cadF-F/R; 0,2 μM asp-F/R; 0,2 μM hipO-

F/R (9). Multipex-PCR протича в апарат 

„IQ5TM Real Time PCR System (BIO 

RAD) при следните условия: първа стъп-

ка денатурация от 5 мин на 94°С; пос-

ледвана от 35 цикъла, всеки състоящ се 

от 45 сек на 94ºC – денатурация, 45 сек 

на 52ºС – хибридизация и 60 сек на 

72ºС – елонгация; и крайна стъпка на 

елонгация от 2 мин на 72ºC. Получените 

ампликони са с размер 400 bp, 500 bp и 

735 bp,тези ДНК фрагменти отговарят 

съответно на Campylobacter spp, C. coli и 

C. jejuni. 

За визуализацията на получените ам-

пликони беше използвана капилятна 

електрофореза (QIAxcel DNA Handbook, 

QIAGEN, sample and Assay Technologies, 

2008). 

Tабл 1. Секвенция на използваните праймери и големина на техните ампликони 

Ген секвенция ампликон източник 

cadF – F TTGAAGGTAATTTAGATATG 400bp Nayak et al., 2005 

cadF – R CTAATACCTAAAGTTGAAAC   

hipO – F GAAGAGGGTTTGGGTGGTG 735bp Linton et al., 1997 

hipO – R AGCTAGCTTCGCARAATAACTTG   

asp – F GGTATGATTTCTACAAAGCGAG 500bp Linton et al., 1997 

asp – R ATAAAAGACTATCGTCGCGTG   
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Резултати и обсъждане 

Бяха изолирани 40 / 93 (43,01%) щама 

Campylobacter spp. (Фигура 1). Резулта-

тите от фенотипното диференциране оп-

ределиха 25 щама C. jejuni – положител-

на реакция хидролиза на натриев хипу-

рат (Фигура 2), 2 щам C. coli – положи-

телна реакция хидролиза на индоксил 

ацетат (Фигура 3) и 13 Campylobacter spp. 

От изолираните и фенотипно опреде-

лени щамове произволно бяха избрани 

13 щама за генетично диференциране: 11 

щама C. jejuni и 2 щамa C. coli. 

 

Фиг. 1. Campylobacter spp 

 

Фиг. 2. Хидролиза на натриев хипурат 

(положителна в синьо) 

 

Фиг. 3. Хидролиза на индоксил ацетат 

(положителна в синьо) 

 

                        1     2      3      4      5     6     7      8      9    10    11    12    13   14  15    16 

Стартове:  14 – C.jejuni (+ контрола); 15 – C. coli (+ контрола); 16 – мол. маркер (– контрола); 

Стартове:  1 – 5, 7 – 9, 11 – 13 – C. jejuni;  10 – C. coli – клинични изолати от култура; 

Старт: 6 – C.jejuni, определен фенотипно като C.coli. 

Фиг. 4. Multiplex PCR резултати 
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След Multiplex PCR анализът резулта-

тите от капилярната гел – електрофореза 

потвърдиха 12 щама C.jejuni и само един 

щам C. coli. Вторият щам, биохимично 

определен като C. coli, Multiplex PCR 

анализът определи като C.jejuni поради 

наличието на гена hipO (Старт 6 на фи-

гура 4). C. jejuni притежава гена хипури-

каза – hipO, но е възможно този ген да не 

се експресира и при фенотипно дифе-

ренциране реакцията да е фалшиво ори-

цателна. Генетичното диференциране е 

по-надежден метод (Табл. 2). 

Табл. 2. Резултати от m-PCR анализи биохимично определяне на клинични изолати 

Campylobacter spp. 

Лаб.

№ 
пол възраст болница 

биохимия 

Ind Ac  Hip 

опр. вид от 

бохимия 

PCR 

резултат 

опр. вид 

от PSR 

710 ж 1 Токуда** - + C. jejuni cadF 

hipO 

C. jejuni 

711 м 4 СБАЛИПБ* + + C. jejuni cadF 

hipО 

C. jejuni 

713 ж 4 СБАЛИПБ - + C. jejuni cadF 

hipO 

C. jejuni 

714 ж 2 СБАЛИПБ + + C. jejuni cadF 

hipO 

C. jejuni 

719 м 3 Токуда + - C. coli cadF 

hipO 

C jejuni 

722 м 2 СБАЛИПБ + + C. jejuni cadF 

hipO 

C. jejuni 

734 м 2 СБАЛИПБ + + C. jejuni cadF 

hipO 

C. jejuni 

757 м 3 Токуда + + C. jejuni cadF 

hipO 

C. jejuni 

829 м 1 Токуда + + C. jejuni cadF 

hipO 

C. jejuni 

840 ж 7 Токуда - + C. jejuni cadF 

hipO 

C. jejuni 

845 м 2 Токуда + + C. jejuni cadF 

hipO 

C. jejuni 

848 м - Токуда + + C. jejuni cadF 

hipO 

C. jejuni 

832 

(РЩ) 

- - Дания СЗО + - C. coli cadF 

asp 

C. coli 

(*)СБАЛИПБ – Специализирана болница за активно лечение по инфекциозни и паразитниболести, София 

(**)Токуда – МБАЛ „Токуда Болница – София“ 

 

Заключение 

Campylobacter са най-честите бакте-

риални причинители на гастроентерити в 

света. В развитите и развиващите се 

страни регистрираните случаи на кампи-

лобактериози са повече, отколкото ин-

фекциите, причинени от Salmonella, като 

при деца под две годишна възраст са 

особенно чести, а в някои случаи водят 

до смърт (11 – 14). От изключително 

значение е точната диагностика на ин-

фекциозния причинител. Най-често изо-

лираните клинично значими видове 

Campylobacter са C. jejuniи C. coli. Стан-

дартно видовото им разграничаване се 

осъществява с фенотипен метод, който 

отнема време и ресурси на диагностич-

ните лаборатории. Освен това методът 

не винаги е точен, тъй като е възможно 

при някои щамове C. jejuni, притежава-
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щи гена хипуриказа – hipO, този ген да 

не се експресира и при биохимично ди-

ференциране реакцията хидролиза на 

натриев хипурат да е фалшиво орица-

телна. При което следва, че щамът ще 

бъде неточно определен като представи-

тел на вида C. coli. Резултатите от наше-

то проучване доказват, че Multiplex PCR 

анализът е прецизен и точен метод в 

идентификацията и вътревидовото ди-

ференциране на най-честите причините-

ли на кампилобактериози C. jejuni и C. 

coli, което го прави нужен в клиничната 

диагностика. В бъдеще този метод ще 

бъде оптимизиран за идентификация на 

C. jejuni и coli директно от фецес, което 

ще съкрати време и разходи за диагнос-

тицирането на кампилобоктериозите в 

страната, тъй като високата честотата на 

чревните инфекции продължава да бъде 

важен клиничен и социално-

икономически проблем. 
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Резюме 

Конго-Кримската хеморагична треска (ККХТ) е остро вирусно инфекциозно заболяване с во-

дещ хеморагичен синдром и висока смъртност. Като вектор на заболяването служат кърлежи. Бъл-

гария е ендемичен регион за ККХТ и през последните 4 години общо 21 случая са потвърдени на 

територията на страната. Те са регистрирани в 5 отделни области – Бургас, Ямбол, Хасково, Кър-

джали и Благоевград. Това изследване е проведено с цел да се определи заразеността с вируса на 

ККХТ на кърлежи, събрани от домашни животни от тези 5 ендемични области. Подобни проучва-

ния на територията на Европа са оскъдни. Събрани са общо 2315 кърлежа. Използваният метод за 

детекция вируса на ККХТ в кърлежите от вида Hyalomma marginatum е полимеразна верижна ре-

акция в реално време с обратна транскрипция. Геномът на вируса на ККХТ е открит в 7,3% от 

кърлежите от вида H. marginatum, събрани от домашни животни от област Кърджали. Заразеност-

та на животните възлиза на 6,3%. Геномът на вируса на ККХТ е открит в кърлежи, свалени от до-

машни животни от област Бургас. Носители на вируса са 8,8% от кърлежите. Заразеността на жи-

вотните тук е 6,7%. Това изследване представя действителната заразеност на кърлежите в енде-

мични райони на България. Подобен процент на заразяване улеснява високоскоростен пренос на 

вируса между кърлежи и техните животински резервоари, с което се повишава рискът от инфек-

ция на хора в близък контакт с инфектираните животни. 

Ключови думи: Конго-Кримска хеморагична треска (ККХТ), Кърлежи, България, Hyalomma, 

RT-PCR 

 

Въведение 

Кримската-Конго хеморагична треска 

(ККХТ) е остро вирусно заболяване, 

кърлежова зооноза, с водещ хеморагичен 

синдром и висока смъртност, достигаща 

до 50%. Причинител е вирусът на ККХТ, 

представител на род Nairovirus от сем. 

Bunyaviridae
[1]

. ККХТ вирусният геном 

се състои от 3 кръгови сегмента РНК – 

голям (L), среден (М) и малък (S). За ос-

новен преносител и резервоар на вируса 

се считат кърлежите от род Hyalomma
[1]

. 

Предаването на инфекцията върху човек 

може да се осъществи при ухапване от 

кърлеж, носител на ККХТ вируса, при 

контакт с телесни течности на инфекти-

рани животни, както и при тесен контакт 

с болни хора. България е добре познат 

ендемичен район за това заболяване, ка-

то първият описан случай – от д-р Нек-

людов, датира още от 1952 г. През годи-

ните след това са извършвани различни 

изследвания върху разпространението на 

вируса в страната
[2][3][4]

. През последните 

5 години (2010 – 2014) на територията на 

страната са регистрирани 21 случая на 

ККХТ, произхождащи от 5 отделни об-

ласти. Настоящото проучване е проведе-

но с цел да се определи актуалната зара-

зеност с вируса на ККХТ на кърлежи, 

свалени от домашни животни от тези 5 

области. 

Материали и методи 

Кърлежите са събрани юни и юли 

2014 г. от домашни животни – крави, ко-

зи и овце от 9 селища на 5 различни об-

ласти на България, където през послед-
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ните 5 години са регистрирани случаи на 

ККХТ – Благоевград, Кърджали, Хаско-

во, Ямбол и Бургас, показани на фиг. 1. 

Кърлежите са транспортирани живи 

до лабораторията, след което са опреде-

лени по вид, пол и стадий на развитие и 

разпределени в пулове (с 1 – 4 кърлежа) 

според вида, населеното място и гостоп-

риемника. За хомогенизацията на кър-

лежите са използвани стъклени перли с 

размери, вариращи между 0.3 и 2 mm в 

хомогенизатор. РНК е екстрахирана с 

помощта на E.Z.N.A.® Viral RNA Kit 

(Omega Bio-Tek, USA) и ZR Viral RNA 

Kit™ (Zymo Research, USA) китове и 

съхранявана на -70°С до изследване. За 

детекция на ККХТ вирусния геном е из-

ползвана едностъпкова полимеразна ве-

рижна реакция с обратна транскрипция 

(RT-PCR) с помощта на One-Step RT-

PCR Kit (QIAGEN, Germany) и 

SuperscriptII One-Step RT-PCR with 

Platinum Taq kit (Invitrogen Life 

Technologies), по протокол, описан от 

Garrison et al.[2007]
[5]

. Използваните 

праймери и сонда са показани на табли-

ца 1, очакваният ампликон от малкия S 

сегмент на ККХТ вирусния геном е с го-

лемина 650 – 700 bp. 

 

Фиг. 1. Потвърдени случаи на ККХТ в периода 2010 – 2014 г., географско разположение 

 

Табл. 1. Олигонуклеотидни праймери, използвани за детекцията на ККХТ вируса с RT-

PCR 

Праймери/сонда Последователност (5’-3’) 

CCHF For GGAGTGGTGCAGGGAATTTG 

CCHF Rev CAGGGCGGGTTGAAAGC 

CCHF Probe [6FAM]CAAGGCAAGTACATCAT[BHQ1] 
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Резултати и обсъждане 

Събрани са общо 2315 кърлежа, при-

надлежащи към 5 различни вида (табли-

ца 2). 

Като основен преносител на вируса на 

ККХТ изследвахме кърлежи от вида H. 

marginatum, общо 623 броя. Геномът на 

вируса е открит в 5,8% от изследваните 

вектори (36 от 623). Седемнадесет от те-

зи кърлежи са свалени от домашни жи-

вотни от област Кърджали, а останалите 

19 – от област Бургас. Потенциалната 

заразеност на животните в тези области 

възлиза на 6,3% за Кърджали и 6,7% за 

Бургас. В останалите области – Хасково, 

Ямбол и Благоевград геномът на вируса 

на ККХТ не е открит във векторите 

(табл. 3).  

Табл. 2. Разпределение на кърлежите, събрани от домашни животни от ендемични ре-

гиони на страната 

Кърлеж, вид Брой % от общия брой 

Hyalomma marginatum 1030 44,55 

Rhipicephalus sanguineus 1222 52,79 

Ixodes ricinus 61 2,64 

Dermacentor marginatus 1 0,04 

Haemaphysalis spp 1 0,04 

Общо 2315  

Табл. 3. Заразеност на кърлежите с вируса на ККХТ, изследвана с RT-PCR в ендемични 

региони на България 

Област Брой кърлежи 

H.marginatum 

Заразеност на 

кърлежите (%) 

Брой живот-

ни 

Заразеност на 

животните (%) 

Кърджали 233 7.3 79 6.3 

Бургас 217 8.8 60 6.7 

Ямбол 69 0 49 0 

Благоевград 30 0 9 0 

Хасково 74 0 27 0 

Общо 623 5.8 224 2.6 

 

Една от основните причини за това 

вероятно е преобладаващият дял на кър-

лежи от вида Rh. sanguineus в тези об-

ласти, които не са обект на сегашното 

проучване. Подобен процент на общата 

заразеност на кърлежите в ендемичните 

райони е висок в сравнение с резултати-

те, показани в предишни подобни изс-

ледвания на територията на страната
[6]

, 

където средната стойност на инфектира-

ност на векторите е около 2%. Такава 

разлика в резултатите вероятно се дължи 

на няколко фактора – различни географ-

ски региони, от които са събрани кърле-

жите и различните видове, обект на изс-

ледване. В нашето проучване геномът на 

ККХТ вируса се търси единствено в кър-

лежи от вида H. marginatum, основен 

преносител и резервоар на вируса, с кое-

то може да се обясни по-високият про-

цент на заразеност. Друг фактор, оказ-

ващ влияние, е и методът на детекция. За 

по-голяма чувствителност за всички 

проби ние използвахме RT-PCR. Трябва 
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да се имат предвид и годишните флукту-

ации в климата.  

Заразеността на изследваните кърле-

жи от вида H. marginatum с вируса на 

ККХТ кореспондира на тази, описана 

при близки държави – за Турция между 

9,09% и 10,9%
[1][7]

, за Косово, вариращи 

между 15% и 11%
[8][9]

, макар че в по-

скорошно проучване не е засечен ККХТ 

вирусният геном в кърлежи, свалени от 

домашни животни в силно ендемични 

региони на страната 
[10]

. 

Заключение 

Това изследване представя действи-

телната заразеност на кърлежи с вируса 

на ККХТ в ендемични за България реги-

они. Подобен процент на заразяване 

улеснява ефективен пренос на вируса от 

кърлежите към техните животински ре-

зервоари, с което се повишава и рискът 

от инфекция на хора в близък контакт с 

инфектираните животни. Понастоящем 

се извършват и изследвания за наличие 

на антитела срещу вируса на ККХТ в се-

руми на животни с оглед доуточняване 

разпространението на тази инфекция в 

България.  
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Резюме 

Въведение: В съвременната хирургична практика навлизат с неограничени темпове нови съв-

ременни биомедицински технологии. Освен въвеждането, производството и иновацията на биоме-

дицински изделия, в медицинската практика се прилагат и редица съвременни изобретения и ино-

вации на електрониката и немедицинската апаратура. Употребата на малки видео-записващи уст-

ройства с малък размер и високо качество на видео и снимков материал в отворената хирургична 

практика има множество приложения. Целта на настоящата статия е да се изложат приложенията и 

предимствата на използването на малките видео записващите устройства в хирургичната и меди-

цинската практика. Материали и методи: За целта на проучването е използван обобщен литера-

турен анализ на метода и неговото приложение, както и необходимостта и предимствата му. Из-

ползвано е малко видео записващо устройство в медицинската практика на клиниката по обща и 

оперативна хирургия в УБ „Лозенец“. С него бяха заснети 6 отворени оперативни процедури и 

10 амбулаторни процедури. Резултати: Видеоматериалът и снимковият материал от две от опера-

тивните процедури беше използван за научна дейност (публикации и участия в научни форуми). 

Три от записите бяха използвани за изготвянето на демонстрационни видеа за студентите по ме-

дицина на медицински факултет към Софийски университет. Един видео материал бе използван за 

оценка и контрол на качеството на оперативната процедура след възникнало усложнение. Една 

оперативна процедура беше консултирана със специалист по патология за избор на вземане на ма-

териал от експресно хистологично изследване. Изводи: Употребата на малките видео записващи 

устройства в отворената хирургичната практика улеснява и подобрява качеството на оперативната 

процедура. Намалява трудностите при патологичната диагноза и вземането на материал. Те имат 

незаменимо приложение при изготвяне за материал за научени и преподавателски цели. 

Ключови думи: gopro, хирургия, приложения, медицина 

 

Въведение 

В съвременната хирургична практика 

навлизат с неограничени темпове нови 

съвременни биомедицински технологии, 

хирургични инструменти, енергийни из-

точници и методи за подобряване на ка-

чеството на хирургичната работа и улес-

нение на работата [1]. Примери за това 

са изместването на класическата отворе-

на хирургия от лапароскопският метод, 

приложението на кръгови ушиватели и 

стаплери за прекъсване на кухи коремни 

органи, употреба на синтетични матери-

али за пластика на дефекти, нови хемос-

татични материали за адекватно кръвос-

пиране, съвременни енергийни източни-

ци използващи монополярен и биполя-

рен ток, ултразвук, аргон, лазер и др. [2]. 

Освен въвеждането, производството и 

иновацията на биомедицински изделия в 

медицинската практика влизат и редица 

съвременни изобретения и иновации на 

електрониката и немедицинската апара-

тура – монитори, 3D камери, HD камери, 

телекомуникационни системи за телехи-

рургия и др. [3]. Голяма част от новите 

технологии се използват с обучителна 

цел за студенти и млади лекари (хирур-

зи). Приложението им на практика е не-

ограничено и често се използват за на-

учни разработки, изследвания и др. Все 

още остава интересен въпросът, свързан 
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с подобряване на качеството и контрола 

на хирургичната работа. Въвеждането на 

технологичен качествен контрол върху 

работата би довело до подобряване на 

качеството на медицинската услуга и из-

веждането на изводи за извършената ра-

бота с цел създаването на мерки за по-

добряване на крайния продукт. Употре-

бата на малки видео записващи устройс-

тва (мВЗУ) с малък размер и високо ка-

чество на видео и снимков материал 

(ВСМ) в отворената хирургична практи-

ка има множество приложения, анало-

гични на употребата на видео записите в 

лапароскопската хирургия [4]. 

Цел 

Да се изложат приложенията и пре-

димствата на използването на малките 

видео записващите устройства (екшън 

камери) в хирургичната и медицинската 

практика. 

Материали и методи 

За целта на проучването е използван 

обобщен литературен анализ на метода и 

неговото приложение, както и необхо-

димостта от него и предимствата му. Из-

ползвано е малко видео записващо уст-

ройство – екшън камера (GoPro – Hero4 

Black) в медицинската практика на кли-

никата по обща и оперативна хирургия в 

УБ „Лозенец“. С мВЗУ бяха заснети 6 

отворени оперативни процедури и 10 

амбулаторни процедури. Видео и сним-

ковият материал е обработен със софту-

ерна програма. Всички материали са 

заснети след информирано съгласие от 

страна на пациента и неговото писмено 

разрешение. 

Резултати 

Приложенията, които ние изтъкваме в 

нашата практика (отворена хирургия), на 

мВЗУ са изложени на таблица 1. 

Табл. 1. Приложения 

Приложения Пояснения 

Обучение на студенти по медицина Процедурни демонстрации на запис или на 

живо (измиване на ръце, почистване на опе-

ративно поле, смяна на превръзка и др.) 

Обучение на специалисти, млади лекари и 

специализанти 

Оперативни процедури на запис или живи 

връзки 

Контрол на качеството Преразглеждане на оперативната процедура 

за евентуално намиране на технически греш-

ки – при неизяснени усложнения и обстоя-

телства (технически грешки или с забравяне 

на инструменти, марли, ленти) 

Научна работа Използване на снимков и видео материал за 

презентации на научни форуми или изготвя-

не на статии, ръководства и учебници 

Телехирургия Използване за създаване на жива връзка с 

отдалечени специалисти за интраоперативна 

консултация – хирурзи и патолози 

 

Видео и снимковият материал от две 

от оперативните процедури беше изпол-

зван за научна дейност (публикации и 

участия в научни форуми). Три от запи-

сите бяха използвани за изготвянето на 

демонстрационни видеа за студентите по 

медицина на медицински факултет към 

Софийски Университет. Един видео ма-
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териал бе използван за оценка и контрол 

на качеството на оперативната процеду-

ра след възникнало усложнение при кон-

кретния пациент. Една оперативна про-

цедура беше консултирана със специа-

лист по патология за избор на вземане на 

материал за експресно хистологично из-

следване (гефрир). 

Предимствата и недостатъците на ек-

шън камерите в хирургичната практика, 

в сравнение със стандартните вградени 

операционни камери са изложени на 

таблица 2. 

На таблица 3 е представено ръководс-

тво с технически изисквания за осъщест-

вяване на запис с мВЗУ както и настрой-

ките на работния режим на камерата в 

операционна зала или амбулаторна опе-

рационна. 

Видео заснемащото устройство бе 

монтирано върху ластична шапка, нало-

жена върху главата на оператора, с ъгъл 

насочен спрямо оперативното поле. 

Преди започването на записа бе напра-

вен контрол на полето на заснемане, чрез 

директна визуализация върху отдалечен 

монитор, посредством WiFi връзка. Ма-

териалът бе обработен със специфична 

софтуерна програма и изведен в mp4 ви-

део формат. 

Табл. 2. 

Предимства Недостатъци 

По-ниска цена Липса на приближаване (Zoom) 

Динамично видео изобразяване в зависимост от пози-

цията на оператора (виждаш това което и той вижда) 

Неудобство при носенето на опера-

тора – пристягане на главата 

Малък размер и лесна поддръжка   

Удачни за персонална употреба  

Табл. 3. 

Технически изисквания  Настройки на ВЗУ 

Малко видео записващо устройство – екшън камера Видео режим 

Ластична лента за глава, прикрепена към камерата 60 кадъра в минута (fps) 

MicroSD паметова карта Обхват на заснемане: Narrow 

(FOV) – field of view 

Батерия с издръжливост 2 – 6 часа Качество на запис: 1080x920p full 

HD 

microHDMI to HDMI кабел за пренос на видео данни WiFi режим за безжична връзка 

microUSB to USB кабел за зареждане на батерията и 

пренос на видео данни 

Автоматичен режим за работа при 

променлива светлина 

Computer Авторегулация на цветовете 

Internet – връзка и WiFi сигнал и приемник  

Специализиран Software – GoPro Camera control & 

GoProStudio 

 

 

Дискусия 

В световната литература са описани 

сравнително малко на брой научни пуб-

ликации за значението и употребата на 

мВЗУ в медицинската практика. Някои 

автори използват метода с обучителна 

цел по пластична хирургия, други – за 

изследване на механизми за предаване 

на инфекции в операционна зала и др. 

Редица технически списания правят 

сравнение между екшън камерите и 

Google glass, както и между екшън каме-
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рите и стандартните видео камери с про-

тиворечиви резултати [5,6]. Най-честата 

употреба на мВЗУ е за развлекателни 

цели и заснемане на екстремни моменти 

или туристически панорамни снимки, 

заради което се наричат екшън камери. 

Обучителните видеозаписи за студенти 

по медицина и млади лекари са с отлич-

но качество и са положително възприе-

мани от аудиторията с разбиране и инте-

рес. Примерни видео материали се из-

ползват за показване на поставяне на 

уретрален катетър, обработка на рана, 

оперативно почистване на ръце, конк-

ретни оперативни процедури и основни 

моменти в провеждането им и др. По-

лезността на материалите в практическо-

то обучение, на базата на теоретична ос-

нова при обучаващите се, е незаменима 

и изключително полезна в периода на 

придобиване и разбиране на хирургич-

ната работа. Използването на видео и 

снимковия материал за изготвяне на 

учебни помагала, ръководства и научни 

публикации е много полезен за онагле-

дяване на изложената информация [7]. 

Всяко академично медицинско звено би 

имало огромна полза от този метод за 

обучение при изготвяне на научна рабо-

та. Използването на жива връзка посред-

ством използването на мВЗУ чрез ин-

тернет връзка е много полезно за интра-

оперативна консултация за вземане на 

хистологичен материал при срочно и 

трайно хистологично изследване и добра 

колаборация със специалистите по пато-

логия за изграждането на по-добър мул-

тидисциплинарен подход. Използване на 

живата връзка, посредством кабелна или 

безжична връзка с компютър и предава-

не на операции на живо за консултация с 

други опитни хирурзи, би повишило ка-

чеството на работата и по-добрата пре-

ценка за изготвянето на оперативният 

план, особено при наличие на патология, 

разпространяваща се извън общата и 

оперативна хирургия – акушер-

гинекологична консултация при тумори 

ангажиращи женската полова система, 

специалисти уролози при засягане на 

структури на урогениталната система от 

страна на неопластичен процес и др. По-

добряване качеството на оперативната 

процедура е един от огромните плюсове 

при употребата на мВЗУ в хирургията. 

При възникване на постоперативно ус-

ложнение е възможно преразглеждане на 

оперативната процедура или на отделни 

моменти от нея, в конкретна връзка с ус-

ложнението. Пример за това е видео за-

пис на техническото изпълнение или 

поставянето и затварянето на механич-

ния зашивател при инсуфициенция на 

анастомозата [8] или при съмнения за 

забравени инструменти, игли, марли, 

ленти и др. Преразглеждането на видео-

записите могат да бъдат информативни 

по отношение на възникнали въпроси 

или констатиране на направени техни-

чески грешки, улесняващи поведението 

при конкретното усложнение. Създава-

нето на изводи и осъзнаването на греш-

ни подходи могат да изградят план за за 

подобряване на качеството на оператив-

ните процедури в отворената хирургия. 

Записите биха могли да послужат за до-

казателства при съдебномедицински ек-

спертизи и изясняване на вина или до-

казване за наличие на лекарска грешка. 

Малките ВЗУ са много по-евтин метод 

за видео заснемане в сравнение с вграде-

ните операционни камери, по-лесен за 

поддръжка и обработка на данните, как-

то и динамичен запис на оперативното 

поле [9]. 
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Изводи 

Употребата на мВЗУ в отворената хи-

рургичната практика улеснява и подоб-

рява качеството на оперативната проце-

дура. Малките ВЗУ имат неизменно 

приложение при изготвяне за материал 

за научни и преподавателски цели. Пре-

даването на живо на оперативната про-

цедура предоставя възможност за екс-

пертна оценка и консултация в реално 

време, а също и по-добра колаборация на 

мултидисциплинарния отбор. Малките 

видео записващи устройства са значи-

телно по-евтини от вградените записва-

щи операционни камери, а в много от 

случаите са и по-практични. 
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Абстракт 

Цел: Някои биологични фактори играят роля в първоначалното стимулиране на злокачестве-

ния растеж, последващото метастазиране и ангиогенеза. Въпреки това тяхното клинично значение 

все още не е утвърдено по отношение на прогностичната им стойност. Целта на нашето проучване 

беше насочено към изучаване на клиничната значимост на предоперативните серумни нива на съ-

довия ендотелен растежен фактор (VEGF) при пациенти с колоректален карцином (КРК). Мате-

риали и методи: За периода м. май 2011 – 2013 г. са анализирани 64 пациенти с диагностициран 

спорадичен колоректален карцином, които в последствие претърпяха хирургична интервенция в 

Хирургична клиника на Университетска болница – Стара Загора, България. Измерихме предопера-

тивните серумни нива на VEGF чрез ELISA метод при 64 пациента с колоректален карцином и 

40 здрави контроли. Резултати: Измерените нива на VEGF при пациентите с КРС са значително 

по-високи нива в сравнение със нивата на показателя при здравите контроли (р = 0,014). Отделно 

показателят е значетелно завишен при пациентите с напреднал клиничен стадий спрямо онези, от 

тях които бяха в ранен стадии (р = 0,017). Освен това установихме и по-високи нива на VEGF при 

по-ниско диференцираните тумори (р = 0,041). Заключение: Предоперативно измерените серум-

ните VEGF при пациентите с КРС може да се окаже полезнен неинвазивен диагностичнен показа-

тел свързан с клиничния стадий, да бъде използван за отчитане на ефектите от медикаментозното 

лечение, както и да служи, като прогностичен маркер влияещ върху изхода от заболяваянето. 
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Въведение 

В световен мащаб лечението на паци-

ентите с колоректален карцином остава 

нерешен диагностичен и лечебен проб-

лем. По смъртност заболяването е на 

трето място при мъжете, след рака на 

простатата и белия дроб (10.0%), а при 

жените е на второ, след рака на гърдата 

(9.4%).  

Съдовия ендотелен растежен фактор 

(VEGF) е сигнален протеин, продуциран 

от клетките, които стимулира васкулоге-

незата и ангиогенезата. Раковите заболя-

вания, които могат да експресират VEGF 

са в състояние да растат и да метастази-

рат.
1 

Цел и задачи 

Целта на това проучване е да се изс-

ледва и проучи прогностичното значение 

на серумните нива на VEGF в развитието 

и прогресията на колоректаления карци-

ном. 

За тази цел предоперативно опреде-

лихме серумните нива на VEGF в пери-

ферна кръв и анализирахме тяхното 

прогностично значение.  

Материали и методи 

Пациенти 

За целите на настоящия труд в перио-

да 2011 – 2013 г. бяха изследвани 64 па-

циенти с колоректален карцином. Те бя-

ха лекувани и оперирани в Хирургична 

клиника към УМБАЛ „Ст. Киркович“ – 

гр. Стара Загора.  

Групата от 20 здрави контроли за оп-

ределяне на серумните нива на VEGF бе 

сформирана от колектива на Катедрата, 

други Катедри при Тракийски универси-

тет и здрави индивиди след вземане на 

информирано съгласие за съответното 

изследване.  

Беше съставена електронна база дан-

ни въз основа на предварително израбо-

тен „Фиш-анкета за изследване на паци-

енти с колоректален карцином“ и регис-

триране на демографски, клинични и ла-

бораторни показатели за всеки един па-

циент. 

Проучването беше съобразено с „Хар-

тата за правата на пациента“. Етично 

разрешение за използването на клинични 

материали и данни беше взето съответно 

от етичната комисия в УМБАЛ „Ст. 

Киркович“ – гр. Стара Загора. 

Критериите за включване на пациенти 

в проучваната групата бяха:  

1. Хистологично доказан KRK. 

2. Минимален брой отстранени лим-

фни възли не по-малък от 12. 

3. Ехография или КТ на черен дроб и 

рентгенография на бял дроб преди за-

почване на лечението. 

Групата от пациенти се състоеше от 

41 (64.1%) мъже и 23 (35.9%) жени, със 

средна възраст 68,9  8,6 години.  

В зависимост от локализацията на ту-

мора – 28 (43,8%) пациента бяха с ректа-

лен карцином, а 36 (56,3%) с карцином 

локализиран в колона.  

Стадирането на пациентите по тежест 

на КРК беше извършено по TNM класи-

фикацията като 10 (15,6%) бяха в ста-

дий-I, 39 (60,9%) от пациентите – ста-

дий-II, 8 (12,5%) – в трети клиничен ста-

дий и 7 (10,9%) от тях бяха диагности-

цирани в IV клиничен стадий. 

Вземане на проби 

От пациентите и от здравите донори – 

контроли стерилно беше взета 5 ml пе-

риферна кръв в епруветки със стъклени 

перли или вакутейнери за серум. Веноз-

ната кръв беше оставена на стайна тем-
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пература за 30 мин до 1 час, след което 

бяха центрофугирани за 15 мин на 1500 

об/мин. Отделеният серум беше съхра-

нен на -80 C докато бъде използван за 

количествено определяне на нивата на 

VEGF. 

Количествено определяне на 

серумните нива на VEGF 

За количествено определяне на пре-

доперативните серумни нива на VEGF 

използвахме ELISA метод. Той бе реали-

зиран използвайки стандартизирани 

ЕLISA китове доставени от eBioscience, 

USA. Анализът беше изработен по про-

токолите предоставени от фирмата про-

изводител. Всички проби бяха дублира-

ни. Интензитетът на цветната реакция 

беше отчетен в единици оптична плът-

ност (OD единици) при дължина на въл-

ната 450 nm отчетена на ЕLISA ридер 

(Rosys Anthos 2010, Austria). Концентра-

цията на VEGF в серум беше определена 

по стандартна права, за чието построя-

ване бяха използвани стандарти предос-

тавени с ELISA китовете. 

Статистически анализ 

Всички анализи са осъществени с по-

мощта на SPSS 19 за Windows (SPSS 

Inc., Chicago, Illinois, USA), като 

р-стойност < 0,05 беше считана за ста-

тистически значима. 

Данните от получените резултати са 

представени в графичен или табличен 

вид използвайки софтуерните продукти 

Statistic заWindow или Excel. 

Резултати 

Концентрацията на VEGF в серума на 

пациентите с колоректален карцином, 

която ние установихме е 585,74 ± 462,95 

pg/ml (60,64 – 2578,48 pg/ml).  

Получените данни показват статисти-

чески значимо повишена концентрация 

на VEGF в серума на пациентите с КРК, 

сравнено със здравите контроли 

(585,74 ± 462,95 pg/ml спрямо 327,32 ± 

132,64 pg/ml p = 0,014). Графика 1. 

 

Графика 1. Разпределение на нивата на VEGF при пациенти с КРК и здрави контроли. 

(p = 0,014) 
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При разглеждането на пациентите с 

КРК в различните клинични стадии ние 

установихме следните серумни нива на 

VEGF: за първи клиничен стадий – 

403,68 ± 156,09, за втори клиничен ста-

дий – 586,72 ± 483,19 pg/ml, за трети 

клиничен стадий – 638.14 ± 344.80 pg/ml 

и съответно за четвърти клиничен ста-

дий – 780,56 ± 702,42 pg/ml 

При сравнение на здравите контроли с 

пациентите в различните стадии на забо-

ляването най-значими се оказаха разли-

ките в нивата на VEGF при пациенти във 

втори клиничен стадий (р = 0,024) и в 

трети клиничен стадий (р = 0,017). 

Табл. 1. Сравнение на нивата на VEGF 

при пациентите с КРК в различни стадии 

  N Mean Rank 

serum 

VEGF 

Контроли 20 30,75 

I кл. ст. 10 39,05 

II кл. ст. 39 45,88 

III кл. ст. 8 54,13 

IV кл. ст. 7 48,86 

Total 84  

Ние разделихме изследваната група 

пациенти с КРК в зависимост на дифе-

ренциацията на тумора на три групи, съ-

ответно с висока – умерена и ниска ди-

ференциация. При това разделяне уста-

новихме, при пациентите с нискодифе-

ренцирани тумори, нивата на VEGF са 

по високи от тези с умерено и високоди-

ференцирани (р = 0,041). 

Табл. 2 Разпределение на нивата на 

VEGF според диференциацията на тумо-

ра (р = 0,041) 

 Диференциация  

на тумора N Mean Rank 

serum 

VEGF 

Високо диференциран 4 28,00 

Умеренодиференциран 46 29,51 

Нискодиференциран 14 43,61 

Total 64  

Обсъждане 

Туморната ангиогенеза и растежните 

фактори са свързани с напреднал стадий, 

ангажиране на лимфните възли и ниска 

преживяемост при пациенти с онколо-

гично заболяване. В съответствие на то-

ва може да се очаква серумните нива на 

VEGF да са свързани с туморното разви-

тие, тежестта на заболяването и изхода 

от него. Съдовият ендотелен растежен 

фактор стимулира клетъчното оцелява-

не, диференциация и миграция. Той пре-

дизвиква неоангиогенеза, като е необхо-

дим за стимулиране на хемопоезата, а в 

злокачествените заболявания подпомага 

развитието на туморните съдове, които 

довеждат до повишена съдова пропуск-

ливост.
2
 

Първите съобщения в литературата за 

влиянието на серумните нива на VEGF 

при пациенти с колоректален карцином 

за направени от екипа на Dirix през 

1996 г. в Холандия. Те установяват 

средни нива на VEGF – 462 ± 338, като 

доказват връзката между нивата на 

VEGF и прогресията на заболяването.
3 

При проведеното от нас проучване на 

пациенти с КРК, установихме значител-

но повишени нива на VEGF в серума за 

разлика от здравите контроли. Средните 

стойности на серумните нива на VEGF 

при пациентите с КРК бяха 585,74 ± 

462,95 pg/ml срещу 327,32 ± 132,64 pg/ml 

при здравите контроли (р = 0,014) 

Тези данни се потвърждават и от дру-

ги автори изследващи нивата на VEGF 

при пациентите с колоректален карци-

ном. 

Така Ozgur и сътр. през 2010 устано-

вяват серумни нива на VEGF 629 ± 205,6 

pg/ml при пациенти с КРК и 309,4 ± 

135,8 pg/ml при здрави контроли.
4 
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Подобни резултати се съобщават и в 

по ранни проучвания като тези на 

ABDEL-GAWAD и сътр. където нивата 

на VEGF при пациентите с КРК са 

768,5 pg/ml, а при здравите контроли 

70,5 pg/ml и в това на De Vita и сътр. къ-

дето серумните нива на VEGF при паци-

ентите е 504.1 pg/mL, а при здравите 

контроли е 223 pg/mL
5,6 

Сходни са и данните от голям мета-

анализ изследващ нивaта на VEGF про-

веден от Kut и сътр. през 2007 г., обхва-

щащ 931 пациента с колоректален кар-

цином и 390 здрави контроли. Те уста-

новяват средни нива на VEGF при паци-

ентите 363 pg/mL, а при здравите конт-

роли 193 pg/mL.
7 

Освен високите нива на VEGF при 

пациентите спрямо здравите контроли, 

Eldesoky A и сътр установяват и разлика 

в нивата на VEGF според клиничния 

стадий на заболяването, като те устано-

вяват по-високи нива на VEGF при па-

циенти с по напреднало заболяване. р = 

0,001.
8 

Wang и сътр. установяват при изслед-

ване на 110 пациента с КРК, че нивата на 

VEGF за значително по-високи при Т3 

стадий, наличие на метастази в лимфни-

те възли, при наличието на далечни ме-

тастази и съответно в III и IV клиничен 

стадий по TNM (р < 0.05).
9 

Връзката между нивата на VEGF и 

стадия на заболяването се потвърждава и 

от последните проучвания на Beştaş и 

сътр., където се намира статистическа 

значима разлика в нивата на VEGF р < 

0.01.
10 

Значимостта на нивата на VEGF и 

стадия на заболяването се потвърждава и 

от Bünger и сътр. (р < 0,05).
11 

Въпреки тези данни има проучвания, 

които не потвърждават зависимостта на 

VEGF и стадия на заболяването и метас-

тазирането. 

В проучването на Dbouk и сътр през 

2007 г. например установяват по-високи 

нива на VEGF при пациентите с лимфни 

и далечни метастази, но тази разлика не 

е статистически значима съответно за 

лимфни метастази (р = 0,373) и дистант-

ни метастази (р = 0,469).
12 

По отношение на диференциацията на 

тумора и нивата на VEGF в литературата 

има много малко проучвания на тази за-

висимост. Така Dbouk и сътр. установя-

ват, че нивата на VEGF нарастват при 

по-слаба диференциация на тумора, но 

поради ограничения брой на добре ди-

ференцираните тумори (2 от 30), те не 

установяват статистическа зависимост.
12 

В нашето проучване при разделяне на 

пациентите според клиничния стадий по 

TNM и Dukes ние установяваме пози-

тивна тенденция в покачване на нивата 

на VEGF при пациенти с напредване на 

заболяването, като тази тенденция е най-

отчетлива при пациентите от първи и 

трети клиничен стадий, съответно A и C 

стадий по Dukes.  

При сравняване на нивата на здравите 

контроли и пациентите в различните 

стадии, ние установихме статистическа 

разлика в нивата на VEGF особено при 

пациентите във втори (р = 0,024) и трети 

клиничен стадий (р = 0,017). 

По отношение на диференциацията на 

тумора, ние разделихме изследваната 

група пациенти с КРК в зависимост на 

диференциацията на тумора на три гру-

пи, съответно с висока, умерена и ниска 

диференциация. При това разделяне ус-

тановихме, при пациентите с нискоди-

ференцирани тумори, нивата на VEGF са 

по високи от тези с умерено и високоди-

ференцирани (р = 0,041). 
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Така ние потвърждаваме, че нивата на 

VEGF значително се повишават при 

напредване на заболяването, при нали-

чие на лимфни метастази и при по-ниска 

диференциация на тумора. 

Заключение 

Предоперативно измерените серумни-

те VEGF при пациентите с КРС може да 

се окаже полезен неинвазивен диагнос-

тичен показател свързан с клиничния 

стадий, да бъде използван за отчитане на 

ефектите от медикаментозното лечение, 

както и да служи, като прогностичен 

маркер влияещ върху изхода от заболя-

ването. 
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Въведение 

Метадонът представлява синтетичен 

опиоид. Използва се като средство за 

обезболяване или като поддържаща те-

рапия при пациенти с опиоидна зависи-

мост. Разработен е през 1937 г. в Герма-

ния. Хроничната поддържаща терапия с 

метадон започва през 1964 г. като опит 

за противодействие на възникналата 

епидемия от употреба на хероин в Ню 

Йорк след Втората световна война. Ме-

тадонът представлява ацикличен аналог 

на морфина и хероина, който се свързва 

със същите опиоидни рецептори инду-

цирайки едни и същи ефекти (1). Тера-

пията с метадон редуцира или елимини-

ра употребата на хероин, в резултат на 

което намаляват смъртността и крими-

налните прояви, свързани с употребата 

му, и пациентите подобряват общото си 

здравно и социално състояние (2). 

Съвременните схващания за негатив-

ните ефекти на опиоидите върху гонад-

ната функция дефинират два основни 

механизма на снижаване на тестостеро-

новите нива и сексуалната дисфункция 

(3). Първият механизъм е свързан с на-

рушение на пулсовата гонадотропинова 

секреция, а вторият – с отговора на 

предния дял на хипофизата към гонадот-

ропин рилийзинг хормона. Хроничната 

употреба на опиоиди (хероин, морфин, 

метадон) при мъже води до забавена ея-

кулация, еректилна дисфункция и сиг-

нификантно редуциране на сексуалното 

либидо. 

В изпълнение на Националната прог-

рама за превенция, лечение и рехабили-

тация на наркоманиите в Р. България 

2001 – 2005 г. стартира създаването на 

мрежа от програми за метадоново под-

държащо лечение (МПЛ) в страната, из-

вестни още като програми за лечение с 

опиеви агонисти и агонисти-

антагонисти. Към момента в България 

има регистрирани 30 програми в градо-

вете София, Пловдив, Варна, Бургас, Ру-

се, Стара Загора, Велико Търново, Па-

зарджик, Плевен, Благоевград, Габрово, 

Ловеч, Добрич, Враца. Общият брой ли-

ца, вземащи участие в тези програми, 

към настоящия момент е 4692 души. От 

тях 4292 са на лечение с метадон, 232 – 

на лечение със субститол и 168 – на ле-

чение с бупренорфин (4). 

Цел на проучването 

Да се характеризира влиянието на 

хроничната употреба на метадон върху 

еректилната функция при мъже. 

Задачи 

1. Оценка на еректилната функция по 

скалата на стандартизирана междуна-

родна анкета IIEF (international index of 

erectile function – международен индекс 

на еректилна функция). 
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2. Анализ и съпоставка с резултатите 

при клинично здрави мъже в същия въз-

растов диапазон. 

Материал и методи 

В проучването са включени пациенти 

на хронична поддържаща терапия с ме-

тадон. Пациентите, участващи в проуч-

ването, са подбирани на случаен прин-

цип, като критериите за включване са: 

лечение с метадон с продължителност 

минимум 3 месеца, възраст между 18 и 

40 години, подписано информирано съг-

ласие. Изключващи критерии са: упот-

реба на други опиоидни и/или психоак-

тивни вещества, наличие на вродени или 

придобити ендокринопатии. Проучване-

то е одобрено от Етична комисия към 

МУ-Пловдив. Обхванати са 47 пациента 

на лечение с метадон от програма за ле-

чение с опиеви агонисти и агонисти-

антагонисти „Филипополис“ и 23 кли-

нично здрави мъже на възраст между 18 

и 40 г.  

За оценка на еректилната функция е 

използвана международната анкета IIEF, 

стандартизирана на български език. Тази 

анкета е масово използвана, широко-

обхватна и се попълва самостоятелно от 

пациента. Разработена е за диагностика и 

оценка степента на еректилна дисфунк-

ция като част от клинично проучване за 

препарата силденафил и към момента се 

явява „златен“ стандарт за оценка на 

еректилната функция. Валидирана е на 

32 езика и е със свободен достъп. Анке-

тата включва 15 въпроса. Отговорите се 

разпределят в 5 групи – еректилна функ-

ция (Erectile Function); възможност за из-

питване на оргазъм (Orgasmic Function); 

сексуално желание (Sexual Desire); удов-

летворение от половото сношение 

(Intercourse Satisfaction); общо удовлет-

ворение (Overall Satisfaction) (5). По кри-

терий „Еректилна функция“ са налице 

няколко степени в зависимост от показа-

ния резултат от анкетата: 26 – 30 т. – без 

еректилна дисфункция, 22 – 25 т. – лека 

еректилна дисфункция, 17 – 21 т. – лека 

до средно-тежка еректилна дисфункция, 

11 – 16 т. – средно-тежка еректилна дис-

функция, 1 – 10 т. – тежка еректилна 

дисфункция. По останалите критерии е 

валиден принципът: по-висок резултат 

означава по-ниска степен на дисфунк-

ция. Попълването на анкетите се осъ-

ществява саморъчно от пациента с по-

мощта на главния изследовател и психо-

лог. За статистическа обработка е изпол-

зван програмен продукт SPSS v.17. Из-

ползваният статистически метод е неза-

висим t-тест с 95% доверителен интервал 

Резултати 

Средната възраст на пациентите (n = 

47) е 30.33 г, а на контролите (n = 23) – 

24.22 г. Приложението на метадона е пе-

рорално всеки ден във фиксиран час като 

средната продължителност на експози-

ция към метадон за изследваната група е 

30.79 месеца, а средната доза – 10.89 мл 

или 108.9 мг дневно. Налице е статисти-

чески значима разлика в общия брой 

точки по скалата за всички компоненти 

на анкетата: EF, OF, SD, IS, OS между 

пациентите и здравите мъже (Табл. 1), 

като при хронично употребяващите ме-

тадон показателите са по-ниски. Общата 

средна оценка по критерия EF при паци-

ентите (23.81) показва наличие на лека 

по степен еректилна дисфункция. 
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Табл. 1. Резултати от скалата на анкета-

та IIEF при пациенти и контроли 

Компоненти 

на IIEF 
Mean SD 

t-test 

Sig. (2-tailed) 

EF Пациенти 23.81 3.871  

Контроли  29.57 0.662 P < 0.001 

OF Пациенти 7.81 1.825  

Контроли  9.48 0.898 P < 0.001 

SD Пациенти 6.98 1.406  

Контроли  9.39 1.118 P < 0.001 

IS Пациенти 10.17 2.259  

Контроли  14.13 0.920 P < 0.001 

OS Пациенти 7.17 1.324  

Контроли  9.70 1.185 P < 0.001 

Изводи  

Анализът на данните от настоящото 

проучване категорично доказва, че хро-

ничната експозиция на метадон води до 

влошени показатели по отношение на 

всички компоненти за оценка на ерек-

тилната функция, залегнали в междуна-

родната анкета IIEF. Средният резултат 

за оценка степента на еректилната функ-

ция в изследваната група мъже е в обх-

вата на лекостепенно засягане. Трябва да 

се вземе впредвид, обаче, че действието 

на опиевите агонисти е дозо- и времеза-

висимо. В изследваната от нас група 

мъже средната продължителност на екс-

позицията на метадон до момента на 

провеждане на анкетата е 30.79 месеца, а 

средната доза – 108.9 мг/дн. Връзката 

между продължителност на прием и доза 

налага много стриктно проследяване и 

прилагане на съответни мерки, целящи 

подобряване на сексуалното здраве и ка-

чеството на живот при мъжете в тази 

млада възрастова група.  

Нарушенията в еректилната функция 

могат да бъдат асоциирани понижаване 

нивата на тестостерона в резултат на 

централна и/или периферна супресия на 

хипофизо-гонадната ендокринна ос от 

опиевите агонисти. В това отношение са 

необходими целенасочени клинико-

химични и хормонални изследвания, ко-

ито понастоящем се провеждат при па-

циенти, включени в програми за метадо-

ново поддържащо лечение в градовете 

Пловдив, София, Стара Загора, Пазар-

джик. 
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Въведение 

Триптаните са серотонинови агонисти 

използвани за лечение на невроваску-

ларно главоболие като мигрена и клъс-

терно главоболие. По отношение на този 

им ефект са изключително селективни, 

тъй като нямат ефект при други видове 

главоболие напр. тензионно главоболие. 

От ключово значение за механизма им 

на действие при мигрена е тяхната аго-

нистична активност спрямо серотонино-

вите 5HT1B/1D рецептори. Въпреки това 

според някои експериментални данни 

триптаните могат да имат и неспеци-

фични антиноцицептивни ефекти оказ-

вани чрез ЦНС [1]. 

Елетриптанът е второ поколение 

триптан с 4 до 8 пъти по-висок афинитет 

към 5HT1B/1D рецепторите в сравнение 

със суматриптан. Метаболизира се от 

цитохром P450 системата [2]. Притежава 

линеарна кинетика при орално и интра-

венозно въвеждане [3]. 

Ризатриптан е мощен селективен 

5HT1B/1D рецепторен агонист с доказа-

но клинично значение в лечението на 

мигрена. Смята се, че механизма му на 

действие е свързан с подтискане осво-

бождаването на вазоактивни невропеп-

тиди и инхибиране на ноцицептивната 

невротрансмисия [4]. 

Ергоалкалоидите ерготамин и дихид-

роерготамин (DHE) са първите специ-

фични антимигренозни медикаменти 

преди появата на триптаните [5]. Ефек-

тите им се определят от това дали ще се 

проявят като агонисти, парциални аго-

нисти или антагонисти спрямо α адрено-

рецепторите и серотониновите рецепто-

ри (5HT1A и 5HT1D) или агонисти и 

парциални агонисти спрямо допамино-

вите рецептори [6]. 

Цел 

Целта на настоящето експериментал-

но изследване бе да се изясни дали обез-

боляващия ефект на триптаните е огра-

ничен до мигренозен тип болка или мо-

гат да повлияят и други типове болка. 

Материали и методи 

1. Животни 

Използвани бяха 64 бели плъха от по-

рода Wistar, със средно тегло 180 грама, 

разпределени в 8 групи и третирани суб-

кутанно както следва табл.1: 

Табл. 1. Дизайн на експеримента 

Първа група 

(контролна) 

Физиологичен разтвор  

0.1 ml/ 100 g 

Втора група Метамизол 150 mg/kg 

Трета група Елетриптан 0.1 mg/kg 

Четвърта група Елетриптан 0.5 mg/kg 

Пета група Ризатриптан 0.4 mg/kg 

Шеста група Ризатриптан 0.8 mg/kg 

Седма група Дихидроерготамин 0.05 mg/kg 

Осма група Дихидроерготамин 0.1 mg/kg 
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2. Тест „гореща плоча“ 

(Hot-plate test)  

Използва се Hot/Cold plate апарат на 

Ugo Basile, Italy с гореща повърхност и 

зададена температура от 55 ± 5ᵒC. Жи-

вотните се поставят върху нея, ограни-

чени в плексигласов цилиндър. Отчита 

се латентното време, дефинирано като 

периода между момента на поставяне на 

животното върху горещата плоча до мо-

мента, в който ближе една от задните си 

лапи, направи опит за изскачане от ци-

линдъра или е налице вокализация. С 

цел да се избегне увреждане на тъканите 

максималния престой на животното вър-

ху плочата (cut-off time) е 30 секунди. 

Латентното време отчитано за всяко жи-

вотно e един час преди третирането, 

който се приема за 0
ев 

и на 1-ви, 2-ри и 

3-ти час след третирането. Критерий за 

аналгетична активност е удължаване на 

нормалното реакционно време при опит-

ните животни в сравнение с контролата. 

3. Аналгезиметър тест 

Методът се използва за бърз прецизен 

скрининг на аналгетични лекарства, като 

се отчита ефекта върху нормална или 

индуцирано възпалена лапа на плъх. 

Прилага се механичен болков стимул. 

Ноцицептивният праг се измерва като се 

прилага натиск върху една от задните 

лапи на плъха. Отчита се в гр/см силата 

на натиска, при която животното отд-

ръпва тестираната лапа. Максималният 

натиск е 25 см. Тестът се провежда един 

час преди третирането и на 1ия, 2ия и 

3ия час след третирането. 

4. Tail flick test 

Използва се Tail flick апарат на Ugo 

Basile, Italy с инфрачервен лъч. Теста е 

подобен на теста „гореща плоча“ чрез 

прилагане на термичен болков стимул. 

Животните се поставят върху апарата и 

се изчаква да отпуснат опашката си вър-

ху източника на лъча. Отчита се латент-

ното време, дефинирано като периода 

между момента на поставяне на опашка-

та до момента, в който я отдръпне. С цел 

да се избегне увреждане на тъканите 

максималния престой на животното (cut-

off time) е 10 секунди. Латентното време 

се отчита за всяко животно през 15 ми-

нути в интервал от 1 час. Критерий за 

аналгетична активност е удължаване на 

нормалното реакционно време при опит-

ните животни в сравнение с контролата. 

За статистическата обработка на дан-

ните беше използван метода на вариаци-

онния анализ – One-Way ANOVA на 

програмата SPSS 17.0. За всеки показа-

тел бяха определени средна аритметична 

стойност (MEAN) и стандартната грешка 

(± SEM). За значима разлика се приема-

ше p < 0,05. 

Резултати 

При теста гореща плоча плъховете 

третирани с елетриптан в доза 0.5 mg/kg 

значително повишиха латентното си 

време за престой на 60-та и 120-та мину-

та спрямо контролата и групата третира-

на с метамизол. Групата третирана с 

DHE в доза 0.1 mg/kg значително пови-

ши латенцията си на 60-та, 120-та и 180-

та минута спрямо контролната група и 

групата третирана с метамизол (фиг. 1). 

При теста с аналгезиметър плъховете 

третирани с елетриптан в доза 0.5 mg/kg 

показаха значимо повишение на реакци-

ята си спрямо нулевия час на същата 

група и групата третирана с метамизол. 

Животните третирани с ризатриптан в 

доза 0.8 mg/kg значително повишиха ре-

акцията си спрямо контролната група и 

групата третирана с метамизол на 60-та 
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минута. Двете групи третирани с DHE не 

промениха реакцията си (фиг. 2). 

При tail-flick теста плъховете трети-

рани с DHE и в двете дози повишиха ла-

тенцията си на 60-та, 120-та и 180-та ми-

нута, спрямо контролата. Групата трети-

рана с елетриптан повиши латенцията си 

на 180-та минута, а тези с ризатриптан 

на 60-та, 120-та и 180-та минута спрямо 

контролата. (фиг. 3). 

 

Фиг. 1. Тест „ Гореща плоча“ 
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Фиг. 3. Tail flick test 

Обсъждане  

Изследването показа, че антимигре-

нозните препарати елетриптан и ризат-

риптан притежават в различна степен 

антиноцицептивен ефект при използва-

ните тестове. Този ефект е най-изразен 

при елетриптан и при 3-те теста, докато 

ризатриптана проявява ефект само при 

два от тях. При болков стимул, ноцицеп-

тивният рефлекс на отдръпване предиз-

викан от механичен или термичен драз-

нител се разглежда като важен поведен-

чески белег за установяване на болкови 

отговори при гризачи [7]. Рефлексът на 

отдръпване, причинен от механичен или 

термичен болков стимул, се модулира от 

активиране на супраспинални структури, 

включващи 5-HT неврони [8]. Други ав-

тори (Choi et al, 2012) сочат, че активи-

рането на 5HT1B и 5HT1D рецепторите 

инхибира първичните аферентни пътища 

към тригеминалния заден рог на гръб-

начния мозък, стигащи до лумбалните 

му части. 
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Въведение 

Според СЗО за спонтанен аборт гово-

рим при загуба на бременността преди 

навършване на 20 гестационна седмица 

или тегло на плода под 500 грама (1). 

Само 50 – 60% от всички концепции ус-

пяват да надхвърлят 20 гестационна сед-

мица. Смята се, че около 75% от всички 

несполучливи концепции се дължат на 

неуспешна имплантация и не се регист-

рират въобще клинически като спонта-

нен аборт (2). След имплантацията, въп-

реки постоянното прогресивно нараст-

ване на ембриона и разрастването на 

трофобластната тъкан, анатомията на 

таза не се променя драстично през първи 

триместър. През този период основната 

промяна в матката е кръвотока. Маточ-

ната перфузия се увеличава по време на 

бременността като се започне още от 

първото тримесечие. Това най-

неоспоримо се констатира чрез доплер-

ехографско изследване (3). 

Редица вродени и придобити измене-

ния в съдовата стена на спиралните ар-

терии на ендометриума могат да доведат 

до неадекватна имплантация на плодно-

то яйце. Реологията на кръвния ток в 

спиралните артерии често е нарушена от 

въздействието на фактори, увреждащи 

съдовия ендотел, променящи скоростта 

на кръвния ток и предразполагащи към 

тромбоза (4). 

Нормалната имплантация и плацента-

ция са с критична важност за успешното 

и нормално протичане на бременността. 

Неоптималната имплантация и плацен-

тация могат да доведат, както до спонта-

нен аборт, така и до усложнения във 

втората половина на бременността, като 

преждевременно раждане или прееклам-

псия (5). Плацентацията осигурява уте-

роплацентарна циркулация и поставя 

трофобласта в пряк контакт с майчината 

кръв. Регулацията на имплантацията се 

осъществява посредством множество 

сигнали на молекулно и клетъчно ниво. 

В синхрона на бластоцистната инвазия и 

маточната възприемчивост участват по-

лови стероиди, пептидни хормони, рас-

тежни фактори, цитокини и имуноло-

гични фактори (6, 7, 8). Прекомерната 

инвазия в резултат от неадекватно про-

тиводействие на нахлуване на бласто-

цистата от страна на майчините тъкани 

води до плацента акрета, инкрета или 

перкрета. Недостатъчност в дълбочината 

на инвазията може да доведе до спонта-

нен аборт или клинични усложнения ка-

то прееклампсия или преждевременно 

раждане. Въпреки че регулаторните ме-

ханизми не са напълно проучени се пра-

вят опити чрез скринингови тестове още 

от самото начало да се идентифицират 

бременостите, изложени на висок риск 

от спонтанен аборт или развитие на ус-

ложнения (5). Към момента, най-широко 

застъпеният като обект на проучвания от 



153 

тези скринингови тестове е доплеровата 

велосиметрия на маточните артерии още 

в първия триместър от бременността. 

Въпреки че има противоречиви данни за 

значението на този фактор относно из-

хода на бременността, изясняването на 

този проблем може да има решаващо 

значение за евентуална профилактика на 

ранните спонтанни аборти. 

Цел 

Да се определи прогностичната стой-

ност на доплеровото изследване при па-

циентки с поставена диагноза заплаш-

ващ аборт. 

Задачи 

Да се определи прогностичната стой-

ност на S/D (отношението систола и ди-

астола) и RI(индекса на резистентност) 

на маточните артерии, като рисков фак-

тор за прекъсване на бременността при 

жени със заплашващ аборт. 

Материали и методи 

Представям проспективно наблюда-

телно проучване в катедрата по акушер-

ство и гинекология към МУ – Пловдив 

за периода 10.01.2014 – 15.01.2015. Изс-

ледвани и проследени са 57 бременни, 

амбулаторно регистрирани на женска 

консултация към „ДКЦ-6 Район центра-

лен ЕООД Пловдив“ или хоспитализи-

рани в УМБАЛ „Свети Георги – ЕАД“. 

От тях 36 пациентки са с поставена ди-

агноза заплашващ аборт, а 21 пациентки 

са с нормално протичаща бременност. 

Диагнозата е поставена въз основа на 

клинични и ултразвукови данни. 

Въведени са изключващи критерии 

при набиране на пациентките. Бременни 

с установен субхориален хематом, заба-

вена сърдечна честота на плода, патоло-

гично жълтъчно мехурче (липсващо, със 

солидна ехогенна плътност, абнормна 

големина, дублирано и т.н.т.), значител-

но по-малък от гестационната възраст 

ембрион, липса на сърдечни пулсации, 

многоплодна бременност, извънматочна 

бременност, структурни промени в ма-

точната шийка, придружаващи заболя-

вания, увеличаващи риска от спонтанен 

аборт (тромбофилия, анти-

фосфолипиден синдром и др.), генетич-

ни заболявания в рода на майката и ба-

щата не са включени в изследването. Ос-

таналите, след разясняване на метода и 

попълване на информирано съгласие, 

бяха подложени на ехографско изслед-

ване, трансвагинално. За изследване 

кръвотока на маточните артерии са из-

ползвани апарати GE Voluson E6, 

Voluson 730 и Philips ClearVue 650. 

За изследването използваме цветен и 

пулсов доплер. След визуализиране на 

лява и дясна маточна артерия на ниво 

корпоцервикален възел, в реално време 

под минимален ъгъл (при необходимост, 

ъгълът може мануално да бъде кориги-

ран) доплеровият лъч се насочва към съ-

да. След записване от 3 до 6 вълнови 

криви с равномерна форма и добро ка-

чество (в помощ използваме филтър 

между 50 и 100 херца) осъществяваме 

измерването. Посредством регистриране 

на пиковата (върховата) систолна и 

крайната диастолна честота с вградена 

компютърна програма, в апарата отчи-

таме усреднената стойност на IR (индек-

са на резистентност) и S/D (съотношени-

ето систола и диастола). 

Резултати 

Установи се, че при 26 (72,22%) от 

пациентките със заплашващ аборт се 

наблюдава значителна разлика в индекса 



154 

на резистентност на лява и дясна маточ-

на артерия. В контролната група тази 

разлика се установява при едва 7 (33%) 

бременни. 

Обсъждане 

Установи се, че значителната разлика 

в индекса на резистентност между лява и 

дясна маточна артерия, е свързана както 

с прекъсване на бременността преди 

20 г.с., така и с развитие на усложнения 

като маточно кървене и болка в същия 

срок. По отношение на съотношението 

систола/диастола не се наблюдава по-

добна зависимост. Предварителните зак-

лючения подчертават необходимостта от 

допълнителни задълбочени изследвания, 

с цел пълно изясняване на диагностич-

ната стойност на доплеровото изследва-

не в първи триместър на бременността. 
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Въведение 

В научните съобщения през послед-

ните години е все по-актуално изследва-

нето на рисковите клъстери (1,2) като 

въпросът за тяхната детерминираност 

все още няма изчерпателен отговор 

(3,4,5). Особен интерес представлява 

юношеската възраст като време, в което 

се създават и укрепват рисковите стерео-

типи (6,7). Изучаването на рисковото по-

ведение в тази възраст може да подскаже 

как се формират рисковите клъстери. 

Съществуват литературни данни за 

полова диференцираност на рисковото 

поведение във възрастта на юношество-

то, като за момичетата се твърди, че е 

по-характерно пушенето (8,9,10), а за 

момчетата – алкохолната употреба, осо-

бено по отношение на по-рисковите 

форми на прием (11,12,13). Полът влияе 

в две посоки. Едната е свързана с меж-

дуполовата диференциация, а другата се 

развива вътре в пола и е свързана с по-

ловата идентификация. Индивидът опре-

деля своята половост като подобна на 

индивидите от същия пол и различаваща 

се от тази на индивидите от другия пол. 

На базата на това той следва моделите на 

поведение на своя пол и търси допълва-

щи модели на поведение с другия пол. 

От друга страна индивидите от една и 

съща социална група проявяват склон-

ност към хомофилия – следване на едно-

родни модели на поведение. В този сми-

съл наблюдаването на междуполови раз-

личия в поведението показва биологична 

детерминираност на поведенческото 

развитие, докато намаляването на меж-

дуполовите различия – социална детер-

минираност, базираща се на хомофилия.  

Анализи на разпространението на 

рисковото поведение в юношеска въз-

раст показват, че то е по-характерно за 

ученици с по-ниска училищна успевае-

мост (14,15,16,17), което предполага де-

фицит в усвоените знания. Степента на 

образованост влияе върху мирогледа и 

ценностната система на индивида, но е 

възможно и обратното – ценностната 

система да определя различна ценност 

на знанията, от което да следва по-слаба 

ангажираност с придобиването им. Ако 

това е така, то груповата субкултура ка-

то носител на колективно значими цен-

ности, би могла да предопределя както 

интереса към придобиване на знания, 

така и отношението към рисковото пове-

дение. 

При юношите и трите фактора (био-

логичен, социален и ценностен) имат 

значимо влияние върху поведението. В 

този смисъл, с оглед на дизайна на пре-
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вантивните интервенции, е интересно да 

се проучи дали в училищни среди с раз-

лично отношение към придобиването на 

знание влиянието на пола върху риско-

вото поведение ще отслабва или ще се 

усилва.  

Цел  

Да се проучи как се променя рискова-

та обремененост в юношеска възраст при 

комбинирано влияние на пола и отноше-

нието към образованието.  

Задачи 

1). Да се изследва рисковото поведе-

ние при двата пола и в два вида учили-

ща, характеризиращи се с различно от-

ношение към образованието; 2). Да се 

анализира как си взаимодействат биоло-

гичния и социалния фактор при форми-

рането на рискови модели в юношеска 

възраст.  

Материал и методи  

За да осветлим рисковото влияние на 

посочената комбинация от поведенчески 

детерминанти в юношеска възраст, си 

поставихме за цел да изследваме риско-

вото поведение в два вида средни учи-

лища. При единият вид (гимназия с пре-

подаване на чужди езици (ГПЧЕ)) уче-

ниците се подбират с входящ изпит, по-

ради по-високата интензивност и слож-

ност на образователния процес, а в дру-

гият вид (две професионални гимназии 

(ПГ)) – приемът е облекчен и там попа-

дат деца с по-слаб интерес към придоби-

ване на знания и по-изявен интерес към 

придобиването на умения. Така се създа-

ват две качествено различни като споде-

лени колективни ценности социални 

групи юноши, за които може да се пред-

полага, че са еднакви в биологично от-

ношение. Това дава възможност да се 

изследва рисковото значение на комби-

нацията между ценността на образова-

нието и половостта като две поведенчес-

ки детерминанти. Така може да се про-

вери дали процесите на пола променят 

своя рисков потенциал в различен обра-

зователен контекст.  

Проведена е пряка групова анкета с 

оригинален въпросник сред ученици от 

три училища в гр. Стара Загора – една 

езикова гимназия (ГПЧЕ) и две профе-

сионални гимназии (ПГ). Анкетирани 

бяха 903 ученика на възраст 15 – 19 го-

дини, от тях 499 (55.3%) от ГПЧЕ, от ко-

ито 248 (49.7%) момчета и 251 (50.3%) 

момичета. От професионалните гимна-

зии бяха изследвани 404 (44.7%) учени-

ка, от които 204 (50.5%) момчета и 200 

(49.5%) момичета. 

Респондентите бяха сравнени между-

полово за всеки от двата вида училища 

(момчета от ПГ към момичета от ПГ; 

момчета от ГПЧЕ към момичета от 

ГПЧЕ) по отношение на тютюнопушене, 

употреба на алкохол, употреба на леки 

наркотици (марихуана), физическа ак-

тивност и сексуалност. Статистическият 

инструментариум включва процентно 

разпределение, Хи-квадрат тест на Пир-

сън, Fisher exact test, отношение на шан-

совете (OR). 

Резултати 

При изследване на рисковото поведе-

ние се установи, че в двата вида учили-

ща междуполовите различия не са едно-

типни.  

В ПГ различията между момчета и 

момичета по отношение на честотата на 

алкохолната употреба са недостоверни, 

докато в ГПЧЕ момчетата употребяват 

алкохол достоверно повече от момичета-
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та (72.6 ± 2.8%, съотв.63.8 ± 3.0%; p < 

0,05). Тази закономерност се открива и 

при редовната алкохолна употреба, коя-

то е недостоверно отличаваща се между 

половете в ПГ и достоверно по-

разпространена при момчетата от ГПЧЕ, 

отколкото при момичетата (16.6 ± 2.4%, 

съотв. 7.2 ± 1.6%; p < 0.001; OR = 2.56, 

95%CI = 1.4 – 4.6). 

Момчетата от ГПЧЕ е по-вероятно да 

имат опит в употребата на леки наркоти-

ци (марихуана) в сравнение с момичета-

та (OR = 4.8; 95%CI = 2.1 – 11.1), като по 

този показател в ПГ няма достоверни 

различия между двата пола. Междупо-

ловите различия в ГПЧЕ обаче не се 

дължат на по-широко разпространена 

употреба на наркотици при момчетата от 

ГПЧЕ (12,1 ± 2,1%), в сравнение с тези 

от ПГ (14,22 ± 2,44%), а на по-малката 

употреба при момичетата от ГПЧЕ 

(2,79 ± 1,04%) и по-високата честота на 

употреба при момичетата от ПГ (8,5 ± 

1,97%). Следователно половата дифе-

ренциация по отношение на употребата 

на леки наркотици в ПГ намалява в 

сравнение с ГПЧЕ.  

Момчетата е по-вероятно от момиче-

тата да спортуват редовно, като този по-

казател е по-силно изразен в ПГ (OR = 

5.47; 95%CI = 2.9 – 10.2), отколкото в 

ГПЧЕ (OR = 3.83; 95% CI = 2.6 – 5.7). 

Причината обаче не е по-високата често-

та на практикуване на спорт при момче-

тата от ПГ в сравнение с тези от ГПЧЕ, 

напротив относителния дял на спорту-

ващите момчета в ПГ (34,76 ± 3,72%) е 

достоверно по-нисък от този в ГПЧЕ 

(63,13 ± 3,28%); (p < 0.001). По-значи-

мото междуполово различие по отноше-

ние на спортуването при учениците от 

ПГ е свързано с изключително ниския 

дял на спортуващите момичета от ПГ 

(8,88 ± 2,19%), който е статистически 

значимо различаващ се от този на спор-

туващите момичета в ГПЧЕ (30,88 ± 

3,14%); (p < 0.001). 

Момичетата от ПГ е по-вероятно от 

момчетата да пушат (OR = 1,63; 95% 

CI = 1.6 – 2.4), както и да пушат над 10 

цигари дневно (OR = 2,34; 95% CI = 1.4 – 

3.8). По отношение на тютюнопушенето 

те са най-засегнатата от изследваните 

четири групи респонденти (с най-висок 

относителен дял пушачи – 61.5%). В 

ГПЧЕ не се откриват статистически зна-

чими междуполови различия – 34.7% са 

пушещите момчета, срещу 33.9% моми-

чета (p > 0.05). 

При изследването на аспекти на сек-

суалния живот се оказа, че по отношение 

на сексуалната активност съществуват 

достоверни различия между двата пола 

само в ГПЧЕ, където за момчетата това е 

по-вероятно, отколкото за момичетата 

(OR = 1.46; 95%CI = 1.1 – 2.1). В ПГ 

липсват достоверни междуполови разли-

чия, но делът на сексуално активните 

респонденти и при двата пола е статис-

тически значимо по-висок, отколкото в 

ГПЧЕ (момчета от ПГ (77 ± 2.9%), съ-

отв.момчета от ГПЧЕ (49.6 ± 3.2%), 

p < 0.001; момичета от ПГ (69.5 ± 3.3%), 

съотв. момичета от ГПЧЕ (40.2 ± 3.1%). 

p < 0.001). Тези наши данни кореспонди-

рат на резултатите и при други българс-

ки изследователи. В свое проучване Й. 

Симеонова и Н. Цветанова (2010) (18) не 

установяват статистическа зависимост 

между пола и наличието на сексуален 

живот, докато Н. Лазарова (2008) (19) 

констатира, че делът на момчетата, кои-

то водят полов живот е по-голям от този 

на момичетата. Изглежда, че половите 

различия в сексуалната активност са до 

голяма степен повлияващи се от социал-
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ния контекст и в частност, както нашите 

резултати доказват, от принадлежността 

към различна училищна среда. Моно-

гамността в отношенията е по-вероятна 

за момичетата от ГПЧЕ (OR = 2.9; 95% 

CI = 1.6 – 5.3), докато в ПГ по този пока-

зател липсват достоверни различия. 

Момчетата и в двата вида училища е по-

вероятно отколкото момичетата да имат 

множество сексуални връзки, като меж-

дуполовото различие по този показател е 

по-изразено в ГПЧЕ (OR = 3,81; 95%CI = 

1.3 – 10.8), отколкото в ПГ (OR = 2,65; 

95% CI = 1.4 – 5.2). Причината за това е 

по-ниския дял на промискуитетните мо-

мичета в ГПЧЕ, като промискуитетните 

момчета в тях са с по-малък дял от този 

в ПГ. При употребата на презервативи не 

се откриват достоверни междуполови 

различия в ГПЧЕ, докато в ПГ за момче-

тата е по-вероятно да използват винаги 

презерватив при сексуален контакт (OR 

= 4,11; 95% CI = 2.4 – 7.0), а за момичета 

е по-вероятно да не ползват редовно пре-

зерватив (OR = 3,24; 95% CI = 1.9 – 5.4).  

Изследването на качеството на сексу-

алния живот показва, че сексуалната не-

удовлетвореност, измерена като нереа-

лизирано желание за секс, е по-вероятна 

при момчетата, отколкото при момиче-

тата, като в ПГ този показател е по-

силно изразен (OR = 3,2; 95%CI = 1.7 – 

6.0), отколкото в ГПЧЕ (OR = 2,55; 

95%CI = 1.7 – 3.9), въпреки, че относи-

телния дял на момчетата от ГПЧЕ, които 

изпитват сексуална неудовлетвореност 

(33,87 ± 3,01%) е по-висок от този в ПГ 

(20,59 ± 2,83%; p < 0.001). Причината за 

това противоречие се крие в по-ниския 

дял на сексуалната неудовлетвореност 

при момичетата в ПГ (7,5 ± 31,86%) в 

сравнение с ГПЧЕ (16,73 ± 2,36%). От 

друга страна момичетата от ПГ е по-

вероятно, отколкото момчетата да оце-

няват сексуалния си живот като интимно 

пълноценен, като секс с любим и любящ 

човек (OR = 1,9; 95%CI = 1.2 – 3.0), като 

в гимназията липсват междуполови раз-

личия. На практика по този показател 

най-висок е делът на момичетата от ПГ 

(54,68 ± 4,22%), достоверно по-висок от 

този на момчетата в ПГ (38,85 ± 3,89%, 

p < 0.001), и надвишаващ значително де-

лът на момчетата в ГПЧЕ (28,46 ± 4,07%) 

и момичетата в ГПЧЕ (39,6 ± 4,87). В 

своята съвкупност тези данни показват, 

че момичетата в ПГ, са групата с най-

висока сексуална и емоционална удов-

летвореност от интимните отношения. 

Обсъждане  

Данните от изследване на рисковото 

поведение позволяват да се обобщи, че 

по отношението на алкохолната употре-

ба и употребата на леки наркотици меж-

дуполовите различия в ПГ се редуцират 

в сравнение с тези в ГПЧЕ. По отноше-

ние на недостатъчната спортна актив-

ност и тютюнопушенето момичетата в 

професионалните гимназии показват по-

силна рискова обремененост в сравнение 

с останалите сравнявани групи, а по от-

ношение на сексуалността – по-висока 

степен на сексуална и емоционална 

удовлетвореност от интимния живот. 

В своята съвкупност тези данни поз-

воляват да се заключи, че момичетата от 

ПГ са рисково обременени в много по-

висока степен и в много повече направ-

ления от момичетата в ГПЧЕ, а по отно-

шение на пушенето и спорта – повече от 

всяка друга от изследваните групи. Това 

означава, че съчетанието от женски пол 

и отдавана от личността по-ниска цен-

ност на образованието увеличава значи-

телно вероятността от множествено рис-
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ково поведение. В едни случаи това ста-

ва по принципа на хомофилията (при ал-

кохолтната употреба и употребата на 

марихуана) и поведението на момичета-

та се доближава до това на момчетата. 

Тъй като междуполовите различия дис-

танцират двата пола, редуцирането им е 

възможно да допринася за междуполово 

сближаване и повишаване на сексуална-

та удовлетвореност (при момичетата от 

ПГ), редуцирайки потребността от спорт 

като средство за изграждане на сексапи-

ла. Увеличаването на пушенето не може 

да се обясни еднозначно със събраните 

данни. Съществуват мнения, че при мо-

мичетата пушенето се увеличава, изпол-

звайки се като средство за подпомагане 

на общуването с другия пол (20), но това 

до известна степен противоречи на уста-

новения от нас, както и от други българ-

ски изследователи (9,10) факт, че моми-

четата пушат статистически значимо по-

вече от момчетата, т.е. повече отколкото 

е необходимо, за да постигнат хомофи-

лия с тях. Очевидно при тях се развива 

някаква психическа потребност. Като се 

има предвид, че при момичетата от ПГ е 

най-силно разпространено и убеждение-

то, че са обичани и обичащи, може да се 

допусне, че на някакво подсъзнателно 

ниво, те разбират илюзорността на това 

усещане и несигурността на интимната 

близост, постигната с помощта на рис-

кови посредници. Възможно е тази неси-

гурност да увеличава потребността от 

пушенето като средство за намаляване 

на тревожността.  

Заключение 

На базата на настоящите данни ние не 

можем да дадем пълно обяснение на 

наблюдаваните от нас факти, но можем 

да кажем, че съществуват достатъчни 

основания да се твърди, че съчетанието 

от женски пол и намалена амбиция да се 

учи се асоциира със значително нараст-

ване на шанса от множественост на рис-

ковото поведение. Причините, поради 

които женският пол става особено чувс-

твителен към рискови влияния при съче-

тание с намаляване на ценността на об-

разованието предстои да бъде изяснява-

на в следващи изследвания в областта. 

Данните от настоящето проучване 

очертават групата на момичетата с по-

ниски академични амбиции и постиже-

ния като високорискова по отношение на 

най-значимите фактори на риска и пре-

доставят доказателства за необходи-

мостта от полова специфичност в дизай-

на на превантивните интервенции. 
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Резюме 

Tinea capitis е най-често срещаната гъбична инфекция в детска възраст, която се наблюдава 

значително по-рядко при възрастни. Причинява се от дерматофити, като етиологичната структура 

показва известни вариации в различните географски ширини, което е свързано от една страна с 

различните фактори на околната среда, както и социално-икономическия статус от друга.  

Проведохме ретроспективно проучване за 11-годишен период от време (2004 – 2014 г.), върху 

пациенти на възраст от 0 до 18 г., с доказана Tinea capitis, потвърдена и идентифицирана чрез ди-

ректно микологично изследване и културелно изследване на Сабуро агар, по данни на микологич-

на лаборатория към Кожна клиника на Университетска болница „Св. Георги“ – Пловдив.  

Представяме резултатите от проведеното проучване, като целта ни бе да проследим, анализи-

раме и сравним етиологичната структура на микотичната инфекция на скалпа в детска възраст, 

през отделните години, да определим най-често изолирания причинител на този вид инфекция при 

пациентите в Пловдив и региона, както и да установим най-често засегната възраст, като сравним 

получените резултати с кратък литературен обзор. 

 

Въведение 

Tinea capitis (ТС) представлява гъбич-

на инфекция на скалпа и окосмената част 

на главата, която е характерна за детската 

възраст и се среща много по-рядко при 

възрастни, поради фунгистатичното 

действие на мастните киселини в себума, 

който започва да се продуцира след пу-

бертета (1). Причинява се от дерматофи-

ти, чиито спороносители обикновено са 

домашните животни или почвата (1,2). 

Възможно е възникването на малки епи-

демии сред деца в малки социални групи 

като детски градини или училища (3). 

Инфекцията се дължи на инвазия на ми-

котичните причинители в ствола на ко-

съма и космения фоликул, поради което 

заболяването е познато още с наименова-

нията пиломикози, или трихомикози (1). 

Честотата на разпространение на ТС 

варира в различните възрастови групи, 

като най-засегнати са децата между 4 и 8 

години (7.19%), докато след 10-годишна 

възраст, честотата на заболяването спада 

до 6% (4).  

Понастоящем, в световен мащаб се 

съобщава повишаване на честотата на 

инфекцията както при педиатричната 

популация, така и при възрастните паци-

енти, от 1% на 3 – 5% до 11% според 

различни проучвания (4,5). 

Най-честите причинители на микози-

те на капилициума са гъбички от рода 

Microsporum и Trichophyton, като както 

честотата, така и етиологичната структу-

ра на заболяването показват известни 

различия в различните географски райо-

ни, което вероятно се дължи както на 

различните социални и икономически 

условия, така и на различията във факто-

рите на околната среда, както и на уси-

лените имиграционните процеси от Аф-

рика и Индия, където заболяването се 

среща с най-висока честота (3,4).  

Доминантно място в етиологичната 

структура на инфекцията заемат зоофил-

ните видове – Microsporum canis, чиито 

спороносители са кучета и котки, 

Trichophyton verrucosum – със спороно-

сители крави и телета, Trichophyton 
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mentagrophytes и антропофилните видо-

ве – Trichophyton tonsurans, Trichophyton 

violaceum, Trichophyton schoenieini и 

др.(6,7). 

Антропофилните дерматофити са до-

миниращият етиологичен причинител в 

урбанизираните райони на Европа, дока-

то в селските райони, сред изолираните 

причинители на тинеята на скалпа пре-

валират зоофилните дерматофити, чиито 

носители са селкостопански животни и 

гризачи (8). Единствено тинеите, причи-

нени от Microsporum spp. не показват 

съществени различия в епидемиологич-

ната си структура в различните райони, 

като запазват сравнително еднаква чес-

тота на възникване през годините, сезо-

ните и районите на света (4,5,8).  

Цел и задачи 

Проведохме ретроспективно проучва-

не за 11-годишен период от време 

(2004 – 2014 г.), върху пациенти на въз-

раст от 0 до 18 г., с доказана Tinea 

capitis, по данни на микологична лабора-

тория към Кожна клиника на Универси-

тетска болница „Св. Георги“ – Пловдив, 

като целта ни бе да установим честотата 

и етиологичната структура на гъбичните 

инфекции на капилициума сред педиат-

ричната популация и ги сравним с резул-

татите от кратък литературен анализ. 

Материали и методи 

В проучването бяха включени 128 де-

ца на възраст от 0 до 18-годишна въз-

раст, с доказана Tinea capitis, от общо 

554 деца с микози, по данни на миколо-

гична лаборатория към клиниката по 

кожни и венерически болести, УМБАЛ 

„Св. Георги“ – Пловдив. 

Диагнозата е поставена чрез директно 

микроскопско изследване с КОН, а ви-

довото типизиране на дерматофитите е 

идентифицирано чрез културелно изс-

ледване на среда на Сабуро. 

 

 

Снимка 1. Tinea capitis, при 3 год. дете, 

причинена от Trychophyton violaceum 

 

Снимка 2. Tinea capitis, при 7 год. дете, 

причинена от Microsporum canis 

Резултати/обсъждане 

Според получените резултати, Tinea 

capitis съставлява 23.1% от всички мико-

тични инфекции в детска възраст (128 от 

554 случая на микози в детска възраст 

общо), като за разлика от литературните 

данни, тя заема едва трето място сред 

гъбичните инфекции при децата, след 
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тинеите на гладката кожа и онихомико-

зите. Установява се период с леко пови-

шаване на честотата на заболяването 

(2007 – 2008 г.) с тенденция за повиша-

ване на заболеваемостта през последните 

две години (2013 – 2014 г.) (Табл. 1). 

Най-често засегната от заболяването 

са децата от възрастовата група между 3 

и 12 години, (средно 3 – 7 години) – 

именно възрастта, в която децата разши-

ряват социалните си контакти и се при-

съединяват към нови обюности от връс-

тници – детски градини, занимални, 

училища, където е възможно да възник-

нат и малки епидемии. При по-големите 

деца, протективното действие на маст-

ните киселини, отделяни със себума през 

пубертета, благоприятствуват за намаля-

ване на честотата на инфекцията. Док-

ладвани са единични случаи на ТС при 

деца под една годишна възраст, когато 

заболяването се смята за необичайно и 

обикновено се асоциира с имунокомп-

рометираност (8). 

Що се отнася до етиологичната струк-

тура, Microsporum canis е водещ етиоло-

гичен причинител на ТС в детска въз-

раст, с доминантен брой изолирани слу-

чаи сред пациентите между 3 и 12 годи-

ни, което е в подкрепа на литературните 

данни (Табл.2).  

За разлика от всички останали дерма-

тофити, зоофилният M.canis остава во-

дещ етиологичен причинител на ТС в 

детска възраст, за разлика от Великобри-

тания, където той се изолора с честота 

едва 10% (7). 

Според получените резултати, момче-

тата са по-често засегнати от инфекция-

та, в сравнение с момичетата, със съот-

ношение 69.5%:30.4% или 89:39 в абсо-

лютен брой клинични случаи. 

Въпреки че половата предилекция при 

тинеите на капилициума е по правило 

доминантно засягаща женския пол, по-

настоящем е установено, че тя всъщност 

варира, в зависимост от съответния изо-

лиран причинител (5). Честотата на изо-

лиране на Microsporum audouinii напри-

мер, е до 5 пъти по-висока при момчета-

та, в сравнение с пациентките от женски 

пол (9). По-често засягане на женския 

пол е характерно за пациентите след пу-

бертета, което вероятно се дължи на зна-

чително по-честият контакт с деца, а та-

ка също и влиянието на хормоналните 

фактори след възрастта на менопаузата 

(7). 

Табл. 1. Честота на гъбичните инфекции при възрастни и деца за 11-годишен период от 

време. 

Година Микози 

Общ брой 

ВЪЗРАСТНИ 

Микози 

Общо 

ДЕЦА 

Микози 

Общо 

ДЕЦА 

Онихомикози 

ДЕЦА 

Tinea capitis 

ДЕЦА 

Tinea cutis 

glabrea+ др. 

2004 1001 947 54 18 (33.3%) 9 (16.6%) 27  (51.1%) 

2005 1139 1091 48 3 (6.2%) 11 (22.9%) 34  (70.9%) 

2006 2106 2068 38 8 (21.0%) 12 (31.5%) 18 (47.5%) 

2007 756 695 61 10 (16.4%) 19 (31.1%) 32  (52.4%) 

2008 1528 1488 40 8 (20.0%) 15 (37.5%) 17 (42.5%) 

2009 1206 1179 27 10 (37.0%) 6 (22.2%) 11 (40.7%) 

2010 1122 1087 35 12 (34.3%) 9 (25.7%) 14  (40.0%) 

2011 1283 1236 47 17 (36.1%) 11 (23.4%) 19  (40.4%) 

2012 1257 1233 24 9 (37.5%) 3 (12.5%) 12 (50.0%) 

2013 1452 1360 92 25 (27.2%) 17 (18.4%) 50  (54.3%) 

2014 1428 1340 88 34 (38.7%) 16 (18.2%) 38  (43.1%) 

Общо 14 278 13 724 (96.2%) 554 (3.8%) 154 (27.7%) 128 (23.1%) 272 (50.2%) 
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Табл. 2. Етиологична структура на ТС в отделните възрастови групи 

0 – 1 г. 1 – 3 г. 3 – 12 г. 12 – 18 г. 

Candida – 1 
C. Albicans  

Candida – 1 
C. Albicans  

Candida – 4 
C. albicans – 3 

Candida – 2 
C. nonalbicans – 1 

Дерматофити – 0 Дерматофити – 15 
M. Canis – 9 

T.Violaceum – 4 
M. nanum – 1 

T.Verrucosum – 1 

Дерматофити – 79 
M. Canis – 55 

M. Audinini – 2 
M. Ferrugineum – 1 

M.Gypseum – 2 
T. Violaceum – 5 

T. Rubrum – 2 
T. Verrucosum – 8 

T. Mentagrophytes – 2 
T. Schonleini – 2 
T. Tonsurans – 1 

Ep. Floccosum – 1 

Дерматофити – 7 
M. Canis – 1 

M. Gypseum – 1 
M. ferrugineum – 1 
T. Verrucosum – 1 
T. Violaceum – 1 

Ep. Floccosum – 1 
   

Плесени – 1 
Penicillium –1  

Плесени – 1 
Penicillium – 1 

Плесени – 6 
Aspergilus – 3 
Penicillium – 2 

Rhodotorulla – 1 

Плесени – 4 
Aspergilus – 2 
Penicillium – 2 

Общ брой:  2 18 94 14 

 

Табл. 3. Полова предилекция на ТС при 

пациенти от 0 до 18 год. възраст 

 

Изводи 

Понастоящем нараства честотата на 

разпространение на Tinea capitis, в детс-

ка възраст, с доминантно засягане на 

мъжкия пол (69.5%:30.4%) 

За разлика от литературните данни, 

според нашето проучване, T. capitis зае-

ма трето място сред микотичните ин-

фекции при децата, като съставлява 

23.1% от тях. 

Водещ етиологичен причинител в 

България е Microsporum canis. Той про-

дължава да е водещ етиологичен причи-

нет на Tinea capitis и в Европа, като се 

установява значително увеличаване на 

честотата на възникване на инфекцията, 

както и значителна резистентност на оп-

ределени зоофилни дерматофитни видо-

ве към антимикотична терапия, сред ко-

ито е и M. canis (7). 

Високото разпространение на асимп-

томно носителтсво, подчертава необхо-

димостта от активното търсене на това 

заболяване сред близки и контактни ли-

ца, с оглед ограничаване на разпростра-

нението на инфекцията.  

Атипичната клинична картина, с коя-

то понякога се проявява Tinea capitis, 

сходството с бактериални фоликулити, 

алопеции от друг произход и др. обикно-

вено забавят диагнозата и съответно ле-

чението. 

Tinea capitis трябва да се има предвид 

момчета 

89 

69.5% 

моми- 

чета 

36 

32% 
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в диференциално диагностичен план при 

всички деца и възрастни, дори с мини-

мални клинична изява на заболяването, 

всички контактни лица и домашни лю-

бимци, с цел по-добра превенция и борба 

с „типично детското“ заболяване.  
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Въведение  

Според „порочния цикъл на страха“ 

важен фактор за развитие на дентален 

страх (ДС) е влошеното орално здраве. 

При определяне на нивото му се оценя-

ват зъбният статус и оралната хигиена. 

Получените данни от редица проучвания 

демонстрират пряка пропорционална за-

висимост между денталния страх и тре-

вожност (ДСТ) и наличието на зъбен ка-

риес и загуба на зъби поради кариес (1, 

2, 3, 4). Пациентите с висока кариозност 

на съзъбието по-често получават спешна 

дентална помощ, което по пътя на по-

рочния цикъл на тревожността повишава 

техните нива на ДСТ (5). В специализи-

раната литература съществуват много 

малко проучвания, изследващи зависи-

мостта ниво на орална хигиена – тревож-

ност (4, 6). Данни за косвеното влияние 

на приема на въглехидрати върху ДСТ 

въобще липсват. Изясняването на тези 

зависимости ще доведе до едновременно 

профилактиране на денталната тревож-

ност (ДТ) и оралното здраве чрез акцен-

тиране на мотивацията за орална хигие-

на и балансирано хранене на децата.  

Цел 

Цел на настоящото проучване е да се 

направи оценка на детския дентален 

страх и тревожност и да се проучи връз-

ката им с оралното здраве, хранителните 

и орално-хигиенните навици на децата. 

Материал и методи 

Настоящото изследване включва 92 

деца между 6 и 12 години, случайно 

подбрани при посещението им в катед-

рата по Детска дентална медицина – 

Пловдив, по повод лечение през периода 

май 2013 – април 2014 година, незави-

симо от тяхната степен на ДСТ. Преди 

началото на денталната визита, в чакал-

нята родителите попълват информирано 

съгласие за участие на децата им в про-

вежданото изследване.  

Чрез специално изготвен въпросник 

изследваният контингент се проучва по 

пол, възраст, определя се техния ДСТ, 

честота на провеждане на орална хигие-

на и консумация на въглехидрати. При 

клиничния преглед на всеки пациент се 

снема зъбен статус, съгласно критериите 

на СЗО за изготвяне на dft и DMFT ин-

декс.  

За самооценка на ДС се използва кар-

тинен модифициран вариант на Скалата 

за изследване на детския страх – дентал-

на подскала (Children’s Fear Survey 

Schedule-Dental Subscale, CFSS-DS). Ин-

струментът се състои от 15 въпроса, кои-

то се отнасят до различни фактори на 

денталната среда. За всеки въпрос отго-

ворите са означени с лица и цифри от 1 

до 5, съответстващи на степените на ДС 

(фиг. 1). Всеки участник избира лице 

или цифра, която най-добре описва него-

вия ДС за отделните 15 фактора („0“ оз-
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начава „изобщо не ме е страх“, а „5“ – 

„много ме е страх“). Крайният резултат 

на CFSS-DS е в границите от 15 до 75 

точки.  

 

Въпрос 

№ 

Как се чувстваш, когато 
     

1. отиваш на зъболекар 1 2 3 4 5 

2. отиваш на доктор 1 2 3 4 5 

3. видиш инжекция 1 2 3 4 5 

4. някой ти преглежда устата 1 2 3 4 5 

5. трябва да си отвориш устата 1 2 3 4 5 

6. непознат те докосва 1 2 3 4 5 

7. някой те наблюдава 1 2 3 4 5 

8. зъболекарят ще използва машинката си 1 2 3 4 5 

9. видиш машинката на зъболекаря 1 2 3 4 5 

10. чуеш звука на машинката на зъболекаря 1 2 3 4 5 

11. някой поставя инструменти в устата ти 1 2 3 4 5 

12. си мислиш, че ще се задушиш 1 2 3 4 5 

13. отиваш в болница 1 2 3 4 5 

14. видиш хора с бели манти 1 2 3 4 5 

15. зъболекарят ти почиства зъбите 1 2 3 4 5 

Фиг. 1. Картинен модифициран вариант на Скалата за изследване на детския страх – 

дентална подскала 

За оценка на ДТ се използва модифи-

циран вариант на Картинната скала за 

самооценка на тревожността на LeBaron 

и кол. (Faces Anxiety Scale), (фиг. 2). Тя 

се състои от 5 лица и линия, означена с 

цифри от 0 до 10. Всеки участник трябва 

да избере лице или цифра, която най-

добре описва неговата тревожност в мо-

мента („0“ означава „Спокоен съм“, а 

„10“ – „Много съм разтревожен“). 

 

Фиг. 2. Модифициран вариант на кар-

тинната скала на LeBaron и кол. за оцен-

ка на тревожността 

Получените резултати се нанасят в 

работни таблици и се обработват с по-

мощта на статистическа програма SPSS, 

версия 19.0. 

Резултати и обсъждане 

Скалата за изследване на детския 

страх – дентална подскала (CFSS-DS) е 

най-често използваният инструмент от 

групата на психометричните тестове за 

оценка на ДС (7, 8, 9). Скалите, чиито 

отговори имат цифрово измерение, изис-

кват добре развити когнитивни умения на 

детето за степенуване на собствения му 

страх и познаване на количествената 

стойност на цифрите. Установено е, че те 

са подходящи за възрастни и деца над 9 

години (10). За деца под 9 години и за по-

големи деца, но с висока степен на ДС, е 

разумно включването на картинни изоб-

ражения на лица, съответстващи на циф-

ровите измерения. Това изисква единст-

вено свързване на собствения ДС на дете-

то със съответното лицево изражение от 
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скалата, което е по-лесно от количестве-

ната оценка (11). В настоящото проучва-

не направихме модификация на въпрос-

ника CFSS-DS (фиг. 1), за да се улесни 

прилагането на инструмента при изслед-

ваната от нас възрастова група деца. 

За субективната оценка на ДТ се из-

ползва модифициран от нас вариант на 

Картинната скала за самооценка на ДТ 

на LeBaron и кол. (Faces Anxiety Scale), 

(фиг. 2). За по-лесно описание на момен-

тната ДТ от децата скалата се модифи-

цира чрез добавяне на всички цифри от 0 

до 10, които съответстват на картинните 

изображения и осигуряват по-голяма 

точност на отговорите. Комбинацията на 

цифрова и картинна скала редуцира мак-

симално вариациите при получените от-

говори.  

При анализиране на влиянието на из-

следваните фактори върху детския ДС 

изследваният контингент е разделен на 

две групи според самооценката по CFSS-

DS: деца с липсващ или слаб ДС (CFSS-

DS < 32) и деца с умерен или силен ДС 

(CFSS-DS ≥ 32). По отношение на ДТ 

контингентът е разделен на две групи 

според самооценката за ДТ по модифи-

цираната скала на LeBaron и кол.: деца с 

липсваща или слаба ДТ (< 3 т.) и деца с 

умерена и висока ДТ (> 3 т.). 

Анализът на данните на изследвания 

контингент показва средна стойност на 

dft = 4.66 ± 3.73 и DMFT = 1.20 ± 1.92. 

Разпределението на dft и DMFT в двете 

групи деца според нивото им на ДТ е 

представена в табл. 1. При деца с пови-

шена ДТ се наблюдава статистически 

значимо по-висока кариозност в сравне-

ние с тези с липсваща или слаба ДТ. Не-

параметричният анализ на Mann-Whitney 

U test демонстрира, че повишената ДТ се 

асоциира с влошено орално здраве при 

временното съзъбие – p < 0.05. Наличие-

то на статистически значима връзка 

предполага двупосочно тълкуване. От 

друга, съществуването на ДТ води до 

отказ от лечение и това влошава орално-

то здраве на пациента според „порочния 

кръг на страха“ (12). От друга страна, 

пациентите с кариозно съзъбие са били 

подложени на по-голям брой инвазивни 

и болезнени манипулации в сравнение 

със свободните от кариес лица, което 

създава условия за развитие на ДТ. Не се 

установява статистически значима раз-

лика между двете групи по отношение 

на DMFT – p > 0.05. Липсата на връзка 

между оралното здраве на постоянното 

съзъбие и ДТ може да се обясни с въз-

растта на изследвания контингент и не-

достатъчния престой на постоянните зъ-

би в устната кухина. Нашите резултати 

съвпадат с преобладаващите научни съ-

общения, според които съществува пря-

ка пропорционална зависимост на ДСТ с 

наличието на зъбен кариес, загуба на зъ-

би поради кариес и необходимост от 

протетично възстановяване на съзъбието 

(1, 2, 3, 4, 5). Съществуват и публикации, 

според които няма такава зависимост, но 

те са значително по-малко (13). 

Табл. 1. Разпределение на dft и DMFT в двете групи деца според нивото им на дентална 

тревожност, * наличие на статистически значима разлика (p < 0.05) 

Дентална тревожност 

 

Dft DMFT 

Пациенти с умерена и силна дентална тревожност 6.12 ± 3.69 0.76 ± 1.42 

Пациенти с липсваща или слаба дентална тревожност 4.06 ± 3.62 1.37 ± 2.07 

P 0.017* 0.076 
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Резултатите от изследването на фак-

торите „честота на провеждане на орална 

хигиена“ и „честота на консумация на 

въглехидрати“ за развитие на ДС са 

представени на фигура 3.  

В групата на децата с умерен и силен 

ДС преобладаващата част от изследва-

ните пациенти провеждат орална хигие-

на един път дневно или по-рядко 

(58.10%) и консумират поне два пъти 

дневно въглехидрати (74.20%) в сравне-

ние с пациентите, които редовно спазват 

стриктна орална хигиена (41.90%) и се 

хранят балансирано (25.80%). Анализът 

показва статистически значима асоциа-

ция на двата изследвани фактора с ДС – 

p < 0.05, която ни дава основание да оп-

ределим нередовната орална хигиена и 

честата консумация на въглехидрати ка-

то рискови фактори за развитие на ДС. 

Отнасянето им като рискови се обяснява 

с тяхното пряко влияние върху влошава-

нето на оралното здраве на индивида, 

което води до развитие на ДС според 

„порочния цикъл нa страха“, и подкрепя 

установената в проучването статисти-

чески значима връзка между dft и ДС.  

 

 

Фиг. 3. Разпределение на относителните дялове на пациентите според честотата на 

орална хигиена и консумация на въглехидрати в двете групи 

 

Изводи 

1. Денталната тревожност води до от-

каз от лечение и влошаване на оралното 

здраве на пациента. Пациентите с кари-

озно съзъбие са подложени на по-голям 

брой инвазивни и болезнени манипула-

ции в сравнение със свободните от кари-

ес, което създава условия за развитие на 

дентална тревожност.  

2. Нередовната орална хигиена и чес-

тата консумация на въглехидрати са 

рискови фактори за развитие на ДС. Те 

водят до влошаване на оралното здраве, 

което допринася за създаване на ДС спо-

ред порочния цикъл нa страха. 
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