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ПЕДИАТРИЯ

ЗА ЕДНО

ЗА ДЕЦАТА СЪС СМА

Помагаме на децата 
да направят първите 
си стъпки в живота.

Без лечение децата с диагноза СМА могат 
да не развият основни двигателни умения: 

да седят или ходят самостоятелно, 
да говорят и да се хранят нормално.1,2

ДА ПРОХОДЯТ

СВОБОДНО
ДА ДИШАТ

ДА СЕ ХРАНЯТ
С УДОВОЛСТВИЕ

  

Днес ние вярваме в едно по-добро бъдеще, 

в което децата със СМА ще могат...

Рано започнатото лечение със SPINRAZA® може 
да помогне на медицинските специалисти да 
постигнат целта  си за близко до нормалното 

физическо развитие на  децата, болни от СМА.1 

 

Проучването NURTURE показва, 
че започнато пресимптоматично 
лечение със SPINRAZA® помага на 
децата със СМА да развият своя 
физически потенциал.3,4

Оценка на деца на средна възраст 3,8 години:

100% 
СА ЖИВИ И НЕ 
ЗАВИСЯТ ОТ 
ПОСТОЯННА 
АПАРАТНА 
ВЕНТИЛАЦИЯ3

96% 
МОГАТ ДА ХОДЯТ 
С ПОДДРЪЖКА3

92% 
ЗАПАЗВАТ 
СПОСОБНОСТТА 
СИ ЗА ГЪЛТАНЕ4

100% 
МОГАТ ДА 
СЕДЯТ БЕЗ 
ПОДДРЪЖКА3

88% 
МОГАТ ДА ХОДЯТ 
САМОСТОЯТЕЛНО3

84% 
НЕ СЕ НУЖДАЯТ 
ОТ ХРАНЕНЕ 
СЪС СОНДА4

NURTURE - 
НОВИ 
ДАННИ 

SPINRAZA® помага на родителите да  видят 
промяната, която настъпва в живота на детето 
им, даваща му шанс за едно по-добро бъдеще.

*6

+

С най-обширната засега програма за клинични проучвания 
за СМА и над 13 000 лекувани пациенти по света, SPINRAZA® има 
ненадминат опит с ефикасност и доказан профил на безопасност.7,8

References: 1. De Vivo DC, et al. Nusinersen initiated in infants during the presymptomatic stage of spinal muscular atrophy: Interim efficacy and safety results from the Phase 2 NURTURE study. Neuromuscul Disord. 2019;29(11):842-56. 
2. van der Heul AMB, et al. Bulbar Problems Self-Reported by Children and Adults with Spinal Muscular Atrophy. J Neuromuscul Dis. 2019;6(3):361-8. 3. Swoboda KJ, et al. Nusinersen Effect in Infants Who Initiate Treatment in a 
Presymptomatic Stage of SMA: NURTURE Results. Presented at Cure SMA Annual Conference,2020. Available at: https://curesma2020.biogenscicomm.com/ curesma2020/sma/swoboda/#home. Accessed: August 2021. 4. Swoboda KJ, 
et al. Preserved swallowing function in infants who initiated nusinersen treatment in the presymptomatic stage of SMA: results from the NURTURE study. Poster presented at the Muscular Dystrophy Association 3rd Clinical and Scientific 
Conference, March 15–18, 2021. 5. Biogen Press Release. Available at: https://investors.biogen.com/news-releases/news-release-details/biogen-advances-spinal-muscular-atrophy-sma-clinical-research. Accessed: August 2021. 6. Biogen 
JP Morgan 2020 Presentation. Available at: http://investors.biogen.com/static-files/ad405cb6-f526-4d2a-9d4a-2318b46dea43. Accessed: August 2021. 7. SPINRAZA® Summary of Product Characteristics. February 2021. 8. Biogen Press 
Release, January 2021. Available at: https://investors.biogen.com/news-releases/news-release-details/biogen-announces-first-patient-treated-respond-studyevaluating. Accessed: August 2021. S
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З
а анемия се говори, когато 

хемоглобинът (Hgb) и хемато-

критът (Hct) са под две стан-

дартни отклонения от нормалните 

за възрастта стойности. При до-

носените нормалните вариации на 

Hgb са между 140 и 200 g/L, а при не-

доносените – 135-190 g/L[1].

Тежестта на анемичните състоя-

ния при новородените варира от 

безсимптомни до животозастраша-

ващи състояния. 

Честота: Холандия и Ню Йорк – 21% 

от децата, родени в асфиксия; Ниге-

рия – 28.9%; Бразилия – 32.6%; Субса-

харска Африка – 23-66%[2-5].

Физиологични хематологични 

промени след раждането[6-8]:

 • Еритропоезата се стимулира от 

еритропоетина (ЕРО), който се 

продуцира от черния дроб прена-

тално и от бъбреците постна-

тално.

 • Hct нараства постепенно през 

феталния живот, следствие на 

интензивния фетален растеж и 

паралелно на феталните О2
 нужди.

 • Желязото се доставя на фетуса 

трансплацентарно, като макси-

мално се натрупва през последни-

те 10 седмици на бременността, 

осигурявайки запаси, които се 

изчерпват за 4-6 месеца при доно-

сените и 2-3 месеца при недоносе-

ните деца. Желязодефицитната 

анемия е финален стадий на же-

лезния дефицит и когато е налице, 

индикира сигнификантно изчерп-

ване на железните запаси. При не-

достатъчна доставка на желязо 

приоритетна е синтезата на Hgb, 

така че другите желязо съдържа-

щи тъкани (мускули, мозък, сърце) 

страдат от железен дефицит, 

преди да е налице желязодефицит-

на анемия с всичките произтича-

щи от това последствия – тъкан-

на хипоксия, гастроинтестинални 

нарушения, тиреоидна дисфунк-

ция, имунна дисфункция, темпе-

ратурна нестабилност, забавена 

церебрална матурация и компро-

метиран растеж на кърмачето и 

малкото дете.

 • След раждането О2
 насищане на 

кръвта стръмно нараства, кое-

то се последва от потискане на 

секрецията на ЕРО, респективно 

еритропоезата. Ретикулоцитни-

ят брой намалява от 3-7% при раж-

дане до под 1% към 7-ми постната-

лен ден.

 • По време на постнаталния живот 

нивата на Hgb и Hct намаляват, 

докато тъканните О2
 нужди ста-

нат по-големи от О2
 доставка и 

продукцията на ЕРО отново се 

покачва.

 • Неонаталните еритроцити съ-

държат около 80% фетален Hgb, 

който постепенно се измества 

от адултния Hgb към 6-месечна 

възраст.

 • Забавяне на клампирането на 

пъпната връв с 30-60 sec води до 

по-високи нива на Hgb/Hct и при 

доносените, и при недоносените 

новородени.

Патогенетична 

класификация на 

неонаталните 

анемии[6,9]

Хемолитични анемии:

 • Имунно медиирана хемолиза (изо-

сенсибилизация по АВО-, Rh- или 

други кръвно-групови антигени).

АНЕМИИ 

ПРИ НОВОРОДЕНИ 

ДЕЦА

доц. д-р Виктория 

Атанасова, дм

Началник клиника по 

неонатология,

 УМБАЛ „Д-р Г. 

Странски“ ЕАД, 

МУ-Плевен

» Анемичните състояния и нарушенията на желязната обмяна 

са чест проблем при новородените деца. Елементарният 

диагностичен минимум, при съмнение за анемия у новородено 

дете, включва: кръвна картина, диференциално броене, 

серумно желязо, ЖСК, периферни ретикулоцити... стр. 6-12

62

7-те най-чести заболявания в 
детски заболявания

МИНУТКА ЗА ОТДИХ

64

Подобряване на 
благосъстоянието на 
педиатъра и удовлетворение 
от кариерата

СЪВЕТ ОТ СВЕТОВНАТА ПРАКТИКА

60

4-годишно дете с шумно 
дишане

КЛИНИЧЕН СЛУЧАЙ

64

54
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МУ-Плевен
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 • Мембранни дефекти на еритроци-

тите (хередитарна сфероцитоза, 

елиптоцитоза и др.).

 • Хемоглобинопатии (алфа таласе-

мия).

 • Ензимни дефекти в еритроцити-

те (глюкозо-6-фосфат-дехидроге-

назен, пируваткиназен, хексокина-

зен дефицити).

 • Неспецифична хемолиза (инфекции 

– бактериален сепсис, вродена 

малария, вроден сифилис; ДИК; при 

макро- или микроангиопатии).

 • Токсини

Хипопластични анемии

 • Анемия на недоносените.

 • Конгенитални хипопластични ане-

мии (анемия на Diamond-Blackfan).

 • Фетална или неонатална инфекция 

с Parvovirus В19.

 • Постхеморагични анемии – от 

различни кръвозагуби: 

 • Пренатално (напр. фето-фетална 

трансфузия).

 • Перинатално (кръвозагуби при па-

тология/травми на плацентата 

или пъпната връв).

 • Постнатално (от диагностични 

кръвни проби, неонатални хемора-

гии, ДИК, ятрогенни съдови инци-

денти).

Комплексна генеза 
– анемии при 
тежко болни деца 

Характеристика на най-често 

срещаните неонатални анемии 

През първите няколко месеца след 

раждането Hgb и при доносените, 

и при недоносените деца намалява, 

т.е. налице е физиологична анемия 

на кърмачето[10]. След раждането 

артериалната О
2
 оксигенация бързо 

нараства, ЕРО изчезва от плазмата, 

и продукцията на нови еритроцити 

силно намалява. Нормалната продъл-

жителност на живот на адултните 

еритроцити е около 120 дни, а при 

новородените тя е средно 70-90 дни, 

така че оборотът на тези клетки 

е много по-бърз. При разрушаване-

то им желязото се освобождава и 

съхранява в ретикуло-ендотелната 

система. С бързата експанзия на 

кръвен обем, дължаща се на ускоре-

ния постнатален растеж на дете-

то, Hgb нивата постепенно нама-

ляват през първите 2-3 месеца при 

доносените деца. Това води и до 

намаляване на О
2
 свързващия капа-

цитет на кръвта, което се балан-

сира с изместването надясно на 

О
2
 Hgb дисоцииращата крива, така 

че действителното количество 

О
2
, освобождаващо се в тъканите, 

нараства. В крайна сметка Hgb ни-

вата намаляват до стойности, при 

които тъканните О
2
 нужди стимули-

рат ЕРО синтезата и еритропоеза-

та се възобновява. При доносените 

деца максималният Hgb спад е меж-

ду 8-ма и 12-та седмица, след което 

бавно нараства до 4-6-ти месец. През 

този период назначаването на пер-

орално желязо няма никакъв ефект 

върху хемопоезата. С възвръщането 

на еритропоезата се използват же-

лезните запаси за образуването на 

нови еритроцити, като тези запаси 

стигат за още 6-12 седмици.

При недоносените деца Hgb спадът, 

следствие постнаталната супресия 

на еритропоезата, е много по-изра-

зен и по-продължителен. Тази анемия 

се дефинира като анемия на недоно-

сеността и е нормоцитна, нормо-

хромна и се характеризира с ниски 

ЕРО нива[11-15].

Анемията на недоносеността се 

среща най-често при деца, родени 

преди 32-ра гестационна седмица 

(г.с.), като честотата и е обратно-

пропорционална на гестационната 

възраст и теглото при раждане. 

Пикът на хемоглобиновия спад е към 

3-12-та постнатална седмица и може 

да се задържи от 3 до 6 месеца. Това 

се дължи на ниските железни запаси, 

изменения отговор към ЕРО, намале-

ната еритроцитна маса, намалена-

та преживяемост на еритроцити-

те и костно-мозъчните еритроидни 

елементи, усиления постнатален 

растеж и асоциираното повишаване 

на циркулиращия кръвен обем, пови-

шените кръвни загуби следствие на 

вземането на много кръвни проби 

при болните недоносени деца. 

Хемолитичната болест на плода и 

новороденото – ХБН (кръвно-гру-

пова изоимунизация/изосенсибили-

зация), е заболяване, обусловено от 

несъвместимост между кръвта на 

майката и плода по различни анти-

гени, налични в кръвта на плода (уна-

следени от бащата) и липсващи в 

кръвта на майката, т.е. това е иму-

ноагресивно състояние на майката 

по отношение на плода. Възможна е 

изосенсибилизация по всеки един от 

кръвногруповите антигени, като 

най-честа е по резус-/Rh- (D, E и C) и 

АВО-антигените, а по-рядка по M, N, 

Hr, Kell, Kidd, Duffy и други кръвно-гру-

пови антигени.

Най-голяма клинична значимост 

има изоимунизацията по АВО-

антигените поради следните 

обстоятелства:

 • Експресията на Rh-антигените 

е концентрирана само върху ери-

троцитите и липсва върху ери-

троцитните прогенитори, дока-

то тези на АВО-системата се 

наблюдават върху много тъкани. 
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Това е причина за клинична изява 

на АВО-изосенсибилизацията още 

при първата бременност с по-про-

дължителна супресия на еритро-

поезата.

• Rh-изоантителата проникват във 

фетуса след 20-та г.с., а АВО-изо-

антителата – към края на бре-

менността. Затова при Rh-изо-

имунизация прогресира анемия с 

пренатално начало, която може 

да доведе до фетална смърт или 

клинична изява от първите часове 

след раждането, а при АВО-изо-

имунизацията клиничната изява е 

по-късно, дори след изписването 

вкъщи, най-често с жълтеница 

като първи симптом.

Изоантителата имат полуживот 

20 дни. Затова хемолизата при ХБН 

продължава седмици наред. При 

това се натрупва излишно желязо в 

организма на кърмачето. 

Късната анемия при ХБН, която се 

развива през първите месеци от 

живота, е от хипорегенераторен 

тип[16,17]. Дължи се на: 

• Редуцирани хипоксични стиму-

ли следствие трансфузията на 

адултни еритроцити (интрауте-

ринно или постнатално) ➝ потис-

ната ЕРО секреция ➝ намалена 

еритропоеза в костния мозък[18].

• Продължаваща деструкция на нео-

наталните еритроцити от цирку-

лиращи майчини изоантитела, при 

което се лизират и по-незрелите 

форми (ретикулоцитите); освен 

това хемолизата е не само интра-

вазална, но и интрамедуларна.

• При ХБН, причинена от изосенси-

билизация към еритроцитните 

антигени от типа Kell, е налице 

имунна супресия на еритропоеза-

та, тъй като Kell антигените се 

експресират на повърхността на 

еритроцитните прогенитори.

• Затова хематологичният статус 

при новородени с кръвно-групова 

изоимунизация трябва да се про-

следява в динамика, а лечението на 

този тип анемия с перорално желя-

зо е безсмислено и дори опасно.

Анемии от 
кръвозагуба
Пренатално този тип анемия се 

причинява от вътреорганни кръво-

изливи във фетуса, фето-фетална 

транс фузия (анемия при близнака-до-

нор), при абрупцио на плацентата 

със засягане на фетални съдове.

Една от най-честите причини за 

анемия от кръвозагуба непосред-

ствено след раждането е фето-пла-

центарната трансфузия. 

Известно е, че 33% от феталната 

кръв е във феталната част на пла-

центата. При първото вдишване 

на новороденото, при което се ге-

нерира отрицателно налягане, от 

плацентата се извлича необходимо-

то за изпълване на белодробното 

русло количество кръв. Една от при-

чините да се компрометира този 

процес и голяма част от фетална-

та кръв да остане в плацентата, е 

високата позиция на новороденото 

след изваждането му от матката – 

типично при оперативни раждания, 

особено такива под обща анесте-

зия, тъй като последната може да 

забави първото вдишване на новоро-

деното заради медикаментозната 

депресия на дихателния център.

Друга, широко обсъждана през по-

следните години причина за фе-

то-плацентарната трансфузия, е 

бързото на клампиране на пъпната 

връв[19]. Преди 100 години се е посту-

лирало незабавно клампиране. През 

80-те години на минали век с цел пре-

венция на постпартална хеморагия 

се е препоръчвало бързо клампира-

не на пъпната връв. През последни-

те десетилетия обаче се осъзнава 

вредата от ранното клампиране, 

особено при недоносените бебета, 

тъй като то води до лишаване на 

новороденото от плацентарната 

трансфузия по време на прехода му 

от интра- към екстраутеринен жи-

вот с всички последствия от това: 

анемия и железен дефицит през пър-

вите 6 седмици; хиповолемия ➝ суб-

оптимална неонатална сатурация 

на О
2
, брадикардия, шок; лишаване 

от първата натурална трансплан-

тация на стволови клетки.

Ако пъпната връв се клампира след 

началото на вентилацията, се по-

стига сърдечно-съдова стабилност, 

подобрена тъканна оксигенация, на-

малена честота на некротизиращ 

ентероколит и интравентрикулна 

хеморагия[20,21]. Затова се смята, че 

клампирането на пъпната връв след 

30-та секунда е основателно както при 

недоносените, така и при доносени-

те новородени, които не изискват 

ресусцитация при раждането им.

Други причини за анемия от кръво-

загуба у новородените могат да са 

различни хеморагии от родов трав-

матизъм – мекотъканни, кефалхе-

матом (!), вътреорганни хеморагии, 

както и окултни кръвоизливи и сто-

машно-чревно кървене.

Анемия при 
критични 
състояния 
Етиологията обикновено е мулти-

факторна и се дължи на директен 
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за деца 6+ и възрастни 

Предпазва лигавиците от 
излагане на вируси и бактерии
Притежава антибактериални, 
антивирусни и противогъбични 
свойства
Стимулира регенерацията на 
лигавиците

Спрей за НОС

за бебета от възраст 0+
и възрастни

СПИРА хремата
НАМАЛЯВА възпалението
ОБЛЕКЧАВА обструкцията
ОВЛАЖНЯВА лигавицата
ПРЕМАХВА струпеи и корички в носа

кърмачета 
до 1 г. 

2 x 1 впръскване във 
всяка ноздра на ден

деца 1 - 11 г. 3 x 1 впръскване във 
всяка ноздра на ден

деца над 12 г.
и възрастни

3 x 2 впръсквания във 
всяка ноздра на ден

3-4 пъти х 1-2 
впръсквания във всяка 
ноздра на ден

УСПОКОЯВАТ  възпалението и отока на носната лигавица
ВЪЗСТАНОВЯВАТ дренажа на назофаринкса
НАМАЛЯВАТ вискозитета на мукуса 
ВЪЗСТАНОВЯВАТ локалния имунитет на лигавицата
НАМАЛЯВАТ честите обостряния

Лечение на ЗАДЕН РИНИТ

ОСНОВНА терапия

Шуслерова сол №4

ЛОКАЛНА 
терапия

В острия период - докато настъпи подобрение

деца 2 - 5 г. 1 т. 3 пъти на ден

деца 6 - 12 г. 1 т. на всеки 2 ч. до 6 т. на ден

 деца над 12 г.
и възрастни 1 т. на всеки час до 12 т. на ден

След острия период: 3 пъти по 1-2 т. на ден

3 пъти по 2-3 т. на ден

Таблетките се смучат 
или се разтварят в 
малко вода.

3 пъти по 1-2 т. на ден
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инхибиторен ефект на инфлама-

торните цитокини, EPO дефицит, 

неадекватен отговор към EPO[22,23], 

кръвозагуба (клинично изявени или 

окултни кръвоизливи, хирургични ин-

тервенции, много кръвни проби, не-

обходими за диагностичния процес), 

хранителни дефицити и бъбречна 

недостатъчност[24,25]. Отличителна 

черта на тази анемия е развитие 

на нарушения на желязната хоме-

остаза, водещи до отклоняване на 

серум ното желязо от циркулацията 

към местата за складиране и огра-

ничаващи достъпността му за ери-

тропоезата[24,26-28]. При новородени, 

преминали интензивно лечение, же-

лезният статус е компрометиран 

в дългосрочен план и изисква продъл-

жително проследяване след изписва-

нето им вкъщи.

Диагностичен 
подход към 
новородено със 
съмнение за анемия
Анамнеза: кръвна група на майка-

та, изследване на изоантитела 

през бременността, патология на 

бременността, многоплодие, пато-

логия на раждането; гестационна 

и постнатална възраст; тегло при 

раждане; наличие на инфекция или 

кръвозагуба; фамилна анамнеза.

Клинични симптоми[6,29]: 

• Бледост на кожата, лигавиците, 

ходилата и дланите – не винаги е 

отчетлив симптом.

• Остра кръвозагуба – тахипнея, 

тахикардия, ниско артериално на-

лягане, слабо напълнен пулс.

• При анемия на недоносеността: 

прогресиращи ритъмни наруше-

ния на дишането (респираторни 

паузи, апнеи), летаргия, невиреене 

(лошо хранене, плоска тегловна 

крива).

• Хронична анемия: летаргия, та-

хипнея, симптоми на конгестивна 

сърдечна недостатъчност.

• Тежка фетална анемия: хидропс/

аназарка, плеврални изливи, асцит, 

респираторен дистрес и конге-

стивна сърдечна недостатъч-

ност.

• Субгалеален кръвоизлив: твърда 

подутина на скалпа.

• Нарушен колоритет или дистен-

зия на корема: чернодробен или 

спленален хематом.

• ХБН: бързо прогресираща жълте-

ница със или без хепатоспленоме-

ф и г у р а  1 :

Диагностичен 
подход при 

новородено с 
анемия 
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галия; сигнификантен иктер преди 

36-ти постнатален час.

 • Наличие на кранио-фациални или 

скелетни аномалии (гнатосхиза, 

аномалии на палците) при синдром 

на Diamond-Blackfan.

Параклинични 
характеристики

Еритроцитни показатели:

 • Намалено MCV (среден обем на 

еритроцита – Mean Corpuscular 

Volume) – хистоморфологично се 

изразява като микроцитоза и се 

дължи на недостатъчна синтеза 

на Hgb.

 • Red Cell Distribution Width (RDW, 

разпределение на еритроцитната 

ширина) – вариации в еритроцит-

ната големина; повишава се при 

желязодефицитна анемия.

 • Индекс на Mentzer (отношение 

MCV/еритроцитен брой) – при ми-

кроцитоза нараства[30].

 • Ретикулоцитен брой (Ret) – пока-

зател за костно-мозъчната актив-

ност. През първите часове след 

раждането количеството им се 

колебае от 8-13 до 42о/оо, като мак-

сималните стойности достигат 

до 24-48-ми час. След това бързо се 

понижават до минимални стой-

ности (~9о/оо) към 5-7-ми ден. От 3-4-

та постнатална седмица започват 

да нарастват, достигайки стой-

ности от 40-50о/оо, задържайки на 

това ниво до 3.5-4 мес., след което 

отново започват да намаляват.

 • Съдържание на Hgb в Ret (високо 

сензитивен показател за железен 

дефицит)[24].

 • Периферна кръвна натривка – въз-

можност за интерпретация на 

визуалните характеристики на 

еритроцитите (форма, големина, 

еднородност, пигментации).

 • Отношение цинк-протопорфирин 

(ZnPP)/хем – показател за недо-

статъчна желязна инкорпорация 

в еритроцитите; корелира с желе-

зен дефицит.

 • Hgb.

Биохимични маркери на анемията:

 • Метаболитна ацидоза (намален 

О
2
, свързващ капацитет на кръв-

та при високи изисквания на тъка-

ните – повишен анаеробен мета-

болизъм и повишена продукция на 

лактат).

 • Серумно желязо – влияе се от въз-

паление, инфекция, неоплазми, чер-

нодробни болести; нива под 9 μg/L 

индикират железен дефицит[31-33].

 • Серумен феритин – сензитивен 

маркер за железните запаси, но е 

и реактант при остро и хронично 

възпаление.

 • Свободен еритроцитен прото-

порфирин – прекурсор на хема, от-

разяващ инкорпорацията на желя-

зото в хемоглобиновата молекула.

 • Трансферинови рецептори – отго-

варят за желязната доставка при 

еритроидната матурация и проли-

ферация.

 • Сатурация на трансферина (SatTf) 

– не е реактант на острата фаза 

за разлика от феритина; изчисля-

ва се в проценти като се разделя 

серумната концентрация на желя-

зото на тоталния желязо свърз-

ващ капацитет (ТЖСК) и резулта-

тът се умножава по 100; норма за 

новородените 20-55%. 

Серологични показатели:

 • Кръвни групи на майка и дете.

 • Директен и индиректен тест на 

Кумбс.

Лечение на неонаталните 

анемии – зависи от причината, 

тежестта на анемията и 

възможността за спонтанно 

излекуване.

 • Хемотрансфузии – през послед-

ните десетилетия се акцентира 

върху рестриктивното приложе-

ние на хемотрансфузиите при нео-

наталните анемии (Табл. 1).

 • При остра кръвозагуба с хиповоле-

мичен шок се препоръчва обем за-

местваща терапия с болус инфузия 

на физиологичен разтвор 10-20 ml/

kg с последваща хемотрансфузия, 

целяща достигане на Hct над 0.35.

 • Обменно кръвопреливане се при-

лага при фетален хидропс или сър-

т а б л и ц а  1

ПРЕПОРЪЧИТЕЛНИ НИВА НА ХЕМАТОКРИТА ЗА НАЗНАЧЕНИЕ НА 
ХЕМОТРАНСФУЗИИ ПРИ НЕОНАТАЛНИ АНЕМИИ[6,34]

Заболяване/състояние
Ниво на Hct, под което се 
препоръчва кръвопреливане

Тежко кардио-респираторно заболяване 0.35-0.40

Умерено кардио-респираторно заболяване 0.30

Голяма хирургична интервенция 0.30

Клинично изявена анемия 0.25

Безсимптомна анемия 0.20
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дечна недостатъчност при теж-

ка анемия.

 • При клинично стабилни деца с ане-

мия се препоръчва изчаквателно 

поведение, за да се нормализира 

еритропоезата (под контрола на 

периферните ретикулоцити).

 • Терапията с рекомбинантен ЕРО 

(rHuEPO) изисква 2-3 седмици до 

постигане на ефект и не елими-

нира напълно необходимостта от 

коригиращи хемотрансфузии.

 • Всички недоносени деца трябва 

да получават ентерална желязна 

суплементация 2-4 mg/kg/ден от 

4-та постнатална седмица.

Превенция на неонаталните 

анемии

 • Забавено прерязване на пъпната 

връв.

 • Минимизиране на кръвните загу-

би чрез максимално ограничаване 

на кръвните проби и използване 

на микрометоди за изследване и 

неинвазивни тестове за транску-

танно мониториране на кислород-

ната сатурация, парциалните на-

лягания на О
2
 и СО

2
.

 • Суплементация на желязо на кър-

мачета, родени недоносени, с 2-4 

mg/kg/дневно елементарно желя-

зо под контрола на SatTf[31,35,36].

 • Суплеменация с витамини – В12, 

фолиева киселина, Е, А.

 • Приложение на rHuEPO при деца, 

родени преди 32-ра г.с. или с тегло 

под 1500 g – няма отношение към 

профилактиката на ранните хемо-

трансфузии (до 28-ми ден), но значи-

мо намалява честотата на късни-

те хемотрансфузии, особено при 

родените преди 29-та г.с.

Едновременното назначаване на 

rHuEPO, ентерално желязо, перорал-

но фолиева киселина и парентерално 

витамин В12 води до сигнификантно 

намаляване честотата на късните 

хемотрансфузии при недоносени, ро-

дени преди навършване на 32 г.с.[37,38].

Изводи
Анемичните състояния и нарушени-

ята на желязната обмяна са чест 

проблем при новородените деца.

Елементарният, достъпен за всич-

ки лаборатории диагностичен ми-

нимум при съмнение за анемия у 

новородено дете включва: кръвна 

картина, диференциално броене, 

серумно желязо, ЖСК, периферни ре-

тикулоцити.

Динамичен мониторинг за анемия и 

железен статус след изписването 

вкъщи трябва да се прави при всички 

недоносени, преживелите изоимуни-

зация по някои от кръвногруповите 

антигени, преминали интензивно ле-

чение в неонаталния период и деца с 

родов травматизъм.

Лечението с перорално желязо тряб-

ва да се провежда само при доказан 

железен дефицит. ■
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ОБРИВЕН СИНДРОМ 
В ДЕТСКА ВЪЗРАСТ 

д-р Абдулхамид 
Кахтан, дм

МБАЛ Уни Хоспитал, 
гр. Панагюрище

ОБРИВИТЕ СЕ ОТЛИЧАВАТ С 
ГОЛЯМО РАЗНООБРАЗИЕ КАКТО 
ПО КЛИНИЧНОТО ИМ РАЗ-
ВИТИЕ, така и по механизма на 
образуването им. Често създават 
диференциално-диагностични 
затруднения. Пълният системен 
преглед трябва да регистрира 
всички свързани характеристики 
като общото състояние на пациен-
та, фебрилитет, пруритус, лимфа-
денопатия или хепатоспленоме-
галия. Изследването трябва да 
включва морфологията на обрива, 
времето на неговата поява, про-
дължителност и разпространение. 
Трябва да се отбележи и засяга-
не или щадене на лигавиците. 
Епидемиологичната и фамилната 
анамнеза, възраст, пол, сезон, 
имунизационният статус, известни 
алергии са също от първостепен-
на важност за правилното поста-
вяне на диагнозата.

О
бривите могат да бъдат 

причинени от инфекция 

(вирусна, гъбична или бак-

териална), контакт с дразнители, 

атопия, лекарствена свръхчувстви-

телност, други алергични реакции, 

възпалителни състояния или васку-

лити. Диференциалната им диагноза 

е изключително важна и обширна, 

варираща от самоограничаващи се 

състояния (напр. розеола) до живо-

тозастрашаващи заболявания като 

менингококова болест, болестта на 

Кавазаки, Лаймска болест и др.

За поставяне на диагнозата е 

необходимо да се следва правилен 

диагностичен подход, а именно:

 • Историята на настоящото забо-

ляване се фокусира върху време-

вия ход на заболяването, особено 

връзката между обрива и други 

симптоми.

 • Историята на миналите заболя-

вания трябва да отбележи всич-

ки наскоро използвани лекарства, 

особено антибиотици и антикон-

вулсанти. Фамилната анамнеза, 

възраст, пол, известни алергии са 

също от първостепенна важност. 

 • Физикален преглед.

Прегледът започва с преглед на жиз-

нените показатели, по-специално 

проверка за фебрилитет. Оценява 

се детето за признаци на летаргия, 

раздразнителност или дистрес. Де-

цата се преглеждат и за наличие на 

менингеални признаци (скованост на 

врата, симптоми на Керниг и Бруд-

зински), въпреки че тези признаци 

често липсват при деца <2 годи-

ни. Добре изглеждащите деца без 

системни симптоми или признаци 

е малко вероятно да имат опасно 

болестно състояние. Прегледът 

на системите се фокусира върху 

симптомите на причинни болестни 

състояния, включително стомаш-

но-чревни симптоми (предполага-

щи свързване с имуноглобулин А 

васкулит, т.нар. пурпура на Henoch-

Schönlein или хемолитично-уремичен 

синдром), ставни симптоми (пред-

полагащ свързан с имуноглобулин А 

васкулит или Лаймска болест), гла-

воболие или неврологични симптоми 

(предполагащи менингит или лайм-

ска болест). 

Характеристиката на обрива и 

свързаните симптоми и признаци 

помагат да се идентифицират паци-

енти със сериозно заболяване и чес-

то предполагат диагнозата.

 • Булите и/или лющенето предпо-

лагат стафилококов синдром на 

попарената кожа или синдром на 

Stevens-Johnson и се считат за 

спешни дерматологични състоя-

ния[3].

 • Възпаление на конюнктивата 

може да възникне при болестта 

на Кавазаки, морбили и синдром на 

Stevens-Johnson. 

 • Всяко дете с висока температу-

ра и петехии или пурпура трябва 

да бъде внимателно прегледано 

за възможността от менингоко-

цемия.

 • Кървавата диария с бледност и 

петехии трябва да предизвика 

ключови думи:

обрив, деца, 
диференциална 

диагноза

ДИФЕРЕНЦИАЛНО-ДИАГНОСТИЧЕН ПОДХОД
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безпокойство относно възмож-

ността за хемолитичен уремичен 

синдром. 

 • Мехури по ръцете и краката, с 

язви в устата, насочват към забо-

ляването „ръка-крак-уста“, причи-

нено от Коксаки вируси.

 • Лимфаденомегалия зад ушите и 

тила насочва към рубeола, а гене-

рализирано – насочва към инфекци-

озна мононуклеоза (ИМ), левкемия, 

ХИВ. А хепатоспленомегалия ори-

ентира към инфекциозен ендокар-

дит, ИМ и левкемия.

 • Повишена температура за >5 дни 

с данни за лигавично възпаление и 

полиморфен макулопапулозен об-

рив по тялото трябва да предиз-

викат обмисляне и допълнителна 

оценка за болестта на Кавазаки. 

Разпознаването на болестта на 

Кавазаки е критично поради въз-

можните животозастрашаващи 

усложнения, ако не се лекува (напр. 

миокардит, аневризма на коронар-

ната артерия)[20,21].

Изследвания
За повечето деца анамнезата и физи-

калният преглед са достатъчни за по-

ставяне на диагнозата. Тестването 

да е насочено към потенциални запла-

хи за живота; включва пълна кръвна 

картина с ДКК, СУЕ и СРП, оцветява-

не по Грам и култури от кръв и цере-

броспинална течност за менингоко-

цемия; ехография на коремни органи 

и изследване на бъбречна функция и 

фекални тестове за хемолитичен 

уремичен синдром. Ехокардиография 

трябва да се направи на всички паци-

енти със симптоми на болестта на 

Кавазаки, за да се оцени сърдечният 

статус и наличието на аномалия на 

коронарната артерия[20,21].

Примери на 
обривни единици в 
детска възраст

 • Скарлатина. Обривът при скарла-

тината представлява фино пет-

нист макулопапулозен обрив от 

малки, повдигнати попули с голе-

мина до просено зърно, започва 

от шията и се разпространява по 

тялото и крайниците, но щади ли-

цето (Фиг. 1).

 • Морбили. Обривът при морбили е 

червенотъмен макулопапулозен, 

конфлуиращ. Започва ретроаули-

куларно, след което обхваща лице-

то, тялото и крайниците. Преди 

обриването в устата и гърлото 

се установява енантем и често 

се откриват петната на Фила-

тов-Коплик (Фиг. 2 А, Б).

 • Рубеола. Обривът при рубеола на-

подобява този при скарлатина или 

морбили, но започва зад ушите и 

се разпространява към главата, 

шията и тялото (Фиг. 3).

 • Еxanthema subitum (Roseola infant-

um), така наречена още „шеста 

болест“. При exanthema subitum се 

развива екзантем, който напомня 

началото на морбилозния обрив, 

но без енантем и петна на Фила-

тов-Коплик. В 90% от случаите се 

срещат при деца под две години. 

Обикновено се характеризира с 

остро начало на висока темпера-

тура до 40°C (104 F) за три до пет 

дни. В края на фебрилния стадий 

(3-5 ден) се появява несърбящ, ро-

зов папулозен обрив, който започ-

ва от тялото (Фиг. 4). 

ф и г у р а  1 : 

Скаралатинозен 
обрив

ф и г у р а  2 : 

А. Петна на 
Филатов-Коплик 
по бузите. 
Б. Екзантема при 
Морбили.

ф и г у р а  3 : 

Обривът на 
Рубеола

ф и г у р а  4 : 

Еxanthema subitum
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 • Erythema Infectiosum („пета бо-

лест“). По двете бузи се появяват 

зачервени петна, които за няколко 

часа се сливат, щадящи носа и на-

зо-лабиалните гънки. Петната се 

разполагат симетрично и по две-

те бузи и им придават вид като 

на „зашлевени с шамар – „Slapped 

Cheek Syndrome“. Няколко дни 

по-късно се появява характерни-

ят за петата болест мрежовиден 

еритем. Обривът обхваща трунку-

са, седалището и външната стра-

на на крайниците (Фиг. 5 А, Б).

 • Варицела (Chickenpox, лещенка). 

Обривът е сърбящ и се характери-

зира с появата на макули – розови 

или червени петна, с диаметър 

2-6 mm по гърдите, след това по 

лицето и крайниците, в окосмена-

та кожа на главата и при по-теж-

ки форми дори в устната кухина 

(език, бузи) и в очите. В рамките 

на няколко часа макулите се пре-

връщат в папули, които изпъкват 

на повърхността на кожата и 

след това се превръщат в 3-5 mm 

везикули (мехурчета), съдържащи 

бистра течност (Фиг. 6 А, Б).

 • Менингококова болест. Генерали-

зиран пурпурен или петехиален 

(без побеляване при натиск) обрив 

може да бъде признак на менинго-

кокова септицемия (инфекция с 

Neisseria meningitidis), (Фиг. 7 А, Б)[4]. 

 • Erythema toxicum neonatorum. До-

брокачествен, самоограничаващ 

се кожен обрив. Засяга 20% от 

новородените. Еритематозни па-

пу ли и стерилни пустули, заоби-

колени от еритематозен ореол. 

Засяга тялото, лицето и крайни-

ците. Обикновено се появява на 

2-ия ден от живота и изчезва до 

14-ия ден. Дланите и стъпалата са 

пощадени (Фиг. 8)[22,23].

ф и г у р а  5 : 

А. Типични 
еритемни 

„slapped cheeks“. 
Б. Екзантема 
при erythema 

infectiosum.

ф и г у р а  8 : 

Erythema toxicum 
neonatorum

ф и г у р а  7 : 

А. Петехиален 
и хеморагично-

некротичен. 
Б. Екзантем при 

инвазивна менинго-
кокцемия.

ф и г у р а  6 : 

(А, Б) – обрив при 
варицела

ф и г у р а  9 : Пурпура на Henoch-Schonlein
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Три предизвикателства, 
пред които са изправени 
ПЕДИАТРИТЕ

Да си педиатър е възнаграждаваща и 
предизвикателна професия. Първото 

предизвикателство, пред което са изпра-
вени детските лекари, е управлението на 
родителската единица. Родителите, чиито 
деца са хоспитализирани, разбираемо са 
стресирани, лишени от сън и силно емоцио-
нални. Емпатията и силните комуникационни 
умения от страна на педиатъра са изключи-
телно важни в такива ситуации. 

Лечението на болни деца е екипна работа, 
всеки участващ има за цел оздравяването 
на пациента. Често това означава детският 
лекар да седне със семейството и да включи 
психолог, за да се изяснят всички недора-
зумения, ако има такива, и да се продължи 
напред. 

Втори вид предизвикателство пред педиа-
търа е разрешаване на медицински мисте-
рии. Когато се лекуват малки пациенти или 
такива със забавено развитие, педиатрите 
трябва да се превърнат в детективи. Поня-
кога е трудно да се направи диференциална 
диагноза между гастроентерит, апендисит 
или друго заболяване, свързано с неясна 
коремна болка. Важно е наличието на добри 
клинични умения, но и на различни трико-
ве за отвличане на вниманието на малките 
пациенти при прегледа. Често най-добрият 
диагностичен инструмент е разговорът с ро-
дителите. Третото предизвикателство пред 
детския лекар е справянето с емоционална-
та травма. Един от най-трудните аспекти на 
професията е гледката на страдащи деца и 
родители. Подкрепата и утехата от колеги 
педиатри са от огромна полза за психиката 
на всеки специалист, работещ в тази сфера.

ÍÎÂÈÍÈ • Имуноглобулин A (IgA) васкулит 

(известен преди като пурпура 

на Henoch-Schonlein). Типичният 

едемо-хеморагичният обрив (пал-

пируема пурпура) обикновено е 

началният симптом и се разпо-

лага предимно симетрично по 

екстензорните повърхности, по 

глутеусите и периартикуларно[1]. 

Обикновено обривът варира от 

макулопапулозни ефлоресценции, 

червено-кафеникави петехии (пур-

пура), уртикария или полиморфен 

екзантем[2]. Класическото пред-

ставяне е тетрада от петехиал-

ни лезии, коремна болка, артрит/

артралгия и IgA нефропатия (Фиг. 

9)[17,18]. ■
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Въведение
Респираторно синцитиалният вирус 

(RSV) е най-честият респираторен 

патоген при кърмачета и малки деца 

в световен мащаб. Вирусът предиз-

виква инфекции на долните дихател-

ни пътища – бронхиолит и пневмония, 

но в дългосрочен план може да е от-

говорен за появата на хиперреактив-

ност на белия дроб, бронхообструк-

тивен синдром и астма[1]. В периода 

след отслабването на ограничител-

ните мерки, свързани с пандемията 

от COVID-19, се забелязва нараства-

не на броя на заболели от RSV инфек-

ция с повече от 2.5 пъти. Промяната 

в типичната сезонност на разпро-

странение е причина Американската 

академия по педиатрия да актуализи-

ра времето за провеждане на специ-

фичната за RSV имунопрофилактика 

сред рисковите групи[2]. 

История и 
интересни факти
RSV първоначално е изолиран през 

1965 г. при шимпанзета с респира-

торно заболяване, като тогава е 

наименуван Chimpanzee Coryza Agent 

(CAA). Година по-късно Робърт Чанок 

потвърждава, че същият вирус е и 

човешки патоген, който засяга пре-

димно бебета и малки деца[3]. Впо-

следствие името на вируса е проме-

нено на човешки ортопневмовирус 

или респираторно синцитиален ви-

рус. До 87% от децата на 18 мес. въз-

раст и практически всички над 3 

год. са се срещали с вируса, като по-

ловината са се реинфектирали сред-

но два пъти[4]. RSV е водеща причина 

за леталитет извън неонаталния 

период – над 200 000 смъртни случая 

годишно, основно в развиващите се 

държави. Значителната устойчи-

вост върху повърхности, липсата на 

траен имунитет и честите реин-

фекции правят RSV основен патоген 

при вътреболнични инфекции в дет-

ски отделения. 

Епидемиология

RSV е РНК вирус с висок контагиозен 

индекс. До 2019 г. има предвидима се-

зонност в разпространението му в 

умерения климатичен пояс, с пик през 

есенно-зимните месеци. По време на 

пандемията от COVID-19 нефармако-

логичните мерки за овладяването и 

– носене на маски, социално дистан-

циране, самоизолация и др., са имали 

голям ефект върху разпространение-

то и значително са ограничили всич-

ки останали циркулиращи вируси, вкл. 

и RSV. Както в северното, така и в 

южното полукълбо се е наблюдавало 

значително намаление на случаите 

през зимата на 2020-2021 г. и необи-

чайна пролетно-лятна вълна на раз-

пространение през 2021 г. 

От друга страна, голям брой деца са 

останали „наивни“ към инфекцията 

и така е понижен груповият имуни-

тет[5]. Намалената циркулация на 

вируса сред населението по време 

на COVID-19 пандемията е довела 

до предаване на по-малко антитела 

(пасивен имунитет) по време на 

бременност[6]. Оформената „имуно-

логична дупка“ е предпоставка за 

настоящото широко разпростра-

нение на RSV и увеличен брой на 

хоспитализирани деца. Според едно 

датско проучване броят на случаи-

те с RSV през зимата на 2022-2023 

г. е 2.5 пъти по-висок спрямо сезон 

2017-2018 г. преди пандемията, като 

броят на случаите през летните ме-

сеци на 2021 г. е дори още по-висок[7].

КАКВО ДА ОЧАКВАМЕ ОТ 
RSV В ДЕТСКА ВЪЗРАСТ? 

д-р Диана Ненчева-
Миличевич, 

доц. д-р Йорданка 
Узунова, дм

УМБАЛ „Лозенец“, 
Клиника по 

педиатрия, 
гр. София

ключови думи:

респираторно 
синцитиален 
вирус – RSV, 
бронхиолит, 

пневмония, 
palivizumab

РЕСПИРАТОРНО СИНЦИТИАЛНИЯТ ВИРУС (RSV) Е 
НАЙ-ЧЕСТИЯТ РЕСПИРАТОРЕН ПАТОГЕН при кърмачета и 
малки деца в световен мащаб. Разпространението му е с пик през 
есенно-зимните месеци. След отпадането на ограничителните 
мерки, свързани с пандемията от COVID-19, се отчита нарастване 
на броя заболели деца от RSV инфекция. Вирусът предизвиква 
най-често инфекции на долните дихателни пътища, но понякога 
е отговорен за появата на хиперреактивност на белия дроб, 
бронхообструктивен синдром и астма. Лечението на инфекциите 
с RSV е симптоматично. Имунопрофилактика се прилага само при 
някои рискови групи деца. 
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Патофизиология

RSV се разпространява по въздуш-

но-капков път, а инкубационният 

период е средно 4-6 дни. В началото 

се размножава в назофарингеалната 

и конюнктивалната мукоза, но бързо 

се разпространява до долните ди-

хателни пътища, където таргетно 

засяга повърхностния цилиарен епи-

тел. При бронхиолит възпалителни-

те промени са различни по тежест 

и засягат най-вече малките бронхи 

и бронхиолите по три механизма – 

некроза и деструкция на цилиарния 

епител, свръхпродукция на мукус и 

перибронхиална лимфоцитна инфил-

трация. Тапи от некротичен мате-

риал и фибрин могат частично или 

напълно да запушат дихателните 

пътища с малък лумен, което води 

до тежко увреждане при малки-

те деца, които са с относително 

по-малки въздухоносни пътища[8].

Клинична изява

Заболяването се характеризира с 

голям клиничен полиморфизъм: от 

общо неразположение със субфебрил-

на температура и лека хрема при 

по-големите деца и възрастните, до 

бронхиолит и пневмония с дихател-

на недостатъчност при рисковите 

групи (Табл. 1). Влошаването на със-

тоянието при малки деца настъпва 

обикновено 1-2 дни след началните 

симптоми – раздразнителност, от-

каз от храна, кашлица, тахипнея, ти-

раж, удължен експириум и сухи свир-

кащи хрипове. Често се съпровожда 

със серозен отит. При тежките 

случаи има хипоксемия, хиперкапния, 

наблюдават се и апноични паузи. Раз-

т а б л и ц а  1

РИСКОВИ ГРУПИ И ФАКТОРИ, ВОДЕЩИ ДО ТЕЖКО ПРОТИЧАНЕ[8,9]

Рискови групи и фактори Причина

Недоносени и кърмачета под 6-месечна възраст в 
началото на RSV сезона

• Незрялост на дихателните пътища

• Липса на трансплацентарни антитела от майката

• Незрял клетъчен имунитет

Бронхопулмонална дисплазия (БПД) • Бронхиална хиперреактивност

• Намален белодробен капацитет

Хемодинамично значими ВСМ • Белодробна съдовa хиперреактивност

• Белодробна хипертония

• Увеличен белодробен кръвоток

Невромускулни заболявания • Неефективна кашлица и очистване на дихателните 
пътища 

• ГЕР и чести аспирации

Имунни дефицити • Чести инфекции

• Неадекватен имунен отговор

Синдром на Даун • Нарушения в имунния отговор

• Съпътстваща белодробна патология

Мъжки пол • Вероятно заради анатомични особености – по-тесни 
дихателни пътища

Братя/сестри в детски колективи; 
пренаселени жилища

• По-вероятно излагане на вируса

Тютюнопушене • Вероятно белодробна хиперсензибилизация

Малнутриция/хипотрофия • Незрялост на имунната система

Фамилност за атопия/астма • Спорно

Ниски титри на RSV неутрализиращи 
антитела в пъпна връв

• Недоносени – незавършен трансфер на антитела

Живот на висока надморска височина над 2500 m • Статистически 33% по-често ще бъдат 
хоспитализирани
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граничаването на бронхиолита от 

пневмония често е затруднено – в 

тези случаи най-точен е терминът 

„RSV инфекция на долните дихател-

ни пътища“. Кърмачета с RSV пнев-

мония имат по-малко сухи свиркащи 

хрипове и повече крепитации[10].

Диагноза
Бронхиолитът и пневмонията, при-

чинени от RSV, са самоограничава-

щи се заболявания, като нужда от 

хоспитализация има основно при: 

рисковите групи, лош ентерален 

прием, дехидратация, дихателна 

недостатъчност с хипоксемия и хи-

перкапния. Поставянето на етиоло-

гичната диагноза се прави основно с 

епидемиологични цели. Използват се 

бързи антигенни тестове, панели за 

респираторни вируси, PCR[10].

Лечение

Симптоматичнo

Симптоматичната терапия включ-

ва: облекчаване на назалната кон-

гестия, антипиретици, хидратация 

(перорална, през назогастрална сон-

да или интравенозна), кислородоте-

рапия при пациенти с хипоксемия. 

При тежка дихателна недостатъч-

ност и хиперкапния – висок приток 

на кислород с назална канюла, CPAP, 

механична вентилация. 

Употребата на бронходилатато-

ри (α- и β-адренергични рецепторни 

агонисти) е противоречива. Епи-

нефринът и салбутамолът водят 

до краткотрайна вазодилатация и 

намаляване на отока на лигавиците. 

В България те заемат основна част 

от симптоматичната терапия по-

ради краткотрайното облекчаване 

на симптомите при някои пациенти. 

Употребата им не променя хода на 

заболяването и не се препоръчват 

за рутинна употреба[10]. 

Използването на инхалаторни и 

системни кортикостероиди има 

своето място при лечението на 

бронхиолита, най-вече при пациен-

ти с пореден епизод на бронхиална 

обструкция или когато са приложе-

ни в началото на болестта – преди 

дихателните пътища да са се напъл-

нили с клетъчен детрит[12,13].

Антибиотиците не се използват 

при лечение на RSV инфекции на дол-

ните дихателни пътища[14]. Най-чес-

тата индикация за употребата им 

е при съпътстваща инфекция на от-

делителната система при фебрилни 

кърмачета на възраст под два месе-

ца с RSV инфекция[15].

Публикувани са данни, че левкотрие-

новите антагонисти не повлияват 

пост-RSV бронхиален спазъм[16], как-

то и че не се използват за лечение 

на остър бронхиолит[17].

Имуно профилактика

Palivizumab е моноклонално антитя-

ло, произведено чрез рекомбинантна 

ДНК технология. Притежава мощ-

но неутрализиращо и инхибиращо 

действие срещу RSV, подтипове А 

и В. В България от 2016 г. се прилага 

при следните показания: деца, родени 

през или преди 35 г.с., които са на въз-

раст под 6 мес. в началото на есен-

но-зимния сезон; деца под 2 год., при 

които се е налагало лечение за брон-

хопулмонална дисплазия през послед-

ните 6 мес.; деца под 2 год. с хемо-

динамично значима вродена сърдечна 

малформация. Лечението се провеж-

да в есенно-зимния сезон, между ок-

томври и март, с пет интрамускулни 

инжекции, доза 15 mg/kg през интер-

вал от 30 дни. Подготовката на до-

кументите за НЗОК се осъществява 

от специално създадени комисии в 

София, Варна и Пловдив[8]. 

Провеждат се клинични изпитвания 

за ефективност и безопасност на 

моноклонални антитела с удължено 

излъчване, които се прилагат едно-

кратно през RSV сезона. Nirsevimab е 

в списъка на ЕМА за приоритетни ле-

карства, на които се осигурява ранна 

медицинска и регулаторна подкрепа, 

както и ускорена оценка[20].

Противови русни препарати

Ribavirin е единственото противо-

вирусно лекарство, одобрено в САЩ, 

но излязло от употреба в Европа по-

ради неубедителен ефект, продъл-

жително инхалаторно приложение и 

лимитирана индикация (основно при 

имунокомпрометирани пациенти). 

Ribavirin е нуклеозиден аналог на ня-

колко РНК вируса, включително и на 

хепатит С, който показва in vitro ак-

тивност спрямо RSV[9].

Ваксини

През 1960 г. е имало неуспешен опит 

за създаване на инактивирана вакси-

на. Децата, при които е приложена, 

са боледували по-тежко от RSV[19]. 

Този феномен е известен в англо-

езичната литература като Vaccine-

Associated Enhanced Respiratory Dise-

a se (VAERD). Основните пречки при 

създаване на ефикасна ваксина са 

ранната възраст на боледуване, спо-

собността на RSV да заобиколи вро-

дения имунитет, невъзможността 

за създаване на траен имунитет, 

липсата на животински модел, въз-

приемчив за вируса[2]. ■

книгопис:
Книгописът е на разположение в редакцията.
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Грижата е призвание
През този сезон на RSV може да се погрижите, 
като предпишете SYNAGIS за профилактика на 
сериозни заболявания на ДДП* при деца с висок риск.

Изображенията са 
с илюстративна цел и не са 

на реални пациенти. 

Synagis е показан за профилактика на сериозни заболявания на долните дихателни пътища, изискващи хоспитализация, предизвиквани от респираторния синцитиален вирус (RSV) 
при деца с висок риск от заболяване с RSV:
• деца родени през 35 гестационна седмица или по-рано и които при настъпването на сезона на RSV са под 6 месечна възраст,
• деца под 2 години, при които се е налагало лечение на бронхопулмонална дисплазия през предходните 6 месеца,
• деца под 2 години и с хемодинамично значимо вродено сърдечно заболяване.
Материалът е предназначен само за здравни специалисти. 
Безопасността на пациентите е от първостепенно значение за АстраЗенека. Ако считате, че сте наблюдавали нежелана лекарствена реакция, ако междувременно е настъпила 
бременност, ако сте наблюдавали неочаквана полза или липса на ефект, моля да се свържете с нас на тел. (02) 44 55 000/
факс (02) 971 11 24. За информация за медикаменти на АстраЗенека, може да се свържете с нас на горепосочения телефон.
Лекарственият продукт се отпуска по лекарско предписание. Преди да предпишете SYNAGIS®,
моля, консултирайте се с кратката характеристика на продукта (КХП). 
Пълна информация за това лекарствo е предоставена в кратката характеристика на продукта на уебсайта на Европейската агенция по лекарствата http://www.ema.europa.eu 
и е достъпна при сканиране на QR кода, както и на: https://www.astrazeneca.bg/therapy-areas/medicines2.html. 
BG-6725 
SYNAGIS е регистрирана търговска марка на AstraZeneca group of companies. © AstraZeneca 2023. Всички права запазени.
АстраЗенека България, София 1057, Бул.”Драган Цанков” 36, тел.: (02) 44 55 000, факс: (02) 971 11 24. 

*изискващи хоспитализация
RSV = респираторен синцитиален вирус; ДДП = долни дихателни пътища

Пълна КХП на SYNAGIS®
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Въведение
Ехинококоза е обобщаващ термин за 

описание на заболявания, причинени 

от ларвния стадий на паразитните 

тении от род Echinococcus, семей-

ство Taeniidae. Известни са пет па-

разитни вида от род Echinococcus, 

като четири от тях използват като 

междинен гостоприемник човека и 

обуславят четирите клинични форми 

на заболяването. Най-често срещана-

та е кистозна ехинококоза, наричана 

още хидатидна болест, причинена 

от E. granulosus. Втора по честота е 

алвеоларната ехинококоза с причини-

тел E. multilocularis. Поликистозната 

ехинококоза и некистичната ехино-

кокоза, дължащи се съответно на 

инфекция с E. vogeli. и Е. оligarthrus са 

рядко срещани и са с малко медицин-

ско и социално значение[1].

Епидемиология 
Заболяването е широко разпростра-

нено. България е една от най-силно 

ендемичните страни в Европа. За 

периода 2016-2020 г. нашата страна 

е на първо място по заболеваемост 

сред страните в Европейския съюз 

и отчита най-голям брой регистри-

рани случаи (190 случая за 2020 г.)[2]. 

Всички доказани случаи у нас са причи-

нени от Echinococcus granulosus. Кис-

тозната ехинококоза е голям здравен 

и обществен проблем за страните 

от Балканския полуостров[3].

Кистозна 
ехинококоза
Кистозната ехинококоза е хронично 

паразитно заболяване с дълъг ин-

кубационен период и неспецифична 

симптоматика. Заразяването се 

осъществява най-често в детска 

възраст, а развитието на болестта 

е в зряла възраст. Децата са засегна-

ти в 10-20% от всички случаи, като се 

наблюдават някои особености в раз-

витието на Echinococcus granulosus 

в детския организъм[4]. Черният 

дроб е най-честата локализация на 

ларвните форми при възрастните, 

докато при децата е по-честа бело-

дробната локализация[5]. При децата 

се засяга предимно мъжкият пол, за 

разлика от зрялата възраст, където 

има еднакво полово разпределение[6].

Познати са няколко различни гено-

типа на Echinococcus granulosus. От 

тях щамът на овцете (G1) най-чес-

то се свързва с инфекции при хо-

рата. Основният генотип, който 

причинява кистозна ехинококоза 

при човека, се поддържа в цикъла ку-

че-овца-куче[1]. Тенията има жизнен 

цикъл, който изисква крайни и меж-

динни гостоприемници. Крайни гос-

топриемници на паразита са хищни-

ците – кучета, чакали, лисици и др., 

а основен междинен гостоприемник 

са тревопасни животни (овце)[7]. Чо-

векът обикновено влиза случайно в 

жизнения цикъл на паразита и също 

се явява междинен гостоприемник, 

но не участва в предаването на 

инфекцията[8]. Заразените кучета 

отделят яйца с изпражненията си, 

а хората се заразяват чрез фекал-

но-орален контакт (замърсена храна 

и вода или чрез контакт с домашни 

животни)[9].

Кистозната ехинококоза се причиня-

ва от ларвния стадий на тенията. 

Ларвната форма може да се обра-

зува във всеки орган или тъкан на 

човека, като най-често се поразя-

ват черният дроб, белите дробове 

и ЦНС[10]. В тъканите онкосферите 

на E. Granulosus се развиват в кисти 

(хидатидни), които са еднокамерни, 

изпълнени с течност, растат бавно 

(обикновено в продължение на много 

години)[11]. В тези кисти се образу-

ват капсули за размножаване, съдър-
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жащи множество малки инфекциоз-

ни протосколици. Големите кисти 

могат да съдържат над 1 литър сил-

но антигенна, хидатидна течност, 

както и милиони протосколици[9,1].

Клинична картина
Голяма част от заразените деца 

са асимптомни. Клиничните прояви 

варират спрямо анатомичното раз-

положение, размера и състоянието 

на кистите. Скоростта на растеж 

на кистите е променлив, варираща 

от 1 до 5 cm в диаметър на година[7]. 

Бавнорастящата хидатидна киста 

често е безсимптомна докато не 

причини дисфункция на органа по-

ради размера си. Симптомите на 

чернодробна ехинококоза включват 

хепатомегалия, болка в десния епи-

гастриум, гадене и повръщане. При 

руптуриране на кистата, внезапно-

то освобождаване на съдържанието 

и може да предизвика алергична ре-

акция, варираща от лека до фатал-

на анафилаксия[1]. В белите дробове 

разкъсаните мембрани на кистата 

могат да се евакуирани изцяло през 

бронхите или да се задържат и да 

са място за насложена бактериал-

на или гъбична инфекция. Разпро-

странението на протосколиците 

довежда до множествена вторична 

ехинококова болест. Развитието на 

ларвите в костите е нетипично, но 

когато е налице, причинява обширна 

ерозия на костта. Рядко, но опасно е 

засягането на ЦНС, което протича 

с клиника на обемзаемащ процес[12].

Диагноза
Измененията в пълната кръвна кар-

тина са неспецифични, но може да 

се види еозинофилия като маркер 

за тъканна паразитоза. Серологич-

ните тестове (ELISA, индиректен 

хемаглутинационен анализ) са с 

чувствителност между 50 и 98%, 

което ги прави несигурни като 

единствен диагностичен метод[4]. 

Фалшиво отрицателните резул-

тати са чести при множествена 

ехинококоза или частично калцира-

ли кисти. Образните изследвания 

(рентген, ултразвуково изследване, 

КАТ, ЯМР) позволяват диагностици-

ране на дълбоките лезии във всич-

ки органи и помагат за определяне 

на степента и състоянието на 

аваскуларните кисти, изпълнени с 

течност[5]. Биохимично изследване 

на пунктат от киста допринася за 

диагнозата, но е инвазивно изслед-

ване. Точната диагноза се поставя 

чрез комбинация от поне един серо-

логичен и един образен метод[10,11].

Диференциална 
диагноза
Доброкачествени кисти, каверноз-

на туберкулоза, микози, абсцеси и 

доброкачествени или злокачестве-

ни новообразувания – образните из-

следвания помагат за диференцира-

нето им от ехинококовата киста[13].

Лечение

 • Наблюдение (watch and wait) – в ня-

кои случаи е възможно спонтанно 

калциране и девитализиране на 

кистата.

 • Консервативно лечение – албен-

дазол (антихелминт). Препоръчва 

се в случай на неактивни и неус-

ложнени кисти, в доза 10-15 mg/

kg дневно, разделена в два приема, 

за период от 3 до 6 месеца. Чести 

не желани реакции, като хепато-

токсичност, тромбоцитопения, 

лев копения и алопеция, налагат 

про с ледяване на лабораторните 

ф и г у р а  1 : 

Хидатидни кисти 
в бял дроб
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из следвания на всеки две седмици 

през първите три месеца от лече-

нието. Успеваемостта на консер-

вативното лечението е до 77%[1].

 • Хирургична резекция – показания: 

наличие на множество и големи дъ-

щерни кисти; инфектирани кисти; 

местоположение; риск от спон-

танна или травматична руптура 

на кистата; рецидивиращи кисти 

след консервативно поведение[14].

 • Метод на минимална инвазивна 

хирургия – перкутанна аспирация, 

последвана от въвеждане на сколи-

циден агент и аспирация (PAIR)[15].

 • Комбинирано лечение – албендазол 

с хирургична резекция или аспира-

ция. 

Поради високия процент на рециди-

ви и риск от усложнения при хирур-

гичното лечение, при възможност 

се препоръчва консервативно пове-

дение и наблюдение[16].

Клиничен случай 
Момче на 15-годишна възраст, с нор-

мална развойна анамнеза, фамилно 

необременено, с нормално физиче-

ско и психично развитие, редовно 

имунизирано, рядко боледуващо. 

Заболява около 1 седмица преди 

хоспитализацията с болка в дясно-

то подребрие, засилващата се при 

вдишване и нарушаваща съня му. За-

почнато е лечение с НСПВС. Поради 

неповлияване на симптомите и ира-

диация на болката към дясно рамо е 

направена рентгенография на гръ-

ден кош, на която се виждат три, 

добре ограничени кръгли формации 

с хомогенна структура (кисти), до 

едната от тях – малък пневмоничен 

инфилтрат и плеврален излив. Кис-

тата вляво е спонтанно дренирана 

и кавитирала (Фиг. 1).

Детето е в леко увредено общо със-

тояние, афебрилно, заема принуди-

телно, щадящо положение. От ста-

туса прави впечатление отслабено 

везикуларно дишане в дясна бело-

дробна основа и по средна аксилар-

на линия. Проведените праклинични 

изследвания са с данни за лека възпа-

лителна активност: СУE 29 mm, CRP 

12.30 mg/l. От направения КАТ: в бе-

лия дроб се установиха три кистич-

ни формации, с реактивни възпали-

телни промени около тях. В черния 

дроб се видяха пет кистични лезии 

(Фиг. 2), в слезката – една; в горния 

полюс на левия бъбрек – една. Норма-

лен КТ образ на сканираните кости. 

Започна се лечение на съпътства-

щите възпалителни белодробни ус-

ложнения. Направи се консултация с 

паразитолог и след получаване на по-

ложителен резултат за E. granulosus 

(ELISA IgG) се започна терапия с 

албендазол. Детето се насочи към 

детски гръден хирург за оперативно 

лечение. ■
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К
оксаки вирусите са подгру-

па на род Enterovirus и при-

надлежат към семейство 

Picornaviridae. За пръв път те са 

изолирани от Г. Сикълс и Г. Далдорф 

през 1948 г. 

Коксаки вирусите предизвикват 

разнообразни остри инфекциозни 

заболявания – от летен грип и херп-

ангина до вирусен менингит, вези-

кулозен стоматит, екзантема по 

крайниците, менингит и пневмония 

у новородени. 

Вирусите се разделят на две групи 

– A (CVA) и B (CVB), които се осно-

вават на тяхното въздействие вър-

ху опитни мишки (Coxsackie virus A 

води до мускулни увреждания, пара-

лиза и смърт, Coxsackie virus B води 

до органно увреждане, но по-малко 

до тежък изход).

При човека коксаки вирусите от 

група А са склонни да инфектират 

кожата и лигавиците, причинявайки 

херпангина, остър хеморагичен ко-

нюнктивит и шап. 

Група В засяга сърцето, плеврата, 

панкреаса и черния дроб, причиня-

вайки миокардит, перикардит и хе-

патит. Двете групи A и B могат да 

причинят неспецифични фебрилни 

състояния, обриви, заболявания на 

горните дихателни пътища и асеп-

тичен менингит.

Coxsackie viruses са един от видове-

те ентеровируси, които се размно-

жават добре в стомашно-чревния 

тракт. Тези вируси могат да при-

чинят сериозни усложнения: пневмо-

ния, менингит, енцефалит или миопе-

рикардит особено при новородени. 

За щастие, това се случва рядко. 

Морфология 
и културелни 
свойства
Коксаки вирусите притежават РНК 

геном, големината им е около 28-30 

nm, а формата им е иксоедрична. 

Размножават се в клетъчни култу-

ри от човешки амнион и бъбреци. 

Те предизвикват цитолиза на клет-

ките (разрушаване) и могат да се 

докажат чрез вируснеутрализираща 

реакция. Известни са поне 23 серо-

типа (1-22, 24) от група А и 6 сероти-

па (1-6) от група В.

Епидемиология
Коксаки вирусните инфекции имат 

световно разпространение. Те 

могат да бъдат изолирани целого-

дишно в тропическия климат, с на-

маляваща честота на заболявания 

и сезонност в райони с по-голяма 

географска ширина. Избухванията 

на инфекция с вируса на Coxsackie B 

се появяват главно през пролетта и 

лятото, когато ентеровирусите са 

най-разпространени.

Патогенеза 
Коксаки вирусите се предават глав-

но по фекално-орален и въздушно-кап-

ков път. Вирусите първоначално се 

възпроизвеждат в горните диха-

телни пътища и епитела на храно-

смилателния тракт. Откриват се в 

дихателните пътища до 3 седмици 

след първоначалната инфекция и в 

изпражненията – до 8 седмици. 

Установено е, че вирусите се репли-

цират в субмукозната лимфна тъкан 

и се разпространяват в ретикулоен-

дотелната система. По-нататъшно 

разпространение в целевите органи 

(гърло, сърце, черен дроб, кожа) въз-

никва след вторична виремия. Пове-

че от 90% от инфекциите с кокса-

ки вируси са асимптоматични или 

причиняват неспецифични фебрилни 

състояния. 

При новородените те са най-чес-

тата причина за фебрилитет през 

летния и есенния период. При 13% 

от новородените с треска в първия 

месец от живота се доказва енте-

ровирусна инфекция

Най-често срещаният път на пре-
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даване е чрез замърсена храна и не-

мити ръце, вода, играчки и всякакви 

повърхности, замърсени с фекалии 

(където вирусът може да персисти-

ра няколко дни). 

Инфекцията се предава и по въздуш-

но-капков път от болен човек (при 

кашляне и кихане). Най-често боледу-

ват деца на възраст под 10 години, 

обикновено засяга деца на възраст 

от 6 месеца до 3 години. Вирусите 

Coxsackie са най-разпространени 

през лятото и ранната есен. 

Коксаки вирусите принадлежат към 

групата на ентеровирусите. Те се 

предават по въздушно-капков път, 

поради което инфекцията много 

лесно се разпространява в затво-

рени колективи като ясли и детски 

градини.

Болестта се нарича също ръ-

ка-крак-уста. Инкубационният пе-

риод е 1-3 дни, след което детето 

повишава температура. Скоро в 

устната кухина се появяват малки 

мехурчета, които еволюират в яз-

вички. Те са силно болезнени и мо-

гат да са причина за отказ от храна 

и вода, в резултат от което може 

бързо да се стигне до дехидратация. 

Могат да се наблюдават и обриви по 

дланите и стъпалата, съпроводени 

със сърбеж.

Клиника
Различните видове Coxsackie viruss

могат да причинят различни симп-

томи. Възможни прояви:

• Повишаване на телесната темпе-

ратура до 39-40°C.

• Многократно повръщане, диария.

• Главоболие, слабост.

• Отказ от прием на храна и течно-

сти.

• Възпаление на гърлото.

• Сърбящ и болезнен обрив по ръ-

цете и долната част на краката. 

Понякога този обрив се разпро-

странява към задните части и/

или гениталиите.

• Бели или червени рани/мехури по 

устните (отвън и отвътре), по вен-

ците, вътрешността на бузите, в 

гърлото, по езика, дланите и пръ-

стите, по стъпалата на краката.

• Херпангина (друг вид Коксаки ви-

рус) – причинява възпаление на 

гърлото и везикули по сливиците.

Има следните форми на вируса 

Coxsackie:

• Грипоподобна форма.

• Ентеровирусна екзантема.

• Херпесна ангина.

• Хеморагичен конюнктивит.

• Чревна форма.

• Полиомиелитоподобна форма.

• Серозен менингит.

Грипоподобна 
форма
Най-често вирусът Coxsackie при 

деца се среща в тази форма. По пра-

вило заболяването се понася лесно и 

без усложнения. Отличителна черта 

на вируса Coxsackie в тази форма е 

рязкото повишаване на телесната 

температура до 40°С. След три дни 

боледуване симптомите започват 

да отшумяват.

Ентеровирусна 
екзантема
За тази форма е характерен обрив, 

който се проявява на фона на трес-

ка. Обривът се локализира по ръце-

те, лицето и торса под формата 

на малки мехурчета. След известно 

време тези мехурчета започват да 

изсъхват и да се отлепват. Телесна-

та температура може да бъде пови-

шена в продължение на три дни. Още 

на четвъртия ден състоянието на 

детето се подобрява. Като цяло 

този ход на заболяването е подобен 

на рубеола или варицела (Фиг. 2).

Херпангина
Тази форма на заболяването се раз-

вива, ако вирусът зарази лигавицата 

на гърлото. В този случай освен по-

вишена телесна температура, ще 

се наблюдават и запушен нос, болки 

в гърлото и подути лимфни възли. 

ф и г у р а  1 :

Коксаки вирус
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При херпесна ангина върху лигавица-

та на гърлото се появяват мехурче-

та с течност, които се пукат след 

няколко дни и на тяхно място се по-

явява бяло покритие. Подобрение се 

наблюдава след 7-10 дни (Фиг. 3).

Хеморагичен 
конюнктивит
При тази форма заболяването се 

развива много бързо. Инкубационни-

ят период е много кратък, така че 

първите симптоми започват да се 

появяват още на втория ден след 

заразяването. Детето може да из-

пита сълзене, фотофобия, гноен се-

крет от очите, подуване на клепачи-

те и може да има усещане за пясък в 

очите. Първо признаци се появяват 

в едното око, а след това – и в дру-

гото. По правило заболяването про-

тича без усложнения и се ограничава 

за две седмици (Фиг. 4).

Вирусът Coxsackie в чревната си фор-

ма е подобен по симптоми на чревна 

инфекция. Характеризира се с диария, 

треска и силна коремна болка.

Полиомиелит о-
подобна форма
Тази форма на заболяването се ха-

рактеризира с факта, че пациен-

тът има признаци на полиомиелит, 

а именно парализа. Този вид вирус 

е придружен от треска, обрив по 

тялото, диария и преминава доста-

тъчно бързо. Тази форма на вируса е 

типична само за деца.

Серозен менингит

Това е най-опасната форма на ви-

руса, при която се засягат менин-

гите. Това е придружено от висока 

температура (39-40°С), конвулсии, 

мускулна болка, както и скованост 

(повишен тонус) на тилната муску-

латура. При тази форма на заболя-

ването е необходима помощта на 

медицински персонал. Само при пра-

вилно лечение симптомите ще за-

почнат да отшумяват след 5-7 дни.

Рядко, но понякога вирусът Coxsackie 

причинява тежки последствия. Осо-

бено опасни са усложненията, които 

засягат сърцето, мозъка и черния 

дроб. Такива заболявания включват 

инфекциозен миокардит, серозен 

менингит, плеврит, възпаление на 

черния дроб.

Диагноза
Диагнозата се поставя най-често 

по клиничното протичане, проявата 

на кожни ерупции. 

Серологична диагноза 

Коксаки вируси група А (9,16)/ 

Coxsackie A9, A16 (CFT)

Коксаки вируси група В (1-6)/ 

Coxsackie B1-B6 (CFT)

 • Изследване на гърлен секрет: из-

следването на гърлен секрет или 

смив се назначава за изключване 

на друга налична флора (бактерии, 

гъбички) и за изолиране на вируса 

с помощта на различни методи на 

изследване.

 • Изследване на фекална проба: кок-

саки вирусите се съдържат в из-

пражненията, поради което при 

изследване на фекална проба мо-

гат да бъдат доказани. 

Методът се използва и за подпома-

гане на диференциалната диагноза 

при съмнения за други подлежащи за-

болявания с бактериална или вирус-

на етиология.

Усложнения 

Инфекциозният миокардит 

При такава диагноза детето има 

треска, задух, суха кашлица, дис-

комфорт в сърцето, бледа кожа. 

Лечението се провежда в болнични 

условия.

Серозният менингит

Това е може би най-опасното услож-

нение и възстановяването зависи 

много от навременността на лече-

нието. Симптоми на заболяването: 

многократно повръщане и силно гла-

воболие, както и висока темпера-

тура. При такива симптоми трябва 

незабавно да се потърси лекарска 

помощ.

ф и г у р а  3
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Безопасно ли е 
спортуването по време на 
БРЕМЕННОСТ?

На упражненията по време на бременност 
често се гледа със съмнение, но всички 

налични досега данни показват, че спорту-
ването има благоприятен ефект върху жени 
с нискорискова бременност. Това включва 
общи ползи за здравето като регулиране на 
теглото, подобряване на психичното здраве 
чрез повишаване на чувството за удовлетво-
реност, по-добър сън и облекчаване на стре-
са, предотвратяване на умората. 

Ползи, свързани с изискванията на бремен-
ността са управление на констипацията, об-
лекчаване на болки в гърба и таза, намалява-
не на риска от множество разширени вени, 
подобряване на кръвообращението, подгот-
вяне на тялото за изискванията на раждането, 
редуциране рисковете от преждевременно 
раждане, гестационен диабет, хипертония, 
детско затлъстяване в потомството. Текущата 
препоръка на Американския колеж по аку-
шерство и гинекология (ACOG) е за 150 или по-
вече минути умерени упражнения седмично 
или 20-30 минути на ден. Въпреки това може 
би само 5% действително следват този съвет. 
Бременността позволява бързо ходене, плу-
ване, водна аеробика, пилатес, йога. Бягането 
е подходящо за тези, които са го практикували 
преди забременяване и в последния тримес-
тър е добре да се замени с бързо ходене. 

Съществуват определени признаци, кои-
то сигнализират за незабавно спиране на 
упражненията по време на бременност. Те 
включват всяко вагинално кървене, зама-
яност, болка в гърдите, сърцебиене, главо-
болие, мускулна слабост или затруднено 
ходене. Упражненията за тазовото дъно се 
препоръчват през цялата бременност и след 
раждането поради решаващата роля на тазо-
вите мускули по време на раждане и за под-
държане на коремните и тазовите органи. 

ÍÎÂÈÍÈПлевритът е възпаление на плеврал-

ната кухина и може да се подозира, 

ако детето почувства болка, кога-

то кашля или диша. Лечението се 

осъществява в болнични условия.

Продължителността на заболяване-

то зависи от формата на протича-

не, но средно е около 10 дни. Пови-

шена телесна температура може 

да се наблюдава от 1 до 4 дни, болка 

при преглъщане – 1-6 дни. 

При неусложнено протичане на за-

боляването терапията е симпто-

матична. Антибиотици не се пред-

писват, тъй като те не повлияват 

вирусните причинители. Препоръч-

ва се почивка на легло в първите ня-

колко дни от заболяването. Обикно-

вено инфекцията има благоприятен 

ход и се самоограничава. Могат да 

се назначат нестероидни противо-

възпалителни средства за понижава-

не на температурата и облекчаване 

на болката. Препоръчва се даване на 

по-голямо количество течности, за 

да се избегне рискът от обезводня-

ване на организма поради повишена-

та температура и понижения прием 

на течности през устата.

Лечение
За лечението на острите вирусни 

инфекции на дихателните пътища 

се прилага симптоматична терапия, 

насочена към повлияване на възпале-

нието, главоболието и мускулните 

болки, нормализиране на високата 

телесна температура, облекчава-

не на дишането и кашлицата, от-

слабване на хремата. Лечението 

включва аналгетици, антипиретици, 

противовъзпалителни средства, 

деконгестанти, муколитици, вита-

мини, инхалации. Приемат се и об-

щоукрепващи средства, достатъч-

но течности във вид на чайове, 

прясно изцедени плодови сокове. 

Антибиотиците се прилагат само 

при бактериални усложнения. 

Изграждане на 
имунитет
След преболедуване от коксаки 

вирусна инфекция се изгражда иму-

нитет, насочен към съответния 

причинител, като при наличие на 

атипична етиология е възможно 

повторно заразяване. За намаляване 

на риска се препоръчват някои общи 

профилактични мерки за подобрява-

не на хигиената и ограничаване кон-

тактите с болни лица. ■
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Въведение
Ретинопатия на недоносеното (РН) 

е вазопролиферативно заболяване, 

което засяга преждевременно роде-

ни деца, като малката гестационна 

възраст и ниското тегло при ражда-

не са най-значителните рискови фак-

тори за развитието му[1,2]. По света 

19 млн. деца страдат от уврежда-

не на зрителната функция[3], а РН е 

отговорна за 6-18% от детската 

слепота[4]. Счита се, че ежегодно 20 

000 деца губят зрение поради РН[5] и 

това заболяване продължава да бъде 

водеща причина за предотвратима 

детска слепота в световен мащаб[6].

Заболеваемостта от РН се увели-

чава през последните години, като 

причините за това са комплексни. 

Във високоразвитите страни, по-

добрената неонатологична грижа 

и стандартизирането на процеду-

рата за скрининг сред пациентите 

води до РН основно сред екстремно 

недоносените деца. В страните с 

развиваща се икономика, сред които 

е и България, напредъкът в неонато-

логичната грижа не винаги е съпро-

воден в съпътстващо подобрение 

на инфраструктура за менажиране 

на РН, което е от ключово значение 

за навременна диагноза и адекватно 

лечение. В глобален план тези фак-

тори водят до т.нар. „трета епиде-

мия“ от РН[7].

Осъществяването на качествена 

скринингова програма за РН е сло-

жен процес, който е свързан с тясна 

специализация на практикуващите 

офталмолози, обучение на помощния 

медицински персонал в неонатоло-

гичните звена, както и финансиране 

за осигуряване на модерна апарату-

ра. Огромен проблеми е и увеличе-
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РЕТИНОПАТИЯ НА НЕДОНОСЕНОТО (РН) Е ВАЗОПРОЛИФЕ-
РАТИВНО ЗАБОЛЯВАНЕ, което засяга преждевременно родени 
деца, като малката гестационна възраст и ниското тегло при 
раждане са най-значителните рискови фактори за развитието му. 
Заболеваемостта от РН се увеличава през последните години, а 
причините са комплексни. В глобален план това води до т.нар. 
„трета епидемия“ от РН. Напредъкът на технологиите възлага 
надежди за овладяване на този процес чрез автоматизиране и 
обективизиране на диагностиката на РН.

Цел: Дa се направи обзор на литературата, засягаща приложение-
то на изкуствен интелект и смарт технологии в диагностиката на 
РН, и да се оцени потенциалната им полза за клиничната практика. 

Резултати: През последните две десетилетия са представени 
различни инструменти, използващи компютърно-базиран анализ 
на изображенията за диагноза на РН. Те проправят път за следва-
щите, по-съвършени техники, които автоматизират диагностичния 
процес и според първоначалните проучвания, демонстрират 
висока точност, чувствителност и специфичност.

Заключение: Изкуственият интелект има потенциала да подобри 
достъпността и достоверността на скрининговите програми за РН, 
подпомогне обучението на бъдещи специалисти и да бъде стъпка 
към елиминиране на слепотата, дължаща се на това заболяване.
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ният медико-легален риск, като в 

офталмологията РН се счита за об-

ластта с най-висок такъв[8].

Традиционно, скринингът за РН се 

осъществява чрез бинокулярна инди-

ректна офталмоскопия[6]. Тъй като 

този метод е времеемък и изисква 

опит от страна на лекаря, това 

създава кадрови и логистични труд-

ности в неонатологичните звена. 

Технологичният напредък, позволя-

ващ внедряването на фундус камери 

(напр. RetCam) и изграждането на 

канали за телемедицина, подобрява 

достъпа до квалифицирана грижа и 

допринася за обективността при 

поставянето на диагноза. 

Цел: Да се направи обзор на литера-

турата, засягаща приложението на 

изкуствен интелект и смарт тех-

нологии в диагностиката на РН, и да 

се оцени потенциалната им полза за 

клиничната практика.

Развитие на системите 

за изкуствен интелект в 

контекста на РН

Изкуственият интелект (ИИ) е общ 

термин, който предполага използ-

ването на компютър за моделира-

не на интелигентно поведение с 

минимална човешка намеса[9]. Тази 

концепция предлага почти неогра-

ничени възможности за употреба в 

медицината – от идентифициране 

на междумолекулни взаимодейст-

вия[10] до улесняване комуникацията 

и обучението на деца от аутис-

тичния спектър[11]. Офталмология-

та, разбира се, не е изключение от 

тази тенденция. В последните го-

дини се натрупват доказателства 

за приложение на ИИ за диагноза на 

кератоконус, катаракта, глаукома, 

диабетна ретинопатия, оклузия на 

v. centralis retinae, изчисляване на въ-

треочни лещи и др.[12-15] 

Прогресът в компютърно-асисти-

раните технологии постепенно по-

влиява и досегашните класически 

методи за диагноза на РН.

Ранните инструменти за компю-

търно-базиран анализ на изображе-

ния (Computer-Based Image Analysis 

– CBIA) се развиват от концепцията 

за създаване на база данни от обра-

зите, използвани в телемедицината. 

Няколко такива системи са ROPtool, 

RISA, VesselMap и CAIAR. Тези систе-

ми основно са насочени към разпозна-

ването на плюс-болестта, тъй като 

тя е важна за вземането на решение 

за лечение на РН[16]. Според последна-

та ревизия на класификацията на РН 

от 2021 г., плюс- и преплюс-болестта 

се дефинират като непрекъснат 

спектър от промени (дилатация и 

тортуозитет) на ретиналните съ-

дове в задния полюс, което е инди-

кация за необходимостта от интен-

зивно наблюдение или лечение[17].

През 2007 г. е създадена компютър-

ната програма ROPTool от Wallace 

et al.[18] Тя измерва съдовия тортуо-

зитет в 30-градусова зона, центри-

рана около папилата на зрителния 

нерв. Генерира се права отсечка, 

преминаваща през няколко точки 

по хода на съда. Тортуозитетът се 

определя като съотношение между 

общата дължина на съда и създаде-

ната отсечка. Допълнителна моди-

фикация на програмата позволява и 

оценка на съдовата дилатация. 

Martinez-Perez et al. създават програ-

ма, наречена Retinal Image multiScale 

Analysis (RISA)[19]. Тортуозитетът се 

изчислява чрез определяне броя на 

„чупките“ – ъглите по хода на кръ-

воносните съдове и т.нар. индекс 

на тортуозитет – дължината на 

съдовата дъга, отнесена към лине-

арното разстояние между началото 

и края на съда.

Rabinowitz et al. разработват полу-

автоматична програма наречена 

VesselMap, която измерва диаметъ-

ра на артериолите и венулите чрез 

изследване на яркостта на съдове-

те перпендикулярно на тяхната дъл-

жина до два дискови диаметъра от 

папилата на зрителния нерв[20].

Wilson et al. създават Computer-Assis-

ted Image Аnalysis of Retina (CAIAR), 

която измерва тортуозитета и 

дължината на съдовете[21].

Общото между всички тези техни-

ки е, че липсва елементът „учене“ 

от компютъра, а потребителят 

ръчно настройва част от характе-

ристиките на образите – например 

идентификация на папилата на зри-

телния нерв и сегментация на клю-

човите кръвоносни съдове. Въпреки 

това тези системи проправят път 

за т.нар. „машинно обучение“.

„Maшинното обучение“ е термин, 

предложен от Артър Самуел през 

1959 г., с който се описва способ-

ността на компютрите да взимат 

решения, без да са предварително 

програмирани за тях[23]. В основата 

на метода е използването на пред-

варително зададени данни, на чиято 

база се изработва модел, зависещ 

от шаблоните, които компютърът 

открива в данните[22].

Пример за машинното обучение е 

компютърното зрение – способност-

та на машина да различава обект в 

изображения или видео[23].

През 2015 г. Ataer-Cansizoglu et al. до-

кладват модел за автоматична диа-

гноза на плюс-болест, базиран на ма-

шинно обучение – i-ROP[24]. Авторите 

използват база данни от 77 широко-

ъгълни ретинални изображения. Об-

разите ръчно се сегментират, за да 

се създаде реконструкция на съдово-

то дърво, а компютърен алгоритъм 
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екстрахира чертите тортуозитет 

и дилатация на съдовете. След това 

програма класифицира тези харак-

теристики и автоматично създава 

диагноза на три нива – норма, пре-

плюс и плюс-болест. Системата 

i-ROP достига точност 95%[24]. 

Т.нар. „дълбоко обучение“ или “deep 

learning” e нова техника на машин-

ното обучение, която се основава 

на концепцията за изкуствените 

невронни мрежи, т.е. изграждане на 

компютърни системи подобно на 

начина, по който функционират нев-

роните[25]. Системата се състои от 

структурни единици, аналогично на 

невроните на живите организми – 

перцептрони. 

Архитектурата и е организирана на 

йерархични нива. Най-общо изкуст-

вената невронна мрежа е изградена 

от три части: входен слой, скрити 

слоеве и изходен слой. Тези слоеве 

работят заедно, обработвайки пре-

доставените данни, и предоставят 

краен резултат под формата на 

прогноза[13]. Конволюционните нев-

ронни мрежи (КНМ) са създадени за 

разпознаване на зрителни модели. 

Те успешно намират приложение в 

медицината от 1995 г.[26] Използва-

ни са за диагностиката на редица 

състояния – глиом[27], рак на кожа-

та[28], мозъчни тумори[29]. Отскоро, 

дълбокото обучение подпомага ди-

агностиката на COVID-19 чрез из-

ползването на CT oбрази[30]. 

Worrall et al. са първите учени, кои-

то демонстрират приложението на 

напълно автоматизирана система 

за диагностика на РН, чрез конволю-

ционни невронни мрежи[31].

Brown et al. предлагат инструмент, 

наречен i-ROP DL, базиран на две 

КНМ. Авторите използват 5511 ди-

гитални образа от RetCam от 8 из-

следователски центъра. Системата 

е разработена на две нива – първо-

то създава карта на кръвоносните 

съдове от фундус изображенията, 

а второто – класифицира плюс-бо-

лестта, използвайки картата. Де-

монстрирани са високи нива на 

чувствителност и специфичност за 

установяване на плюс-болест (съот-

ветно 93 и 94%) и преплюс-болест (съ-

ответно 100 и 94%) Ефективността 

на алгоритъма е сравнена с тази на 

8 независими експерта. Установена-

та точност на системата е 91.0% 

(91 от 100 изображения), а тази на 

експертите – средно 82.0%. Тези ре-

зултати показват, че точността на 

алгоритъма е близка, дори надхвърля 

тази на човешката оценка[32].

Друга автоматизирана система, 

базирана на „дълбоко обучение“, е 

предложена от Wang et al. през 2018 

г. – DeepROP[33]. Алгоритъмът от-

ново е построен на базата на CNN. 

Първата мрежа е идентификацион-

на (Id-Net) със задачата да отделя 

случаите на РН от здравите очи. 

Втората мрежа е стадираща (Gr-

Net), чрез нея случаите на РН се раз-

делят на леки и тежки. Към „лека РН“ 

се отнасят случаите с характерис-

тика на РН в зона II или III и стадий 1 

или 2. За „тежка РН“ се считат слу-

чаите с клинична характеристика 

на прагова РН с тип 1 и 2, агресивна 

РН и стадий 4 или 5. За трениране 

на мрежите са използвани над 20 000 

образа. Постигната е 96.64% чувст-

вителност и 99.33% специфичност 

за класифициране на случаите като 

норма или РН, както и 88.46% чувст-

вителност и 92.31 специфичност за 

стадиране – лека или тежка РН[33]. 

Автоматичен модел е предложен и 

от Hu et al., конструиран върху три 

CNN – VGG16, ResNet-50 и Inception, 

като най-добри резултати са по-

стигнати от Inception. Докладвана 

е точност от 97% зад диагностици-

ране на РН и 84% за стадиране – лека 

срещу тежка РН[34]. 

През 2019 г. в Австралия е създадена 

диагностичната система ROP.AI за 

оценка на плюс-болест. Използвана е 

локална база данни от 3487 образа. 

Постигната е чувствителност от 

96.6 и 98.0% специфичност[35]. 

През 2020 г. Huang et al. прилагат 

transfer learning към няколко CNN мо-

дела и сравняват техните способ-

ности за диагностика на РН чрез 

фундус изображения. Използвани са 

пет различни архитектури, различа-

ващи се по броя на конволюционните 

слоеве – VGG16, VGG19, InceptionV3, 

DenseNet, MobileNet. Отчетено е 

най-добро представяне на VGG19 

– за диагностициране на РН срещу 

липсата и; отчетени са чувствител-

ност и специфичност от 96 и 95.2% 

съответно. За оценка на тежестта 

(лека срещу тежка РН) е отчетена 

точност от 98.8%, 100% чувствител-

ност и 98.4% специфичност[36]. 

През 2021 г. Attallah предлага сложен 

диагностичен инструмент, осно-

ван на четири конволюционни нев-

ронни мрежи – DIAROP. Използвани 

са ResNet-50, Inception V3, Xception и 

Inception-ResNet V2, които използват 

техниката transfer learning, както 

и трансформиращ алгоритъм (Fast 

Walsh Hadamard Transform – FHWT) за 

интеграция на данните. Използвани 

са почти 18 000 образа за обучение на 

системата (8090 образа с РН и 9711 

здрави очи). Инструментът работи 

на пет нива: първична обработка, 

екстракция, редукция, интеграция и 

класификация. DIAROP постига точ-

ност от 93.2%. Основното ограниче-

ние на този алгоритъм е, че към мо-

мента не предлага стадиране на РН 

според тежестта[37].

Zhang et al. предлагат система, насо-

чена към диагностиката на агресив-
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на РН (А-РН)[38]. Това е форма на РН, 

която се проявява при най-незрелите 

недоносени деца с много ниско тегло 

при раждане[39]. Тя прогресира бързо 

и е налице висок риск за отлепване 

на ретината и слепота, ако липсва 

навременна диагноза и лечение[40]. 

Тъй като заболеваемостта от А-РН 

е относително ниска, опитът на 

практикуващите офталмолози с нея 

е ограничен, което е допълнителна 

предпоставка за забавяне на диагно-

стиката и лечението[38]. 

Авторите построяват инстру-

мент, който обединява няколко CNN 

(ResNet-18,34,50,101) и има две зада-

чи: първата е преценка дали фунду-

совият образ е абнормен (РН или не), 

а втората – дали абнормният образ 

има характеристики на А-РН. Уста-

новена е точност от 98.88% по пър-

вата задача и 93.09% по втората. 

Комбинираната точност на теста 

е 95.81%[38]. 

Всички тези резултати, постигна-

ти от техниките за дълбоко обуче-

ние доказват, че тези инструменти 

имат висока точност и могат да 

превъзхождат човешката оценка 

при диагнозата на РН. 

Дискусия
Изкуственият интелект е нова тех-

нология, която все още се развива и 

усъвършенства. Огромният инте-

рес на учените за изследване и раз-

ширяване на нейните възможности 

се сблъсква с редица клинични, тех-

нически и регулаторни рестрикции. 

Така например е необходимо да се 

изясни дали алгоритмите могат 

да се прилагат с еднакъв успех при 

разлика в първоначалните условия – 

например различни етноси, различни 

фундус камери, разлика в качество-

то на придобитите изображения 

– това е т.нар. обобщяемост. Лип-

сата на публични бази данни за РН 

e допълнителна трудност. Необ-

ходими са задълбочени проучвания, 

които да спомогнат за стандарти-

зацията и възпроизводимостта на 

резултатите, постигнати с помощ-

та на описаните алгоритми.

Един от казусите, свързани с ИИ, е 

невъзможността да се обясни как 

точно алгоритъмът е достигнал до 

съответното заключение. Тъй като 

РН е мултидисциплинарен проблем, 

това в най-добрия случай би могло да 

доведе до резервираност от страна 

на други медицински специалисти, 

както и от страна на родителите. 

Стратегиите за преодоляване на 

тези пречки трябва да са насочени 

към подобряване на информираност-

та между участниците в процеса и 

убедеността, че натрупването на 

доказателства за безопасността и 

ползата на новите технологии ще 

продължава в следващите години. 

ИИ безспорно може да подпомог-

не обучението на специалисти в 

област та на РН. Chan et al. отбеляз-

ват значителна вариабилност в ди-

агностичната точност сред млади 

специалисти, анализиращи фундус из-

ображения, сравнени със стандартна 

фундус фотография[41]. Това е повод за 

притеснения относно подготовката 

на кадрите за борба с РН и по-специ-

ално липсата на критерии за продъл-

жителността на супервайзерство 

от страна на старши специалисти, 

минимален брой прегледи или извър-

шено лечение за гарантиране ком-

петентност за менажиране на РН. 

Подобреното продължаващо образо-

вание за РН е необходимо, за да осигу-

ри адекватно и навременно лечение. 

Новите технологии биха могли да 

стандартизират обучението за РН и 

дори сертифицирането му.

Заключение
Интеграцията на автоматизирана 

система, асистираща диагности-

ката на РН, би осигурила надеждна, 

безопасна и икономически изгодна 

помощ за лекарите, работещи в 

тази област. Изкуственият инте-

лект има потенциала да подобри 

достъпността и достоверността 

на скрининговите програми за РН, 

подпомогне обучението на бъдещи 

специалисти и да бъде стъпка към 

елиминиране на слепотата, дължа-

ща се на това заболяване. ■
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Д
иагностиката на PCD изисква 

наличие на характерен кли-

ничен фенотип и определяне 

чрез електронна микроскопия на де-

фект в структурата на цилиите или 

доказателство за абнормна цилиарна 

функция (Фиг. 1).

Двигателната ресничка е високо-

оранизиран органел (Фиг. 1), чиято 

основна функционална единица е ак-

сонемата, състояща се от централ-

на двойка микротубули, свързани 

с централен мост, и 9 периферни 

двойки микротубули (9+2). Перифер-

ните двойки микротубули (дублети) 

са свързани помежду си чрез некси-

нови връзки и вътрешни и външни 

динеинови рамена, а с централна-

та двойка – чрез радиални връзки. 

Динеиновите рамена са съставени 

от тежки (HC), междинни (IC) и леки 

(LC) полипептидни вериги. През 1977 

г. е изказано предположение, че бело-

дробната патология при синдрома 

има в основата си вроден дефект 

на ресничестия епител на бронхиал-

ната лигавица – липса на динеинови 

ръчички, радиални мостчета, липса 

или транслокация на централните 

микротръбички. Тези промени во-

дят до неподвижност на реснички-

те, което стои в основата на т.нар. 

„синдром на неподвижните цилии”. 

Нарушената структура се съпро-

вожда и от нарушено функционално 

състояние – дискенезия. Липсата на 

синхрон на колебателните движения 

на ресничките обуславя нарушение 

на мукоцилиарния транспорт и кли-

рънса на бронхите, създавайки по 

този начин основа за формиране на 

хроничен бронхопулмонален възпали-

телен процес. Промените в реснич-

ките засягат не само бронхите, но 

и целия респираторен тракт. Ана-

логични ултраструктурни промени 

са намерени и в строежа на спер-

матозоидите. Счита се, че наруше-

нието на синхрона в движенията на 

ресничките в ембрионалния период 

може да повлияе и ротацията на въ-

трешните органи.

PCD е заболяване, което се харак-

теризира с рекурентни и хронични 

инфекции на горните и долни диха-

телни пътища (ДДП). В 40-50% от 

случаите се наблюдава огледално 

разположение на вътрешните орга-

ни или друга форма на хетеротаксия 

(Situs ambiguous). Ранната диагноза 

е важна за запазване на белодробна-

та функция, качеството и продъл-

жителноста на живот. През 2009 

г. работната група към European 

Respiratory Society по РCD у децата 

си поставя за цел да обобщи данни-

те за Европа и да разработи кон-

сенсусно становище. Situs inversus 

се среща при 1:8000 население, като 

10% от пациентите със Situs inversus 

са с бронхиектазии. Бронхиектазии 

са потвърдени при 61% от децата 

и 98% от възрастните. Установе-

на е негативна асоциация между 

възраст та и загубата на FEV1. 

Като генетично обусловено за-

боляване PCD се характеризира с 

автозомно-рецесивен начин на уна-

следяване с изразена генетична 

хетерогенност. В момента в уеб-

сайта OMIM (244400; 242650) са опи-

сани повече от 30 генетични локуса, 

участващи в генезата на PCD. Има 

данни и за други механизми на унасле-

дяване на болестта – автозомно-до-

минантен, доминантен X. По-голя-

мата част от идентифицираните 

гени са свързани с автозомно-реце-

сивни варианти на PCD (DNAI1 и 2 

DNAI2 и DNAH5 и DNAH11 и TXNDC3) 

кодират външната динеинова ръка 

(ODA). Мутации в гените DNAI1 и 

DNAH5 са отговорни за 38% от всич-

СИНДРОМ НА 
„НЕПОДВИЖНИТЕ ЦИЛИИ“

проф. д-р Пенка 
Переновска

Клиника по 
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Първичната цилиарна дискенезия (PCD) се асоциира с абнормна цилиарна структура и функция, 
причина за задръжка на мукус и бактерии в респираторния тракт, която води до хронично ото-
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ки случаи на PCD. Мутации в други 

гени, свързани с това състояние се 

срещат много рядко. Само един ген 

(KTU) е необходим за цитоплазмено-

то прегрупиране на аксонемалните 

динеини. Мутации в 2 гена RSPH9 и 

RSPH4A се свързват с пациенти с 

PCD с аномалии в централната ми-

кротубулна двойка. Вероятността 

в семейството да се роди повторно 

дете с PCD е 1:4.

Синдромът на Kartagener включва 

триада от симптоми – обратно раз-

положение на вътрешните органи, 

бронхиектазии и пансинуит. Болни-

те понякога имат и други вродени 

аномалии – на скелета, сърдечни 

малформации, аномалии в развитие-

то на зъбите и др.

M. Kartagener и P. Stucki (1962 г.) об-

общават литературните данни за 

334 болни със синдрома. Заболява-

нето е генетично детерминирано, 

с автозомно-рецесивен тип на уна-

следяване и 50% пенетрантност на 

патологичния тен. Пълната триада 

или съставящите я компоненти мо-

гат да се срещнат у няколко члена 

от едно семейство. През 1966 г. M. 

Kartagener описва 21 фамилии, от кои-

то 49 пациенти са с бронхиектазии, 

39 със situs viscerum inversus (Фиг. 2).

Клинична картина 
при пациенти със 
синдрома на непод-
вижните цилии
Децата с PCD често имат анамне-

за за инфекции на ДДП. Кашлицата 

е най-честият симптом – дълбока, 

влажна, често с гноевидна експек-

торация. Перкуторният тон е леко 

скъсен над променените участъ-

ци. При аускултация двустранно се 

чуват множество разнокалибрени 

влажни хрипове. Всички пациенти 

имат симптоми от страна на ГДП, 

като хроничен ринит и синузит 

(секреция от носа, епизодична болка 

в лицето и аносмия) (Фиг. 3). Симп-

томи от страна на ушите (рекурен-

тен среден отит и ушна кал) са чес-

то срещано усложнение. Най-често 

се засягат максиларните синуси – 

налице е затруднено носно дишане, 

гноевидна хрема, назални полипи се 

доказват в 30% от случаите. Харак-

терна проява е хроничният отит. 

Понякога се среща намаление или 

пълна загуба на слуха от проводен 

тип, тимпаносклероза и холестеа-

том. Описани са и хронични блефа-

роконюнктивити. 

Много деца изостават във физиче-

ското си развитие. При най-тежки-

те случаи се наблюдава удебеляване 

на нокътните фаланги на пръсти-

те („барабанни палки“) и промяна на 

формата на ноктите („часовниково 

стъкло“). Тежестта на състояние-

то до голяма степен се определя от 

тежестта на симптомите на диха-

телна недостатъчност. Много паци-

енти страдат от задух в покой или 

при леко физическо натоварване. Ес-

теството и разпространението на 

бронхопулмоналните нарушения опре-

делят тежестта на заболяването и 

еволюцията на възпалителния процес. 

При двустранно засягане заболяване-

то протича с чести екзацербации, 

бронхиектазии с отделяне на голямо 

количество гнойни храчки, задух. При 

пациенти с бронхит без бронхиекта-

зии обострянията на възпалителния 

процес в бронхопулмоналната систе-

ма не са толкова чести, ендоскоп-

ските изменения са предимно ката-

рално-гнойни, липсва задух. 

ф и г у р а  1 : Външните динеинови “ръчички” липсват или са с къси фрагменти, вътрешните не се 
очертават, променено количество на дублетните микротръбички с транслокации

ф и г у р а  2 :  Пулмография на дете със Синдром 
на Kartagener (случай на Детска клиниката, 
УМБАЛ „Александровска”). Бронхоскопската 
картина отразява обратното разположение на 
бронхиалното дърво

ф и г у р а  3 :  Пансинуит при PCD
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Диагнозата PCD често се поставя 

късно, тъй като пациентите имат 

оплаквания (ринит, серозен среден 

отит, кашлица и рекурентен брон-

хит), които се срещат често при 

деца. Фамилната анамнеза за PCD е 

индикация за диагностично търсе-

не. Сиблинги на пробанда също тряб-

ва да се изследват. За количествена 

оценка на клиничните симптоми при 

съмнение за PCD може да се използ-

ва скалата въпросник PICADAR.

Препоръчва се да се търси 

PCD при наличие на следните 

заболявания (особено ако в 

семейството има повече от един 

пациент с тези състояния или с 

други белези на PCD):

 • Сърдечно заболяване, особено с 

нарушение в позиционирането 

– транспозиция на големите съ-

дове, дясна камера с двоен изход, 

аномално венозно отичане, пре-

късната v. cava inferior и двойна v. 

cava superior.

 • Аспления или полиспления.

 • Поликистоза на бъбреците или 

черния дроб.

 • Хидроцефалия.

 • Билиарна атрезия.

 • Тежко заболяване на хранопровода 

(езофагеална атрезия или GER).

 • Дегенерация на ретината, вкл. 

пигментен ретинит.

 • Деца с хронична продуктивна ка-

шлица, бронхиектазии от неясен 

произход трябва да се изследват 

за PCD след изключване на други 

по-чести заболявания, особено при 

наличие и на други белези на PCD.

 • Доказани случаи на синдром Bardet-

Biedl, синдром на Joubert, синд-

ром на Meckel-Gruber, синдром на 

Alström, Nephronophthisis.

 • Мъже с азооспермия.

 • Жени с рекурентни ектопични 

бре   менности.

Скринингови тестове за 

диагностика на първичната 

цилиарна дискинезия:

 • Измерване на назалния азотен 

окис. Ниските стойности не са 

строго диагностични за PCD, а 

„подсказващи” ниски стойности 

са установени и при други заболя-

вания – МВ, панбронхиолит, назал-

на полипоза. 

 • Захариновият тест е единствени-

ят скринингов тест, който е ши-

роко достъпен и извън специализи-

раните центрове и се използва за 

груба оценка на мукоцилиарната 

функция. Той е трудно приложим за 

пациенти под 12-годишна възраст. 

 • През последните 25 години често 

се изследва назалният и пулмонал-

ният мукоцилиарен клирънс на ра-

диоактивно белязан аерозол.

Диагностични тестове: четкова би-

опсия от назална лигавица, кюрети-

ране на назалния епител за получава-

не на тъканна проба, изследване на 

бронхоскопски материали. 

Хроничният възпалителен процес при 

пациенти с PCD нерядко се обуславя 

от патогени, аналогични на тези при 

пациентите с муковисцидоза, което 

е позволило на консенсус от експер-

ти да екстраполира данните, получе-

ни при микробиологични и клинични 

изследвания на пациенти с муковис-

цидоза към пациентите с PCD. 

Най-често микробният спектър е 

представен от Haemophilus influen-

zae (около 65% от всички пациенти), 

S. pneumoniae, S. aureus. При пациен-

ти в зряла възраст (над 30 години) 

се намират рядко срещаните в дет-

ска възраст P. аeruginosa. 

Препоръчва се микробиологично из-

следване на спонтанно отделена 

храчка като оптимален биоматери-

ал, а също така и БАЛ. При пациенти 

с хроничен синуит се препоръчва 

микробиологично изследване на на-

тривка, получена чрез риноскопия и 

оценка на чувствителността, вкл. 

към инхалаторни противомикробни 

препарати. 

Диагнозата
В настоящия момент няма единен 

„златен стандарт” за диагностика 

на PCD. Диагнозата се поставя въз 

основа на характерната клинична 

картина в съчетание с резулта-

тите от специални изследвания 

Комитетът на работната група 

препоръчва следните диагностични 

техники: модел на цилиарно биене и 

честотен анализ чрез видеозапис; 

анализ с електронна микроскопия. 

Определяне и вътреклетъчна лока-

ли зация на DNAH5 чрез имунофлуо-

ресцентна микроскопия може да 

подпомогне клиничната диагноза 

на PCD. Работната група не препо-

ръчва генетичен анализ като част 

от началното диагностично из-

следване. Диагнозата се поставя в 

специализирани центрове. Диферен-

циалната диагноза на PCD изисква 

изключване на широк спектър от за-

болявания – вродени малформации на 

бронхопулмоналната система, муко-

висцидоза, имунодефицитни състоя-

ния, бронхиектазии, малформации 

на сърцето и кръвоносните съдове, 

други наследствени заболявания и 

синдроми (синдром на Уилямс-Кем-

бъл и др.), бронхиална астма. 
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ПЕДИАТРИЯГАСТРОЕНТЕРОЛОГИЯ

Прогноза
Заболяването е свързано с много-

бройни проблемни инфекции по вре-

ме на детството, които към края 

на второто десетилетие стават 

по-малко и след това много от паци-

ентите водят живот, близък до нор-

малния. В тази възраст възникват 

проблеми, свързани с оплодителна-

та способност у мъжете.

Лечение
То включва агресивно лечение на 

инфекциите на горните и ДДП, и 

„очистването” им чрез комбинация 

от физиотерапия и физически упраж-

нения. Дихателните инфекции с H. 

influenzae, S. aureus и S. pneumoniae 

се срещат често, но са описани и слу-

чаи с Ps. aeruginosa и нетуберкулозни 

микобактерии. Високи дози орални 

антибиотици се препоръчват при 

първите белези на нови респиратор-

ни симптоми и влошаване на диха-

телната функция. Ако е възможно, 

антибиотичните курсове трябва да 

са съобразени с антибиограмата на 

изолирания причинител. Трябва да се 

има предвид и дълготрайната инха-

латорна употреба на небулизирани 

антипсевдомонасни антибиотици 

при болни, хронично инфектирани 

с Ps. aeruginosa. Пациенти с PCD с 

астма трябва да се лекуват според 

ръководствата за астматa. 

Задължителни компоненти на те-

рапията на PCD са: антибиотич-

на терапия, антимикотична при 

необходимост, назофарингеална 

терапия – консервативно лечение 

и/или хирургично лечение, муколи-

тична терапия (не се препоръчва 

използването на N-ацетилцистеин, 

дорназа-алфа), хирургично лечение в 

редки случаи, лечение на хроничен 

ексудативен отит на средното ухо, 

кинезитерапия (лечебна физкулту-

ра, масаж, дренаж), лечение на фер-

тилните нарушения. Наличието на 

генерализиран тъканен дефект в 

основата на белодробните промени 

налага в болшинството случаи да се 

провежда консервативно лечение и 

внимателно да се обсъжда необхо-

димостта от оперативно лечение. 

Всички пациенти с PCD трябва да 

са имунизирани по имунизационен ка-

лендар, включително с пневмококова 

и противогрипна ваксина.

Препоръчително е да се поддържа ре-

гистър на пациентите на регионално 

ниво и обобщение на данните с цел 

създаване на национален регистър 

на пациентите с PCD. Наблюдение-

то и проследяването на пациентите 

с PCD трябва да се осъществява от 

интердисциплинарен екип. ■
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нконтиненцията като про-

блем е съществувала отдав-

на – още от раждането на 

първия човек. В Египет са намерени 

стари папируси, съдържащи описа-

ния на помощни средства против 

подмокряне. Безконтролното изпус-

кане на урина при възрастните се 

появява много по-късно в резултат 

на подобрение на хигиенния стан-

дарт и нарастване на знанията за 

произхода на инконтиненцията. Ин-

континенцията на урина си остава 

табу, в чиято основа лежат срам, 

чувство за вина или незнание. Днес 

пациентът с инконтиненция говори 

много по-открито за своя проблем и 

търси помощ за своето безконтрол-

но уриниране. Инконтиненцията не 

се приема като заболяване, а като 

симптом, който съществува или се 

появява във всички възрасти; има 

различен произход и изисква откри-

ване и лечение на различни нива. При 

направени анализи в много западни 

страни се доказва, че инконтинен-

цията е често срещан синдром и за-

това се нарича народно заболяване. 

В световен мащаб се засягат пове-

че от 400 млн. души. Честотата при 

жените е двойно по-висока, отколко-

то при мъжете. Жените отчитат 

този синдром най-вече след менопа-

уза. Тази разлика между половете се 

изравнява след 75-годишна възраст. 

Като акушер гинеколог в изложение-

то ще засегна проблема с инконти-

ненцията при жените. В голяма част 

от публикациите ясно се доказва, 

че повече от половината от всички 

инконтинентни не са потърсили по-

мощ за своя проблем – това е една 

от главните причини да не може да 

се изчисли точният брой заболели. 

Голяма част от тях не искат да гово-

рят по този въпрос, вероятно защо-

то се срамуват. Младите мислят, че 

ще премине от само себе си, а по-въз-

растните смятат, че изпускането 

на урина е нормално за възрастта.

По дефиниция инконтиненцията на 

урината е синдром на безконтролно 

изтичане на урина през уретралния 

отвор в обем, създаващ социален и 

хигиенен проблем. Според междуна-

родния комитет по стандартизация 

на функционалните уродинамични 

изследвания тя е състояние на нево-

лева загуба на урина. Неволевата за-

губа на урина е социален и хигиенен 

проблем и може да бъде обективно 

демонстриран. 

В практиката се различават 

няколко главни групи на 

„инконтиненция“:

 • Stress инконтиненция (стрес инкон-

тиненция): изтичане на урина, пре-

дизвикано от физическо и мускулно 

напрежение.

 • Urge инконтиненция (императив-

на инконтиненция): изтичане на 

урина с позиви за уриниране без 

желание от страна на индивида. 

Нарича се още императивност, 

неовладяни позиви за уриниране.

 • Ischuria paradoxa: изтичане на ури-

на при препълнен пикочен мехур.

 • Смесена инконтиненция: едновре-

менна проява на стрес- и импера-

тивна инконтиненция.

д-р Констанца 
Даскалова1, 

д-р Цветина 
Даскалова2

1МЦ „Пентаграм 2012“

2Болница „Вита“

ЩЕ СЕ ОПИТАМ ДА РАЗГЪРНА ЕДНА ИНТЕРЕСНА И ПРЕМЪЛ-
ЧАВАНА ТЕМА, посветена на значим масов проблем – инконти-
ненцията. Малко са специалистите у нас, които наистина работят 
на експертно ниво с пациенти с това страдание. То безспорно 
повлиява негативно качеството на живот на нашите майки, баби, 
бащи и дядовци. Проблемът „инконтиненция“ се появява не-
минуемо в кабинетите на общопрактикуващите лекари, които 
сами могат да се справят с немалка част от симптомите стига да 
имат необходимото познание. Насочването към специализирана 
помощ е наложително само при малък процент пациенти с този 
проблем, останалите ще бъдат излекувани и благодарни вечно 
поради ликвидирането на страдание, което води до психическо и 
социално отчуждаване, инфекции, срам и самота.
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За по-добро разбиране от 

пациента днес се налага едно 

обобщено понятие „свръхактивен 

пикочен мехур“ (СПМ), което 

включва група симптоми от 

страна на пикочните пътища: 

 • Неотложност: получавате на вне-

запна неотложна нужда за урини-

ране – не сте в състояние да от-

ложите ходенето до тоалетна.

 • Повишена честота: често ходе-

не до тоалетната – повече от 7 

пъти на ден.

 • Никтурия: събуждате се, за да по-

сетите тоалетната повече от 

веднъж през нощта.

 • Неотложна инконтиненция: невъз-

можност за задържане на урина пре-

ди да успеете да стигнете до тоа-

летната при позив за уриниране.

За по-голяма яснота на механизма за 

възникване на инконтиненцията, ще 

направя кратко отклонение към ана-

томията на органите, участващи в 

процеса на уриниране.

Пикочният мехур е орган с резер-

воарна функция, в който се събира 

урината. Притежава три отвърс-

тия: две – за двата пикочопровода, 

а от третото започва пикочният 

канал. Вместимостта е индивидуал-

но раз лична, обикновено 500-700 mm3. 

Разположен е в малкия таз, зад лон-

ното съчленение. Пространството 

между мехура и симфизата, Spatium 

prevesicale, е изпълнено със съедини-

телна тъкан и съдържа силно разви-

то венозно сплетение. Пикочният 

мехур при жената лежи непосред-

ствено върху Trigonum urogenitale. С 

долно задната си повърхност влиза 

в контакт с шийката на матката и 

предна стена на влагалището, като 

от тях се отделя чрез слой съеди-

нителна тъкан. Мускулната обвивка 

е изградена от три слоя, надлъжно 

и циркулярно разположени. Снопче-

тата от единия слой продължават 

в другия, изграждат единен мускул, 

при съкращаването на който ури-

ната се изгонва от пикочния мехур. 

Това е musculus detrusor vesicae. Този 

мускул действа в синхрон с други 

мускулни влакна, които достигат до 

влагалището и един мускул (musculus 

sphincter urethrae externus), разполо-

жен извън пикочния мехур, обхващащ 

пикочния канал и осъществяващ во-

левото му затваряне.

Различаваме четири анатомични 

модела, които при известни 

нарушения могат да предизвикат 

инконтиненция:

 • Нарушения в мускулите на тазо-

вото дъно. Причината е слабост 

и отпускане на мускулите. Уроге-

ниталните лигаменти, заедно с 

вагината, предизвикват смъкване 

на пикочния мехур, дебелото чер-

во и матката. Това състояние се 

нарича пролапс на матката и при 

него се нарушава формата на т.

нар. уретровезикуларен ъгъл, кое-

то води до неправилно изтичане 

на урина.

 • Нарушения в пикочния канал и дъ-

ното на пикочния мехур. Урогени-

тални смущения при жените на ба-

зата на повтарящи се уретрити, 

възпаления на пикочните пътища, 

хормонален дефицит и хроничен 

запек. 

 • Нарушения в пикочния мехур. Пов-

тарящи се възпаления (цистити) 

увеличават чувствителността 

на вътрешните влакна на сензор-

ните нерви, провеждащи импулси 

към ЦНС.

 • Нарушения в нервната система, 

която контролира изтичането на 

урина. Импулсите, които регистри-

рат налягането в пикочния мехур, 

зачестяват и влияят върху центъ-

ра на главния (pons cerebri) и гръб-

начния мозък, които имат важна 

роля в изпразването на пикочния 

мехур. Парасимпатиковата нерв-

на система стимулира мускулната 

контракция в пикочния мехур, като 

едновременно настъпва релакса-

ция на мускулите на уретрата. 

За да разберем защо някои жени 

биват инконтинентни, трябва да 

знаем, че за задържане на урината 

съвместно значение имат следните 

органи: пикочен мехур и уретра, мус-

кулатурата на тазовото дъно, уро-

гениталният лигамент и вагината. 

Множество естроген-рецептори са 

разпръснати по тези места. Ето 

защо с напредване на възрастта (ат-

рофия на вагината, уретрити) инкон-

тиненциите зачестяват. Атрофич-

ната лигавица на уретрaта води до 

влошаване на уретралния сфинктер. 

Състоянието се оприличава като 

„лош уплътнител на кран“. Промени-

те, които настъпват с напредване 

на възрастта, се лекуват с добър 

резултат с естрогени. За да се за-

пази континенцията (задържането 

на урина), трябва да има добра елас-

тичност на предната влагалищна 

стена, върху която лежи уретрата; 

добра координация на мускулите на 

тазовото дъно, на вагиналната сте-

на; както и добро прикрепяне на уре-

трата за уретропубисния и уретро-

вагиналния лигамент. Не на последно 

място са и генетичните причини: 

проблемът съществува при жени от 

няколко поколения с родствена връз-

ка; както и повреди и разкъсвания 

при многобройни раждания и увреж-

дане на пудендалните нерви, което 

води до мускулна атрофия.

За да можем правилно да лекуваме 

тези проблеми, трябва внимателно 
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да диагностицираме, да снемем ста-

рателна анамнеза, статус и задълбо-

чено изследване. Пациентите дълго 

са мълчали, тайно са страдали в про-

дължение на години, „никой не трябва 

да разбере, че се напикавам, че може 

би мириша на урина“. От общата 

анамнеза въпросите, които задава-

ме, включват възраст, професия, на-

следственост, преминали операции 

с облъчване на органите на малкия 

таз; предишни и сегашни заболява-

ния (възпаление на пикочните пъти-

ща, захарна болест, мозъчен инсулт, 

деменция, Паркинсон); приемани ме-

дикаменти – диуретици, лекарства, 

повлияващи вегетативната нервна 

система, психофармака, запек. 

От гинекологичната анамнеза: раж-

дания и брой бременности, гинеколо-

гични операции, възпаление на пикоч-

ните пътища, операции в областта 

на пикочните пътища. След снемане 

на анамнеза се преминава към изя-

сняване на статуса: непременно се 

извършва основен гинекологичен 

преглед, pH ниво на влагалищен се-

крет (има значение за установяване 

нивото на лактобацили, които нама-

ляват или изчезват при недостиг на 

естрогени), провокационен тест с 

кашлица, Bonney-тест (изтичането 

на урина се предотвратява като се 

притисне уретрата леко с два пръ-

ста), лабораторни проби, кръвна за-

хар (да се изключи захарен диабет), 

седимент (да се изключат възпале-

ния на пикочните пътища), креати-

нин и остатъчна урина. 

Преди да се премине към 

лечението, пациентът попълва 

анкетен лист на уринирането, 

който дава информация за: 

 • Броя на уриниранията за 24 часа.

 • Разпределяне на урината в едно 

денонощие.

 • Количество на урина при всяко из-

хождане.

 • Количество урина за 24 часа.

 • Количество приети течности за 

24 часа.

Капацитетът на пикочния мехур 

нормално е около 400 ml. С уринира-

не 4-7 пъти през деня и еднократно 

уриниране през нощта при възраст-

ни, количеството отделена урина 

за 24 часа е между 1.2 и 2 литра. Ако 

приетите през деня течности над-

минават нормалната доза от около 

2 литра, това може да предизвика 

инконтиненция. 

Инконтиненцията изисква създа-

ването на добър контакт между 

лекуващия лекар и другия медицин-

ски персонал, който трябва да има 

достатъчно знания по належащите 

въпроси. 

Лечението трябва да бъде 

насочено в няколко направления:

 • Промени в начина на живот

 • Улеснение посещението до то-

алетната: приемайте нормално 

количество течности. Приемът 

на кофеин и алкохол, както и ня-

кои болкоуспокояващи лекарства 

имат диуретичен ефект. Кофе-

инът стимулира директно пикоч-

ния мехур и засилва симптомите 

на СПМ. 

 • Контрол над пикочния мехур

 • Ходете до тоалетната само 

когато имате нужда, а не прос-

то „за всеки случай“. Ако ходите 

до тоалетната твърде често, 

пикочният мехур свиква да задър-

жа по-малко урина и става свърх-

чувствителен, когато е по-малко 

напълнен. С течението на време-

то мускулът на пикочния мехур 

трябва да постигне по-добър кон-

трол и да изминава повече време 

от настъпване на желание за ури-

ниране до ходенето до тоалетна. 

Идеята е да се удължи времето 

до ходенето и така оптимално да 

се изпълва пикочният мехур. Това 

може да отнеме много седмици, 

но целта е да се отделя урина само 

5-6 пъти за 24 часа, приблизително 

по веднъж на всеки 3-4 часа, както 

и количеството еднократна пор-

ция урина да бъде около 250-350 ml.

 • При недостатъчно подобрение от 

приложения режим може да преми-

нем към лекарствена терапия. 

При жените със стрес-инконтинен-

ция, без налични анатомични при-

чини, може да се лекува с локален 

естриол. Това са различни овули и ва-

гинални кремове за лечение само на 

урогенитални смущения. Редуцирано-

то ниво на естрогени в менопаузал-

ната възраст причинява изтъняване 

на лигавиците, влажността намаля-

ва, лактобацилите практически из-

чезват от вагината, киселинността 

(pH) се увеличава от 4.0 до 7.0, което 

води до нарастване на концентра-

цията на грам-негативни бактерии 

във влагалището. Това причинява 

редица урогенитални смущения, 

уретрити, възпаления на пикочните 

пътища и инконтиненция. Приемът 

на естрогенови препарати локално 

допринася за позитивните промени 

в състоянието на лигавицата на ва-

гината и на уретрата. При стрес-ин-

континенцията медикаментозната 

терапия трябва да бъде насочена 

към нормализиране функцията на ме-

хурната шийка и уретрата. 

За лечение на Urge-инконтиненция-

та (незадържане на урина по неот-

ложност) се използват медикамен-

ти, намаляващи тонуса на мехурния 

мускул. С успех се използват калци-

евите антагонисти и класическите 
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антихолинергични медикаменти. 

Средство на избор в лечението е 

именно употребата на антихоли-

нергични медикаменти, базирано на 

това, че контракцията на пикочния 

мехур се осъществява чрез холинер-

гични клонове на ВНС (вегетативна 

нервна система). Когато се при-

лагат, е необходимо да се подходи 

адекватно към нежеланите реак-

ции поради блокадата на мускари-

новите рецептори. Използването 

на медикамент от нова генерация 

високоселективен антимускаринов 

препарат, съчетано с трениране 

на пикочен мехур в рамките до три 

месеца, осигурява успешно лечение 

в случаите на СПМ. Как се случва 

това? Пикочният мехур се пълни, 

детрузорният мускул се отпуска, 

сфинктерът на уретрата е затво-

рен, мускулите на малкия таз са 

стегнати. Когато пикочният мехур 

е напълнен наполовина, позивите за 

уриниране започват. При активира-

не на детрузорните мускули, позиви-

те са силни, чести, което води до 

неприятно усещане. В тези случаи 

медикаментът намалява това усе-

щане, намалява позива за уриниране 

преди да е започнал безконтролно. 

Пациентът съзнателно достига до 

мястото, където може да освободи 

пикочния си мехур. Мускулите на мал-

кия таз се отпускат, детрузорните 

мускули се свиват, сфинктерът на 

уретрата се отпуска и пикочният 

мехур се изпразва напълно. 

Друг метод, повлияващ незадържа-

нето на урината, е поставянето 

на песари. Те се слагат във влагали-

щето и имат за задача да засилят 

влиянието на тазовото дъно и да 

подкрепят уретрата и ректума 

(правото черво). Те са полезни, кога-

то има медицинска или лична причи-

на за отказ от оперативно лечение.

Упражнения за стягане на 

тазовото дъно

Това е добър метод за лечение на 

стрес-инконтиненцията. При по-

стоянно трениране, еластичност-

та и консистенцията на мускулите 

се възстановява. По такъв начин 

много от жените могат да избег-

нат оперативна намеса. 

При малък и средно изразен проблем, 

когато урината изтича само при 

кихане и кашлица, тренировките 

трябва да продължат най-малко 4-6 

месеца, около 10 пъти на ден. Много 

публикации доказват, че като резул-

тат от тренировка на мускулите 

на малкия таз се постигат до 60-

70% подобрение. 

При упражненията за стягане на та-

зовото дъно с цел лечение на инкон-

тиненция е важно да се упражняват 

правилните мускули, необходимо е 

време, усилие и практика за точно 

изпълнение на упражненията. Мус-

кулите обхващат долната страна 

на пикочния мехур и правото черво, 

като ефектът ще се усети след ня-

колко седмици. Подробна информа-

ция за вида упражнения е предоста-

вена в социалните мрежи.

• Трениране на вагината: различни 

топки с определено тегло, поста-

вени във влагалището помагат на 

пациентките да тренират опре-

делени мускули.

• Физикална терапия

Напоследък набират сила нови ме-

тоди като електростимулация, 

магнитна стимулация, лазерстиму-

лация, радиочестотна терапия.

Принципът на действие на тези 

апарати е да стимулират укрепва-

нето, тонизирането и оформянето 

на мускулатурата. Технологията 

използва енергията на магнитния 
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импулс, за да стимулира мускулна 

контракция. Магнитните импулси 

безвредно проникват в мускулни-

те слоеве, като причиняват хиляди 

мощни мускулни контракции, които 

са изключително важни за подобря-

ване тонуса и силата на мускулите. 

При неинвазивното лазерно лечение 

чрез стимулиране на регенератив-

ните процеси на тялото се постига 

подобряване на кръвоснабдяването 

на влагалищната стена и засилена 

продукция на колаген. Тези тъканни 

промени водят до подобрение на 

еластичността на влагалищните 

тъкани и нормализират киселин-

ността на влагалището. 

Чрез радиочестотна терапия се за-

гряват тъканите до неповече от 

40оС, повишава се кръвоснабдяване-

то и се засилват метаболитните 

процеси в третираната зона. Всич-

ки изброени процедури са безболез-

нени, ефективни и безопасни. Тера-

пията продължава до постигане на 

дълготраен резултат и повлияване 

на симптомите.

Biofeedback терапията е процес, 

при който пациентките научават 

различни психични похвати и ги из-

ползват в процеса на лечение. Това е 

терапевтичен метод с цел повиша-

ване ефективността на трениров-

ките, чрез който пациентките по-

вишават чувствителността си към 

тазовата мускулатура и степента 

на контракции на мехура.

Приложение на помощни средства 

при незадържане на урина

В България има голям избор на по-

мощни средства за инконтиненция 

(като памперси), което осигурява 

възможност за добър живот, когато 

инконтиненцията не може да бъде 

овладяна медикаментозно или опе-

ративно. 

Всичко описано дотук може и не 

е трудно да бъде извършено в до-

болничния кабинет на акушер-гине-

колога. При някои жени, при които в 

продължение на няколко месеца няма 

подобрение, трябва да бъдат консул-

тирани със съответните специали-

сти: уролози, невролози, психолози и 

други. Към специалист уролог се из-

пращат пациенти със стрес-инкон-

тиненция, при които същевременно 

са налице смущения във функцията на 

пикочния мехур и уретрата. Най-ком-

петентни в анатомията, патофизи-

ологията, неврологията и уродинами-

ката на пикочния мехур и уретрата 

са уролозите. За прецизиране на про-

блема се правят високоспециализи-

рани изследвания: уретроцистоко-

пия, цистометрия, уродинамични 

изследвания, изследване с ултразвук 

на пикочен мехур. След направения 

анализ специалистите извършват 

реконструктивна хирургия.

Хирургично лечение

Някои жени с анатомични промени, 

които не могат да се повлияят от 

консервативно лечение, се трети-

рат чрез операция. Обикновено се 

изчаква няколко месеца след безре-

зултатни консервативни методи. 

Целта на оперативното лечение е 

да се преодолее слабостта на тазо-

вото дъно и да се засили затваряща-

та сила на мехурната шийка и урет-

рата, да се коригира отпускането на 

уретрата и пикочния мехур. Може да 

се оперира ретропубично и трансва-

гинално. Броят на съществуващите 

оперативни техники е голям. Като 

правило може да се каже, че колко-

то по-малко се прилага изкуствен 

материал, толкова по-добре. Хирур-

гичното лечение е най-инвазивната 

от всички възможности за лечение, 

но възможностите за преодоляване 

на обструкциите на долните пикоч-

ни пътища го правят най-ефективен 

избор за подобрение на нарушения-

та в уринирането.

Инконтиненцията е страдание, кое-

то ще приема все по-значими изме-

рения във връзка с нарастващата 

продължителност на живот. Спо-

ред статистически данни, в края 

на миналото хилядолетие в Швеция 

жените на възраст между 85 и 89 го-

дини са се увеличили с 25%, а с това 

е нараснал и броят на жените с ин-

континенция. Днес вече е възможно 

да се победят заболявания, чиито 

последствия имаха фатален край. 

Само за половин столетие очаква-

ната преживяемост на населението 

се удвои. За съжаление, това е за 

сметка на нарастване на общата 

заболеваемост. В това число и про-

блемът с незадържането на урина. 

Днес основната цел на лекари и ме-

дицински персонал е да се опитат 

да върнат на страдащите от инкон-

тиненция необходимото качество 

на живот, да ги направят незави-

сими от чужда помощ и грижа и да 

им дадат възможност да живеят 

собствен и спокоен живот. Про-

блемът с незадържането на урина 

трябва да се „извади на светло“ и да 

събуди интересът на лекари, фарма-

цевти, физиотерапевти и на цялото 

общество. Пациентите трябва да 

бъдат мотивирани да се доверят на 

лекарите. Рехабилитацията на тези 

пациенти и грижата за тях предста-

влява социално-политическа задача. 

Достигането до старост е биоло-

гичен феномен, но и провокация към 

медицината на 21-ви век. ■



1.  Коя е най-честата причина за постпартална 
     хеморагия?

А. Разкъсване на матката

Б. Задържани плацентарни частици

В. Тазов хематом

Г. Маточна атония

2 . Каква е причината за хиперемезис гравидарум?

А. Психологически причини

Б. Високи нива на HCG

В. Подлежаща инфекция

Г. Преяждане

3.  Кое не е доказана причина за изоставане 
     в развитието на плода:

А. Тютюнопушене

Б. Плацентарна инсуфициенция

В. Хронична хипертония на майката

Г. Хиперхолестеролемия

?
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МИОМЕКТОМИЯ
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гинекология, 

СБАГАЛ „Проф. д-р 
Д. Стаматов“ ЕООД, 

гр. Варна, МУ-Варна

М
аточните фиброиди са 

най-честите доброкачест-

вени тумори на женските 

полови органи. Между 25-30% от же-

ните се диагностицират с маточна 

миоматоза през техния живот[1]. Ле-

чебните подходи зависят от насто-

ящите оплаквания на пациентката, 

броят, размерът и разположението 

на миомите, както и от желание-

то на пациентката за бременност. 

Рискът от малигнена трансформа-

ция е много нисък, особено за бавно 

растящите фиброиди. Рискът за 

малигнизация е изчислен на 0.27%[2]. 

Малките несимптоматични миоми 

обикновено подлежат само на на-

блюдение. За големите по размер 

маточни фиброиди, които предиз-

викват симптоматика, хирургично-

то лечение е препоръчително. При 

пациенти със завършени детеродни 

планове е препоръчителна хисте-

ректомия, но за пациентите с жела-

ние за бременност, препоръчително 

лечение е миомектомия. Миомек-

томията може да се осъществи 

чрез минимално-инвазивни методи 

(хистероскопия, лапароскопия, робо-

тизирана хирургия) или чрез конвен-

ционален метод (лапаротомия). Из-

борът на хирургичен подход преди 

всичко зависи от разположението 

на фиброидите, от техния размер, 

брой, както и здравословното със-

тояние на пациента и наличната хи-

рургична апаратура. 

Лапаротомия и 
миомектомия
В наши дни все повече се увелича-

ва делът на лапароскопските мио-

мектомии. Минимално-инвазивните 

техники намаляват нуждата от 

следоперативно обезболяване и 

болничния престой. Дали възстано-

вяването на пациентите след лапа-

роскопска миомектомия е по-бързо в 

сравнение с отворения достъп е все 

още дискутабилно, тъй като разли-

ката става все по-малко значителна, 

защото жените след отворена ми-

омектомия в много съвременни от-

деления се мобилизират по-рано, поз-

воляват им да се хранят рано и се 

изписват у дома след 24-48 часа. През 

последните години се наблюдава 

по-голям интерес към отворената 

(конвенционална) миомектомия от 

страна на пациентите, които же-

лаят да заченат отново, тъй като 

рискът от руптура на матката по 

време на бременност след лапаро-

скопска миомектомия се възприема 

като по-висок в сравнение с този 

след отворена миомектомия. Освен 

това отворената миомектомия е 

МАТОЧНИТЕ МИОМИ, НАРИЧАНИ ОЩЕ МАТОЧНИ ФИБРОИДИ 
ИЛИ МИОМНИ ВЪЗЛИ, СА НАЙ-ЧЕСТИЯТ ТУМОР на женските 
полови органи. Фиброидите водят началото си от гладко-мускул-
ните влакна на маточната стена. Техният растеж е следствие на 
разширяване на гладко-мускулните клетки и продукция на голя-
мо количество екстрацелуларен матрикс. Миомата на матката е 
най-честата причина за хирургично лечение при жените.

Маточните фиброиди предизвикват различна клинична симпто-
матика, определяща се от техния размер и разположение. Симп-
томите могат да варират от тазова болка (20-40% от пациентите), 
генитално кървене (30% от пациентите) и анемия. Честотата на ма-
точната миоматоза варира между 20 и 80% и зависи от множество 
фактори. Преобладават в четвъртата и петата декада от живота 
на жената и намаляват в постменопаузата. Въпреки че само 50% 
от миомите са симптоматични, те водят до нарушение в здравния 
статус на значителна група жени в репродуктивна възраст, създа-
вайки широк спектър от проблеми, вариращи от инфертилитет до 
тежки кръвотечения, налагащи тяхното лечение от консервативно 
до радикално-оперативно.

ключови думи:

миомектомия, 
хистероскопия, 

лапароскопия, 
роботизирана 
миомектомия, 

вагинална 
миомектомия
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по-подходяща в редица ситуации, на-

пример при огромни по размер субсе-

розни или интрамурални фиброиди, 

множествена миоматоза или кога-

то е засегната маточната кухина. 

Миомектомия чрез лапаротомия се 

предпочита в случаите на повишена 

васкуларизация на фиброида, при сус-

пекция за саркоматозни изменения и 

при жени, отказващи хемотрансфу-

зия (Свидетели на Йехова)[3]. 

Актуална класификация на маточ-

ните фиброиди, използваща се в 

практиката, е предложена от FIGO 

(Federation of International Gynecology 

and Obsterics) и Menstrual Disorders 

Working Group. Тя включва общо 10 

типа фиброида в зависимост от 

тяхното разположение. 

• Тип 0 – педикулизирал интракави-

тарен фиброид (субмукозен).

• Тип 1 – интракавитарен фиброид с 

интрамурална екстензия <50%.

• Тип 2 – интракавитарен фиброид с 

интрамурална екстензия над 50%.

• Тип 3 – интрамурален фиброид в 

контакт с ендометриума, но без 

засягане на маточната кухина или 

серозата.

• Тип 4 – интрамурален фиброид без 

контакт с ендометриума и без 

екстензия към маточна кухина или 

сероза.

• Тип 5 – фиброид, който е >50% ин-

трамурален и <50% субсерозен.

• Тип 6 – фиброид, който е <50% ин-

трамурален и >50% субсерозен.

• Тип 7 – субсерозен фиброид на пе-

дикул.

• Тип 8 – други видове фиброиди 

(цервикални, паразитни и т.н.).

• Хибридни типове – комбиниран 

субмукозен-субсерозен с <50% на-

влизане в маточната кухина, как-

то и в серозата (Фиг. 1). 

Оперативни 
техники при 
конвенционална 
миомектомия

Микрохирургични техники

Важно е да се следват техниките 

на микрохирургията при отворена 

миомектомия. Минимална травма 

на тъканите с щателна хемостаза 

по време на операцията е от ре-

шаващо значение. При дисекция на 

тъканите да се използват атрав-

матични инструменти. Освен това 

оперативното поле трябва да се 

поддържа непрекъснато влажно 

(т.е. постоянна иригация). 

Абдоминален разрез

В повечето случаи супрапубичният 

разрез по Пфаненщийл е достатъ-

чен. Той не само е естетичен, но се 

свързва и с по-малка следоперативна 

болка и с по-бързо възстановяване. В 

случаите с размери на фиброидите, 

достигащи и минаващи нивото на 

пъпа, предоперативното приложе-

ние на GnRH (гонадотропини-осво-

бождаващия хормон) агонистите 

води до свиването им и отново дава 

възможност на лапаротомия по Пфа-

ненщийл. 

Долна срединна лапаротомия е 

необходима, когато размерът на 

матката остава огромен въпреки 

приложението на GnRH агонисти 

или когато се срещат затруднения 

в достъпа, като тези при пациен-

ти със затлъстяване или съмнение 

за сраствания. Когато има наличен 

белег от долна срединна лапарото-

мия, все още за предпочитане е да 

се извърши лапаротомията чрез нов 

разрез по Пфаненщийл. 

След отстраняване на миомите 

трябва внимателно да бъде въз-

становена стената на матката, 

така че да няма остатъчно празно 

пространство. Възстановяването 

започва от дъното на дефекта чрез 

шевове, при които трябва да има до-

бра адаптация на ръбовете, с добър 

хемостазен ефект. Внимателното 

затваряне на дефекта след миомек-

томията, намалява риска от послед-

ваща дехисценция на цикатрикса 

при бъдеща бременност. Възста-

новяването на дефекта трябва да 

става на два или три слоя, зависещо 

от дебелината на засегнатия мио-

метриум. При затваряне на големи 

дефекти се препоръчва прекъснат 

шев в дъното и междинния слой на 

маточната стена. По външните 

ръбове на дефекта се поставя по 

ф и г у р а  1 :

Схематично 
представяне на 
различните видове 
фиброиди според 
класификацията 
на FIGO 
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един шев, който се държи отделно 

с инструмент и не се завързва, до-

като не се затвори целият дефект. 

След поставяне на всички шевове 

асистентът помага мануално при 

събиране на противоположните ръ-

бове на стената на матката, за да 

намали напрежението върху шевове-

те, при което конците се завързват 

здраво един след друг. По този начин 

се намалява рискът да остане праз-

но пространство в стената на мат-

ката, както и рискът шевовете да 

прережат миометриума по време на 

затягането и завързването им. 

В случаите, когато се налагат дъл-

боки шевове, особено когато е от-

ворена маточната кухина, трябва 

да се внимава при зашиване да не 

се мине през нея. Ако това се случи, 

постоперативната аменорея е не-

избежна. 

В случаите, когато след отстраня-

ване на фиброидите остава огромен 

дефект на стената на матката, из-

лишният миометриум може да бъде 

изрязан. 

Серозата обикновено се затваря 

като се прилага техниката на „бейз-

болна топка“, при която ръбовете 

се инвагинират навътре, за да се 

избегне експулсия на подлежащия 

миометриум. 

Лапароскопска 
миомектомия
Лапароскопската миомектомия 

е алтернатива на конвенционал-

ния подход, с по-малко усложнения 

и по-кратък болничен престой[4,5]. 

Лапароскопската миомектомия е 

била ограничена поради технически 

причини и хирургически умения в 

миналото. Създаването на по-добри 

източници на светлина, камери, подо-

бряване на инструментите и техни-

ките за зашиване, както и въвежда-

нето на автоматични морселатори, 

водят до увеличаване чес тотата на 

лапароскопска мио мектомия през по-

следното десетилетие. 

Показания
Няма консенсус относно точните 

критерии за селекция на пациента 

за лапароскопска миомектомия, тъй 

като това зависи от уменията на 

хирурга, извършващ процедурата. 

Показанията за тази процедура ва-

рират от единична интрамурална 

или субсерозна миома с размер до 15 

cm или по-малко, или три или по-мал-

ко на брой миоми с диаметър 5 cm 

всяка или по-малко, до общ размер 

на матката ≤14 гестационна седми-

ца, след 3-месечен курс на лечение с 

GnRH агонист, без миома в близост 

до маточната артерия или близо до 

роговете на матката, ако се желае 

фертилитет и поне 50% от миома-

та е субсерозна. Въпреки това опит-

ни хирурзи съобщават за лапароскоп-

ска миомектомия при миомни възли 

над 10 cm, над 15 cm и дори повече 

от 20 cm в диаметър. Съобщава се 

и лапароскопска миомектомия на ми-

омни възли с тегло над 500 g[6-12].

Като общо правило, идеалният кан-

дидат за лапароскопска миомекто-

мия е пациент с по-малко от три 

миоми, не по-големи от 8-9 cm или 

с миоми на педикул, независимо от 

размера им[13].

При лапароскопска миомектомия 

пациентът се поставя в ниска ли-

тотомична позиция. Обикновено 

повечето лапароскопски миомекто-

мии се извършват чрез един порт, 

изведен на пъпа, с размер 5-10 mm и 

един или два работни порта, всеки 

по 5 mm, от двете страни. Единият 

страничен порт обикновено е на ни-

вото на пъпа или леко дистално от 

него, докато другият е медиално 

спрямо spina iliaca anterior superior. 

При по-големи размери на матка-

та, страничен порт може да бъде 

поставен и в областта над пъпа. 

Може да се изведе надпубисен 11-

12 mm порт, за да се улесни по-къс-

но морселацията. Преди поставяне 

на работните портове трябва да 

се оцени внимателно размерът и 

позицията на миомните възли. Ако 

има съмнение относно безопасно-

то извършване на миомектомията 

чрез лапароскопия, трябва да се из-

върши конвенционална миомекто-

мия или минилапаротомия. Прагът 

за конверсия зависи от уменията и 

опита на хирурга. Тазовата кухина 

трябва да бъде оценена за различ-

на патология, като ендометриоза, 

сраствания или аднексиална патоло-

гия. За захващане на миомата с цел 

упражняване на тракция по време 

на дисекцията се използва миомен 

винт или тенакулум. Видимите съ-

дове се електрокоагулират преди 

да бъдат прекъснати. След пълно 

отстраняване на миома(ите), дефе-

ктът на матката се лаважира. Точ-

ките на кървене се идентифицират 

и контролират, за предпочитане с 

биполярна коагулация. Прекомерна-

та употреба на електрохирургия 

не само прави възстановяването на 

миометриума по-трудно, но също 

така възпрепятства заздравяване-

то на тъканите с последващ риск 

от маточно-перитонеална фистула 

и руптура по време на последващи 

бременности. Интрамуралните 

миоми или миоми, разположени в 

широката връзка на матката, са 

най-трудни за правилно лапароскоп-

ско лечение и трябва да се извърш-
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ва само от хирурзи с опит в лапаро-

скопското зашиване. Това е особено 

важно, ако пациентката планира 

бременност. Хемостазата се полу-

чава с конци, клипси или биполярни 

форцепси. Широкият лигамент и 

перитонеумът не се затварят, а 

се оставят да зараснат спонтанно. 

Рядко се извежда дренаж.

Лапароскопски 
асистирана 
миомектомия 
(LAM)
Лапароскопски асистираната мио-

мектомия (LAM) е техника, разра-

ботена и описана за първи път през 

1994 г. от Nezhat и сътрудници[14]. 

Методът бе описан като нов под-

ход, който запазва предимствата 

на лапароскопската процедура без 

опасенията за пълна лапароскопска 

миомектомия, а именно процедура, 

изискваща техническо оборудва-

не, удължено време за анестезия, 

повишена загуба на кръв, вероятно 

по-висок риск от образуване на след-

оперативни адхезии и незащитена 

интракорпорална морселация на 

фиброидите[15]. Комбинацията от 

лапароскопия и минилапаротомия 

съкращава времето на операцията 

и позволяват на повече гинеколози 

да прилагат тази техника. 

Затварянето на матката е по-си-

гурно, когато се използва мини-ла-

паротомният разрез за конвенцио-

нално зашиване на матката на два 

или три слоя, като по този начин се 

намалява рискът от дехисценция на 

стената, фистули и следоператив-

ни сраствания. Лапароскопската 

част от процедурата позволява екс-

плорация на коремната и тазовата 

кухина, диагностициране и лечение 

на асоциирана с фиброидите – ендо-

метриоза или сраствания.

LAM позволява бърза екстраабдо-

минална морселация на миомните 

възли, без риск от увреждане на съ-

седни органи[16,17]. 

LAM избягва риска от разпростра-

нение на недиагностициран сарком 

и разсейване на злокачественото 

заболяване. Той също така предот-

вратява ятрогенното образуване 

на паразитни миоми и нараняване на 

интраабдоминални структури като 

черва, пикочния мехур или тазовите 

съдове[18-27]. 

При внимателно подбрани случаи 

LAM е безопасна и ефикасна алтер-

натива както на лапароскопската 

миомектомия, така и на миомек-

томията чрез лапаротомия. Тези 

случаи включват пациенти с множе-

ство големи или дълбоки интраму-

рални миоми. При жени, които жела-

ят бъдеща бременност, LAM може 

да бъде предпочитан подход, тъй 

като позволява щателно зашиване 

на дефекта на матката на няколко 

слоя и по този начин елиминира пре-

комерната електрокоагулация.

Основните четири цели на LAM са: 

минимизиране на загубата на кръв, 

предотвратяване на постопера-

тивните сраствания, поддържане 

на целостта на стената на матка-

та и избягване на незащитена ин-

тракорпорална морселация и свърза-

ните с нея усложнения.

Роботизирана 
миомектомия 
Най-съвременният метод за извърш-

ване на миомектомия е роботизира-

ният подход.

Когато хирургът планира минимал-

но-инвазивна миомектомия и има 

избор, предпочита роботизираната 

помощ, особено ако се очаква сло-

жен сценарий[28]. 

Сравненията на случаите между 

пациенти, подложени на AM (абдо-

минална миомектомия) или роботи-

зирана миомектомия (РM) показват, 

че РM е свързана с по-ниска средна 

кръвозагуба, по-малко усложнения 

и по-кратък болничен престой, но 

изисква значително по-дълго опера-

тивно време[29]. 

Вагинална 
миомектомия
Израждащите се на педикул миоми 

обикновено се отстраняват ваги-

нално дори в амбулаторни условия. В 

някои случаи педикулът (крачето) е 

достатъчно дълъг, за да позволи на 

миомите да пролабират във влага-

лището през шийката на матката, 

което прави това отстраняване 

още по-лесно.

Трудността на този вид интервен-

ция е различна и е в зависимост от 

размера, дебелината и дължината 

на педикула. Някои от миомите мо-

гат да бъдат отстранени само чрез 

просто усукване, но по-безопасният 

начин е първично да се лигира педи-

кулът и след това да се изреже или 

при необходимост да се коагулира. 

Вагиналната миомектомия оста-

ва един от по-лесните методи за 

отстраняване на миоми, които са 

пролабирали във влагалището. Пре-

глед на стандартните хирургически 

текстове от края на деветнаде-

сети и началото на двадесети век 

показва, че независимо от тяхната 

позиция, независимо дали са субму-

козни, интрамурални или субсерозни, 



48 Брой 2/2023, Година XXIII

medinfo.bg02
Ф Е В Р У А Р И

2 0 2 3

дори относително големи фиброиди 

могат да бъдат отстранени ваги-

нално. 

Съществуват три различни подхода 

на вагинална миомектомия: транс-

цервикален, трансвагинален и кулдо-

палапароскопски подход.

Хистероскопска 
миомектомия 
Philipp Bozzini е първият учен, който 

прилага светлина, за да визуализира 

вътрешността на човешкото тяло 

през 1805 г. (Фиг. 2).

Тогава Desormeaux представя свое-

то устройство за цистоскопия и 

използва термина „ендоскопия“ през 

1853 г. (Фиг. 3).

Pantealoni извършва първото изслед-

ване на маточната кухина при 60-го-

дишна жена с абнормно маточно 

кървене с помощта на устройство-

то на Desormeaux през 1869 г. Той 

вижда ендометриален полип и го ка-

утеризира със сребърен нитрат под 

ендоскопски изглед. 

Очевидно е, че визуализацията на 

маточната кухина е важен момент 

за диагностициране на патология 

на ендометриума с възможност 

за нови методи на лечение. Поради 

това много изследователи се инте-

ресуват от подобряването на визуа-

лизацията на маточната кухина.

Субмукозната миома (СМ) е потен-

циално опасна патология за здраве-

то на жените и води до нежелани 

последствия (Фиг. 1 Тип 0). Следо-

вателно хистероскопското лече-

ние на субмукозните миоми (СМ) е 

било предизвикателство в гинеко-

логичната практика, тъй като в 

миналото хистеректомията е бил 

единственият надежден хирургичен 

подход на тази патология.

Всяка жена със симптоматичен суб-

мукозен фиброид е кандидат за хис-

тероскопска миомектомия. Субму-

козните миоми представляват само 

5-10% от всички миоми, но в повече-

то случаи са свързани със симптоми 

като тежко менструално кървене, 

безплодие и повтарящи се спонтан-

ни аборти[30]. По-рядко съобщавани-

те индикации за оперативното им 

отстраняване включват дисмено-

рея и неспецифична тазова болка[31]. 

Инфертилните пациенти с фиброи-

ди, които засягат ендометриална-

та кухина, имат по-лоши репродук-

ф и г у р а  3 :

Ендоскоп на 
Desormeaux

ф и г у р а  2 :

Philipp Bozzini и 
първият ендоскоп
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тивни резултати от популацията 

от безплодни пациенти без фиброи-

ди и отстраняването на фиброиди-

те с патологичен интракавитарен 

компонент е ефективно[32]. 

Следователно изборът на радикално 

лечение чрез хистеректомия се е 

считало за златен стандарт за хи-

рургично лечение на симптоматич-

ни субмукозни фиброиди в миналото.

Напредъкът на хистероскопската 

техника и въвеждането на предхи-

рургично лечение за намаляване на 

размера на миомите драстично про-

меня стратегията при лечение на 

субмукозните миоми.

Хистероскопската миомектомия е 

метод на пръв избор при лечение на 

вътрематочни миоми предизвиква-

щи тежко менструално кървене и 

проблеми при забременяване. Огра-

ничения за метода създават разме-

рът и разположението на възлите, 

но с усъвършенстването на мето-

да и използваните инструменти се 

предоставя възможност за по-добър 

и ефективен метод на лечение на 

симптоматичните пациенти. 

Заключение
Няколко аспекта трябва да бъдат 

разгледани преди да се предприеме 

миомектомия – размер, разположе-

ние на фиброидите, опит на опера-

тора, наличен инструментариум, 

възраст на пациента и репродук-

тивни планове. Вследствие богата-

та гама на оперативни подходи за 

миомектомия, пред хирурга стои 

предизвикателството да избере 

най-правилния и подходящ метод ин-

дивидуално за всеки пациент. 

Пациенти с миома на матката, кои-

то желаят бъдеща бременност, 

представляват предизвикателство 

за повечето лекари, опитващи лапа-

роскопски подход. Рискът от бъде-

ща руптура на матката е основен 

проблем след всяка операция, засяга-

ща миометриума. Трудностите при 

адекватното лапароскопско затва-

ряне на всички слоеве и използването 

на електрокоагулация за хемостаза, 

могат да допринесат за повишава-

не на риска от руптура на матката. 

Използването на електрокоагулация 

за хемостаза във вътрешността 

на маточния дефект може също да 

увеличи риска от образуване на уте-

ро-перитонеална фистула. Следопе-

ративните сраствания се увелича-

ват, когато се поставят шевове в 

серозния слой. 

Перфектният гинеколог трябва да 

владее всички хирургични техники и 

да може да селектира пациентите. 

Адекватният подбор на пациенти и 

добрата оценка на случаите опреде-

ля успеха на индивидуалния подход. ■
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С
татистически, над 30% от 

пациентките с едностранна 

бъбречна агенезия обикнове-

но имат и съпътстваща аномалия 

в развитието на половата система 

(Мюлерова аномалия). Въпреки това 

диагнозата на проблема в половите 

органи често се забавя до и след ме-

нархе, когато различно-степенните 

анатомични промени водят до кли-

нична проява и усложнения. 

Добре известно от ембриологията 

е, че отделителната и полова сис-

теми при човека се намират в тясна 

взаимовръзка по време на органоге-

незата. Процесите започват с обра-

зуване на структурите и органите 

на отделителната система, след 

което последва развитието на поло-

вата система. Формирането на бъ-

бреците преминава през три етапа:

 • Пронефрос – рудиментарна не-

функ ционираща структура, която 

се появява в началото на 4 г.с.

 • Мезонефрос – голям издължен се-

креторен орган, който се появява 

в края на 4 г.с. и функционира в про-

дължение на четири седмици.

 • Метанефрос – предшественик на 

същинския бъбрек. 

Аномалии на отделителната сис-

тема се срещат при около 4% от 

новородените. Разделят се на уро- и 

нефропатии. Най-честите от тях 

са везико-уретералният рефлукс с 

честота около 2% от педиатрич-

ната популация, задните уретрални 

валви, обструктивният мегауре-

тер, бъбречената хипоплазия (1:400), 

подковообразният бъбрек (1:500), 

едностранната бъбречна агенезия 

(1:1000), тазовият бъбрек (1:2000) и 

поли- и мултикистичните бъбреч-

ни дисплазии, които се срещат при 

между 1:3600 и 1:4600 новородени. 

Като цяло, вродените аномалии на 

бъбреците и уринарния тракт със-

тавляват 20% от всички вродени 

дефекти, което ги прави едни от 

най-често срещаните малформации.

В съседство с ембрионалните 

структури, от които се образува 

отделителната система, се нами-

рат тези, формиращи органите 

на гениталния тракт. Това са ме-

зонефричните (Волфови) и параме-

зонефричните (Мюлерови) канали. 

Отсъствието на Y-хромозома и 

липсващата в резултат на това 

продукция на тестостерон и ан-

тимюлеров хормон водят до деге-

нерирането на Волфовите канали, 

и формиране на женската полова 

система. По време на органогене-

зата Мюлеровите канали се сливат 

в по-голямата си част и образуват 

матката, маточната шийка и прок-

РЯДЪК СЛУЧАЙ НА 
АГЕНЕЗИЯ НА 
ПОЛОВИТЕ ВЪРВИ
КЛИНИЧНА ПРАКТИКА

д-р Ангел 
Налбански, дм, 

д-р Георги 
Димитров

СБАЛАГ „Майчин 
дом“, гр. София
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сималната трета на влагалището. 

Сливане не се наблюдава единстве-

но в краниалните им отдели, от кои-

то се образуват маточните тръби. 

Останалите две трети от влагали-

щето произлизат от урогениталния 

синус. Яйчниците се образуват от 

индиферентните гонади, съставени 

от мезотела, покриващ задната ко-

ремна стена, подлежащия мезенхим 

и примордиалните герминативни 

клетки. Формирането им започ-

ва през 5 г.с. със задебеляване на 

мезотела, намиращ се медиално от 

мезонефроса. Прегледът на лите-

ратурата показва, че честотата 

на Мюлеровите аномалии варира в 

широки граници – между 1 и 10%. От 

тях най-чести са двурогата матка 

(20%) и uterus didelphys (10%).

Счита се, че Мюлеровите аномалии 

се съчетават с дефекти на отде-

лителната система в 30 до 50% от 

случаите, като най-честата от тях 

е едностранната бъбречна агене-

зия с честота до 30%. В проучване 

върху 60 пациентки с едностранна 

бъбречна агенезия Acién и сътруд-

ници установяват 27 случая (45%) на 

двурога матка с две маточни шийки, 

10 случая (16.7%) на двойна и едноро-

га матка, 8 случая (13.3%) на двурога 

матка с една шийка, 4 случая (6.7%) 

на агенезия или хипоплазия и 1 случай 

(1.7%) на септирана матка. При всич-

ки групи пациентки, с изключение на 

тези с еднорога матка, преобладава 

агенезията на десния бъбрек.

Определени констелации от анома-

лии на отделителната и половата 

системи при жените са обособени 

в синдроми. Това са синдромите на 

Майер-Рокитански-Кюстер-Хаузер 

(МРКХ) и Херлин-Вернер-Вундерлих 

(ХВВ). Първият се характеризира с 

агенезия на матката и почти пълна 

агенезия на влагалището. Яйчници-

те и дисталните отдели на маточ-

ните тръби обичайно са запазени. 

Честотата му е 1:4000-5000 и се 

разделя на тип 1, при който липсват 

аномалии на други органи и систе-

ми и тип 2, при който се срещат 

най-често дефекти на отделител-

ната система и гръбначния стълб. 

Вторият включва триадата двойна 

матка, сляпо завършваща хемиваги-

на и ипсилатерална бъбречна агене-

зия. Точната му честота не е уста-

новена, но се предполага, че е между 

0.1 и 3.8%.

Представяме ви клиничен случай 

на едностранна бъбречна агенезия 

(липса на ляв бъбрек, известна от 

раждането), придружена от рядък 

тип агенезия на Мюлеровите канали, 

открита случайно при планова лапа-

роскопска операция на ендометри-

озна киста на десен яйчник.

Пациентката М.К., 33-годишна, по-

стъпва в клиниката за първи път. 

От анамнестичните данни: редовен 

менструален цикъл с интервал 25-27 

дни, трае 4-5 дни. По описание на же-

ната менструацията е „оскъдна“ и 

силно болезнена. Една бременност, 

завършила предтерминно (33 г.с.) 

чрез Цезарево сечение. Няма други 

операции. Отрича алергии. 

Обективно при гинекологичен пре-

глед: влагалище нормално дълбоко 

и широко, гладки стени и сводове; 

PVCU – конично, гладко, розово; мат-

ка – опипва се в AVF, нормална голе-

мина, правилна форма, ограничено 

подвижна с болезненост повече вдя-

сно; десен яйчник – леко увеличени 

размери, болезнен при палпация, в 

близост до задна маточна стена; ляв 

яйчник – не се палпира; параметри – 

свободни.

Находката от ултразвуковия пре-

глед показа нормално разположена 

матка в AVF, лигавица с дебелина 

9-10 mm, ендометриозна киста по 

долен полюс на десен яйчник. Не се 

ф и г у р а  2 : 

Лапароскопски 
изглед на 
маточното тяло 
и десни аднекси 
(тръба и яйчник)

ф и г у р а  3 : 

Ляв яйчник и 
дистална част 
на лява маточна 
тръба зад него
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намери ляв яйчник. Нямаше данни за 

свободна течност в малкия таз.

След провеждане на необходимите 

изследвания и предоперативна под-

готовка, се извърши оперативна 

лапароскопия за отстраняване на 

ендометриозната киста на десен 

яйчник. 

От огледа на коремната кухина се 

установи: 

Матка – сравнително правилна три-

ъгълна форма, силно наклонена вляво. 

Не се визуализира ляв маточен рог. 

Ляв lig. rotundum – не се визуализира 

изходното място от рога на матка-

та, визуализира се дистално преди 

навлизане в ингвиналния канал; десни 

аднекси: маточна тръба с нормална 

дължина, изхожда от десния мато-

чен рог, свободно подвижна, без ви-

дими патологични промени, запазен 

фимбриален апарат; десен яйчник – 

леко уголемен, свободно подвижен, 

доминантен фоликул по горен полюс, 

кистозна формация в долния полюс 

(ендометриозна киста). Леви адне-

кси: не се визуализира начало на ма-

точна тръба. При оглед по хода на 

коремната стена се видя ляв яйчник 

с нормална големина и форма над 

входа на таза (навлиза в ингвинал-

ния канал) и зад него дистална част 

на лява маточна тръба със запазен 

фимбриален апарат. Не можа да се 

открие останалата част от лява 

маточна тръба и евентуално има 

или не връзка с маточното тяло; 

cavum Douglassi – не е изграден като 

анатомично пространство.

Като резултат от обсъждането на 

този клиничен случай и справка с на-

личните литературни данни, смята-

ме, че при едностранната бъбречна 

агенезия винаги трябва да се подози-

ра и наличие на генитална малформа-

ция и обратно. Освен това връзката 

между малформациите на уро-гени-

талния тракт изглежда увеличава 

риска от някои заболявания като ен-

дометриоза и гръбначни или скелет-

ни аномалии. Необходими са повече 

проучвания, за предпочитане прос-

пективни, за да се потвърдят вза-

имовръзките при подобни клинични 

находки. ■
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Как можем да 
превантираме рака на
ШИЙКАТА НА МАТКАТА?

ÍÎÂÈÍÈ

HPV е най-разпространената 
инфекция, предавана по 
полов път в САЩ. Над 

85% от общото население е било изложено 
на вируса. HPV ваксината предлага най-го-
ляма защита, когато се постави преди 
човек да започне сексуално активен живот. 
Центровете за контрол и превенция на 
заболяванията препоръчват HPV ваксината 
за рутинна ваксинация на възраст 11 или 
12 години и на всички до 26 години, които 
не са били ваксинирани преди това. 

Друга важна превантивна мярка са скри-
нинговите тестове. Те включват цитона-
мазка, чрез която се откриват абнормални 
клетки в шийката на матката, включително 
ракови. Медицинските специалисти препо-
ръчват първата цитонамазка да се вземе на 
21-годишна възраст и повторение на всеки 
три до пет години за жени от 21 до 65 год. 

При жени на възраст над 30 години Pap 
тестът може да се комбинира с HPV ДНК 
тест. Адекватна превенция е училищното 
обучение спрямо рисковeте, които съпът-
стват промискуитета. Според Американско-
то онкологично дружество хората, които 
пушат, са по-склонни да се разболеят от 
рак на шийката на матката, отколкото тези, 
които не пушат. 

Изследователите вярват, че вторичните 
тютюневи продукти, които са открити в 
цервикалната слуз на пушачите, могат 
да увредят ДНК на клетките на шийката 
на матката, което може да допринесе за 
развитието на рак на шийката на матката. 
Пушенето също отслабва способността на 
имунната система да се бори с инфекциите, 
включително HPV.
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Увод
Ендометриозата се определя ка-

то наличие на тъкан, подобна на 

вът решния слой на матката (ен-

дометриум), извън кухината на 

матката. Заболяването се диагно-

стицира консервативно (образна 

диагностика) и/или хирургично (ла-

паротомия, лапароскопия). Хирур-

гичната интервенция и диагнозата 

обаче обикновено са предшествани 

от пристъпи на хронична коремна 

болка и/или хронична тазова болка, 

което кара пациентките да се обър-

нат към лекуващия лекар. Повече от 

60% от жените, диагностицирани 

с ендометриоза, съобщават за хро-

нична тазова болка. Въпреки това 

механизмите, чрез които ендоме-

триозата предизвиква състояние 

на хронична болка, остават слабо 

разбрани. Хирургичното отстра-

няване на ендометроидни лезии и/

или ендометриални кисти може да 

постигне известен успех за облекча-

ване на болката при пациентки с ен-

дометриоза. Няма и съответствие 

в съотношението между тежестта 

на болката и големината и разпро-

странението на ендометроидните 

лезии. Освен това в голям брой от 

случаите хроничната тазова болка 

често се появява отново в рамки-

те на около година след операция-

та, дори при липса на регенерация 

на лезиите. Очевидно се наблюдава 

разминаване между сегашната ни 

представа, че болката, свързана с 

ендометриоза, зависи единствено 

от лезиите и реалността, с която 

се сблъскват пациентките с ендо-

метриоза по целия свят. Този факт 

се подкрепя допълнително от наблю-

дението, че жени с ендометриоза 

често страдат от редица съпът-

стващи субективни оплаквания и 

клинични изяви. Ендометриозата не-

рядко се диагностицира по повод оп-

лаквания, свързани с пикочния мехур 

и дебелото черво; те се характери-

зират със сензорна дисфункция като 

синдром на свръхактивен пикочен 

мехур и синдром на раздразнените 

черва. Тези субективни и клинични 

прояви предполагат по-сложна пато-

физиология на болката, предизвика-

на от ендометриоза, която не може 

да се обясни само с ендометроидни 

лезии. Много изследвания в послед-

ните години показват, че хронично 

ремоделиране на нервната систе-

ма възниква в споделени сензорни 

невронни пътища, за да предизвика 

състояние на продължителна пери-

ферна и централна сенсибилизация и 

хронична болка при пациенти с ендо-

метриоза.

Предполагаеми 
механизми на 
болката при 
ендометриоза
По-голямата част от изследвания-

та на механизмите, лежащи в осно-

вата на болката при ендометриоза, 

са фокусирани върху ендометроид-

ните лезии и срастванията в малкия 

таз като основен източник на бол-

ка. Въпреки че болката, специфична 

за лезията, е очевидна и несъмнено 

е от съществено значение за инду-

цирането на болка, предизвикана от 

ендометриоза, отстраняването на 

лезията не гарантира облекчаване-

то и във всички случаи, като различ-

ни клинични проучвания показват, 

ЕНДОМЕТРИОЗА И БОЛКА 

д-р Ангел 
Налбански, дм

СБАЛАГ „Майчин 
дом“, гр. София

ЗАПОЧВАМЕ ЛИ ДА ОСЪЗНАВАМЕ СЛОЖНОСТТА НА ПРОБЛЕМА?
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че над 30% от пациентите нямат 

облекчаване на болката след опера-

ция. Освен това много често няма 

положително съотношение между 

стадия на ендометриоза (дефини-

ран от морфологията на лезията) и 

тежестта на тазовите симптоми, 

което предполага, че в генезата на 

болката са включени допълнителни 

механизми. Съвременните разбира-

ния водят до извода, че в процеса 

са включени цикличното кървене от 

лезии и последващото възпаление 

както на местата на лезията, така 

и в перитонеалната кухина. След 

това тези възпалителни реакции 

водят до създаване и активиране на 

сензорни влакна и променено акти-

виране на ноцицептивните пътища.

Възпаление
В матката естественото разруша-

ване и елиминиране на ендометриал-

ната тъкан по време на менструа-

ция се контролира от спадащите 

нива на естроген и прогестерон, 

при което се унищожават менстру-

алните остатъци от матката, за 

да се създаде възможност за започ-

ване на следващия цикъл на регене-

рация на ендометриума. Този процес 

включва участието на голям брой 

клетки на имунната система: неу-

трофили, макрофаги и клетки-убий-

ци. Ендометриумът претърпява 

апоптоза и некроза и накрая отпада. 

Програмираната клетъчна смърт 

по време на менструация освобож-

дава множество клетъчни продук-

ти – желязо, реактивни кислород-

ни валентности, простагландини 

и семейство молекулярни модели, 

свързани с увреждане на околната 

тъкан. При наличие на ретроградна 

менструация фрагменти от отпа-

дащия ендометриум се „залепват“ и 

образуват лезии върху перитонеума, 

където остават ендометроидни 

по природа, проявявайки естроген-

на зависимост и съответно имат 

възможността да претърпяват ци-

клични възпалителни и менструални 

промени. Циклично кървене в отго-

вор на половите хормони, което ес-

тествено се появява в матката по 

време на менструация, може също 

да се наблюдава в перитонеалната 

кухина, като се активира имунен от-

говор, подобен на случващото се в 

матката по време на менструация 

със съответното повишение на 

възпалителни растежни фактори 

(цитокини/хемокини), неутрофили и 

простагландини. В перитонеалната 

течност на жени с ендометриоза 

имаме повишени нива на PGE2, фак-

тор на туморна некроза-α (TNFα), 

фактор на растежа на нервите 

(NGF), експресиран и секретиран 

с регулиране на активирането на 

нормални Т-клетки и интерлевкини. 

От физиологична гледна точка е ва-

жно, че всички тези медиатори са 

способни директно да активират 

сензорните нервни окончания, кое-

то предполага, че възпалителните 

механизми играят сериозна роля при 

свързаната с ендометриоза хронич-

на тазова болка. Допълнителни из-

следвания водят до предположение-

то, че дългосрочното въздействие 

на хроничното възпаление активира 

и повишава чувствителността на 

сетивните нерви в ендометриозни-

те лезии, като дава начало на прех-

върляне на болка към централната 

нервна система. Активирането на 

сетивните нервни влакна за гене-

риране и предаване на болка към 

ЦНС е последващ етап в пътя за об-

работка на болката и допринася за 

развитието на хронична висцерална 

болка. Така цикличното възпаление 

може да влоши болката по време на 

менструация, но към него се добавя 

и нецикличната болка, която също 

се изпитва от много жени с ендоме-

триоза. Това доказва, че с развитие 

на заболяването се появяват допъл-

нителни механизми, независими от 

цикличните събития, които допри-

насят за хроничната тазова болка 

при ендометриоза.

Невроангиогенеза 
и неврогенно 
възпаление
Болката се основава на същест-

вуването на пътища за сензорно 

предаване, свързващи периферните 

стимули с гръбначния мозък за об-

работка и главния мозък за възприя-

тие. Нормалният ендометриум няма 

сензорно нервно захранване, свърза-

но с тези пътища. За да могат ен-

дометроидните лезии да предизви-

кат хронична болка, е необходимо 

развитието на нови сензорни нерви, 

които да предават тези сигнали. В 

последните години резултатите 

от хистологични проучвания показ-

ват, че след като ендометриални-

те фрагменти се прикрепят към 

перитонеума и се превърнат в ендо-

метроидни лезии, започва процес на 

невроангиогенеза: едновременно се 

създава собствено кръвоснабдяване 

чрез генериране на нови кръвоносни 

съдове за подпомагане на растежа и 

оцеляването (ангиогенеза) и синхро-

низирано развитие на нервни влакна. 

Невроангиогенезата се регулира от 

естрогена и имунни клетки, включи-

телно макрофаги, които са важен 

източник на съдов ендотелен рас-

тежен фактор и нервен растежен 

фактор, като и двата се увеличават 

при ендометриоза. Макрофагите за-

силват локалното възпаление, уле-
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сняват растежа на ектопични ендо-

метроидни лезии и участват пряко 

в ангиогенезата, освобождавайки 

хемокини и цитокини, които допъл-

нително стимулират растежа на 

ендометроидната тъкан. Ангиоген-

ните фактори засилват кръвоснаб-

дяването и поддържат растежа и 

разпространението на перитонеал-

ните лезии, докато невротрофич-

ните фактори са от съществено 

значение за развитието както на 

автономните неврони, така и на 

сензорните аферентни неврони, 

които предават ноцицептивни сти-

мули. Повишена плътност на малки, 

немиелинизирани нервни влакна, сен-

зорни, симпатикови и парасимпа-

тикови еференти са открити в ен-

дометроидни лезии и ендометриума 

на жени с ендометриоза. По-голяма-

та част от тези немиелинизирани 

нервни влакна са идентифицирани 

като сензорни аференти на С-влак-

на, немиелинизирани нерви, обикно-

вено функциониращи като ноцицеп-

тори, което ги поставя в основата 

на генериране на хронична тазова 

болка при ендометриоза. Увеличава-

нето на невроангиогенните марке-

ри усилва действието на нервните 

влакна в лезиите и е тясно свързано 

със симптомите на хронична тазо-

ва болка при жени с ендометриоза. 

Маркерите за адренергичните и 

холинергичните неврони (невропеп-

тид Y), както и за немиелинизирани-

те С-влакна (субстанция P: SP, пеп-

тид, свързан с ген на калцитонин: 

CGRP), са значително по-високи в 

ендометриума на пациенти с ендо-

метриоза. Повишени нива на нев-

ротрофини и техните рецептори, 

включително NGF и неговия рецеп-

тор тирозинкиназа А, също се на-

блюдават в ендометриални биопсии 

на жени с ендометриоза. NGF насър-

чава образуването на нови нервни 

влакна и действа директно върху 

съществуващите сензорни нервни 

влакна, за да предизвика болка. Тези 

ефекти се влошават от повишени-

те нива на циркулиращия естроген 

при жени с ендометриоза, тъй като 

този хормон подобрява NGF активи-

рането на тирозинкиназа А. Увелича-

ването на плътността на нервните 

окончания в лезиите и повишената 

възбудимост на нервите осигурява 

основата за повишена ноцицепция в 

местата на лезията. Установено е 

също, че предизвиканият от увреж-

дане на нервите протеин 1 (Ninj1), 

който насърчава израстването на 

неврит, се експресира в ендометро-

идните импланти по яйчниците 

и перитонеума. От разгледаните 

най-общо процеси дотук се премина-

ва към следващото ниво в генезата 

на хронична тазова болка при жени 

с ендометриоза – неврогенното въз-

паление. Вече създадената про-но-

цицептивна среда, предизвикана 

от ендометроидните лезии в пери-

тонеалната кухина, натрупването 

на разградени тъканни странични 

продукти, включително ROS, PGE2 и 

понижаването на нормалната за пе-

ритонеалната кухина киселинност, 

директно действат върху сетивни-

те нервни влакна чрез рецептори на 

ноцицептивните аферентни нерви, 

разположени вътре в лезиите. Ак-

тивираните сензорни нервни влакна 

поддържат възпалението чрез поло-

жителна обратна връзка, наречена 

„неврогенно възпаление“. Възбуж-

дането на тези нервни влакна води 

до освобождаване на допълнителни 

провъзпалителни модулатори. Това 

включва невропептиди като SP и 

CGRP, и двата от които се намират 

във и около ендометроидните лезии 

при жени с болка, свързана с ендоме-

триоза. Освен това, активирането 

на сензорните аферентни нерви 

инициира натрупването на мастни 

клетки и последващото освобожда-

ване на провъзпалителни цитокини, 

включително TNFα, NGF, PGE2 и раз-

лични интерлевкини като IL-1β, кое-

то допринася за хронифициране на 

неврогенното възпаление.

Периферна 
сенсибилизация
Физиологичното развитие на всич-

ки патологични промени, описани 

дотук при жени с ендометриоза, 

водят до следващото ниво на про-

мени, които допринасят за разви-

тието на хроничната тазова болка. 

Настъпват структурни, синаптич-

ни и вътрешни промени, които до-

веждат функцията на невроните до 

по-чувствително състояние – спада-

не на прага за невронно активиране 

и възникване на болка от стимул, 

който при здрави жени не провоки-

ра болка (алодиния) или засилване на 

съществуващата болка (хиперал-

гезия). Този механизъм осигурява 

защита от по-нататъшно уврежда-

не след развитието на възпаление 

от съществуващо нараняване. Ако 

възпалението продължава (наличие 

на ендометриоза) или се появи не-

правилно адаптиране към първона-

чалните сенсибилизиращи стимули, 

ноцицепторите могат да станат 

хронично свръхчувствителни дори 

след като възпалението отшуми и 

хистологията изглежда нормална. 

Тази периферна свръхчувствител-

ност на ноцицептивните влакна 

в местата на ендометроидните 

лезии може да играе роля в алодиния 

и хипералгезия, наблюдавани при па-

циенти с ендометриоза. Предполага 

се, че хроничната сенсибилизация на 

периферните сензорни нервни влак-

на на свой ред води до следващото 
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патофизиологично ниво – сенсибили-

зация на централната нервна систе-

ма при ендометриоза. Последните 

проучвания също показват, че изла-

гането на хроничен стрес в ранна 

възраст може да увеличи вероят-

ността от хронична тазова болка 

по-късно в живота, докато пристъ-

пите на остър стрес могат да я 

предизвикат или влошат.

Сенсибилизация 
на ЦНС
Доказано е, че хроничната свръхвъз-

будимост на периферната нервна 

система индуцира дългосрочни про-

мени в сигнализирането на централ-

ната нервна система. Тези състоя-

ния допринасят за повишаване 

чувствителността на невроните 

в ЦНС, което води до дълготрайна 

хипервъзбудимост в отсъствието 

на вредни стимули. Централната 

сенсибилизация може да предизвика 

дългосрочни промени в обработка-

та на болката, подобно на генери-

рането на „памет.“ Това може да е 

особено важно при ендометриоза, 

тъй като много жени изпитват по-

стоянна болка въпреки лечението 

или отстраняването на ендометро-

идните лезии. Освен това жените 

с дисменорея (менструална болка) 

имат повишено активиране на ЦНС 

към вредни стимули в сравнение с 

жени, които не изпитват менстру-

ална болка. Съответно, централ-

ната сенсибилизация на пътищата 

на болката може да помогне да се 

обясни защо хроничната болка про-

дължава при някои пациенти след 

отстраняване на лезиите или защо 

диагностицираните резултати от 

лезии нямат положителна връзка с 

интензитета на болката. Въпреки 

че са докладвани промени в обра-

ботката на централната болка при 

ендометриоза, не е ясно дали те 

обострят хроничната тазова болка 

или тези жени вече са сенсибилизи-

рани и имат повишен отговор към 

заболяването. Тъй като забавянето 

между началото на болката и диа-

гнозата и лечението на ендометри-

озата обикновено е между осем до 

12 години, има достатъчно възмож-

ности за тези лезии да доведат до 

хроничните промени, необходими за 

предизвикване на централна сенси-

билизация. Въпреки че понастоящем 

не е известно дали по-ранното ди-

агностициране и отстраняване на 

лезиите може да предотврати тези 

промени при пациентите, някои кли-

нични проучвания при животински 

модели показват, че отстранява-

нето на ендометроидните лезии в 

ранен етап на прогресия може да на-

мали или може би изцяло да предот-

врати развитието на хронична та-

зова болка, докато отстраняването 

им на по-късни етапи няма ефект.

Заключение
Болката е един от основните симп-

томи при ендометриозата. В много 

случаи тя продължава въпреки кон-

сервативното или оперативно лече-

ние на заболяването. В последните 

години различни изследвания водят 

до извода, че множество механизми 

са в основата на свързаната с ендо-

метриозата болка: възпалителната 

компонента на заболяването, ноцио-

цепцията (сложно взаимодействие 

на нервни стимули, които водят до 

болка поради механични, химични или 

термични стимули в чувствителни-

те към болка човешки тъкани), как-

то и промени в обработката на бол-

ката в периферната и централната 

нервна система. Както се наблюда-

ва и при други хронични състояния, 

болката при ендометриоза често 

пъти е свързана с психологически 

стрес и умора, като и двете могат 

да усилят болката. Надяваме се, че в 

бъдеще ще бъдат разработени ме-

тоди за фенотипизиране на жените 

на базата на основните механизми 

на болка. Оптималното облекчава-

не на болката за пациента е по-ве-

роятно, ако неговите специфични 

допринасящи механизми за болка са 

идентифицирани и се намери подхо-

дящ индивидуален подход. Такива ме-

тоди могат също така да подобрят 

подбора на пациенти за клинични 

изпитвания, потенциално увелича-

вайки вероятността за иденти-

фициране на нови лечения за много 

жени с ендометриоза, за които не е 

постигната приемлива аналгезия. ■
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М
одератори на експертния панел бяха проф. 

д-р Мария Токмакова – УМБАЛ „Свети Георги“, 

Пловдив и проф. д-р Асен Гудев – УМБАЛ 

"Царица Йоанна-ИСУЛ", София, а специални 

гост-лектори – проф. д-р Стефан Анкер, клиничен ком-

плекс „Шаритé“, Германия, главен изследовател на про-

грамата EMPEROR-Preserved и проф. д-р Джавед Бътлър 

– президент на Baylor Scott University и White Research 

Institute и професор по медицина от университета в 

Мисисипи, САЩ.

В своето експозе проф. д-р Джавед Бътлър представи 

темата „Сърдечна недостатъчност с намалена фракция 

на изтласкване (СНнФИ) – предизвикателства и възмож-

ности“.

„Добрата новина е, че вече разполагаме с четири класа 

медикаменти, които доказано подобряват прогнозата 

при пациенти със СНнФИ – АСЕ-инхибиторите (ARNI), 

бета блокерите (BB), антагонистите на алдостероно-

вите рецептори (MRI) и SGLT-2 инхибиторите”, отбеляза 

в началото на своята презентация проф. Бътлър. Той по-

сочи, че това гласят последните Препоръки на Европей-

ското кардиологично дружество (ESC), което разглежда 

тези лекарствени средства като фундаментална тера-

пия или клас 1 препоръчана терапия. Експертът поясни, 

че освен ако няма налице абсолютни противопоказания, 

пациентите следва да получават всяка една от четири-

те класа терапии. 

„Последните добавени в Препоръките медикаменти 

са SGLT2 инхибиторите, към които принадлежи и 

empagliflozin. Резултатите от клиничните проучвания, 

включително от EMPEROR-Reduced, показват катего-

рично намаляване на сърдечносъдовата смърт и хоспи-

тализацията поради СН, а вторичните анализи доказ-

ват подобрение в качеството на живот на тази група 

пациенти“, посочи професорът. Той добави, че кумула-

тивното въздействие на тази група медикаменти е 73% 

редуциране на относителния риск и 25.5% редуциране на 

абсолютния риск.

Проф. Бътлър сподели своите наблюдения от реалната 

практика, където се наблюдава съществена клинична 

инерция. Според него причините за това са две – от 

една страна, специалистите не лекуват комплексно-

то заболяване, а само отделните показатели – високо 

кръвно налягане, висок холестерол, нисък хемоглобин и 

т.н. По този начин, когато достигнат желаните стой-

ности, те спират добавянето на нови медикаменти. 

„Това лечение е погрешно – ако наблюдаваме ниска ИФ, 

задължително трябва да приложим агресивна терапия 

към тези пациенти“, подчерта Бътлър. Друга причина да 

не се забавя включването на допълнителни медикаменти 

според експерта е рискът от внезапна сърдечносъдова 

смърт при пациентите със СН: „С времето СН не изчез-

ва, а напротив – задълбочава развитието си. Повиша-

EMPAGLIFLOZIN:
НОВ СТАНДАРТ В ЛЕЧЕНИЕТО 
НА СЪРДЕЧНА НЕДОСТАТЪЧНОСТ
София, 16 февруари 2023 г. Фармацевтичната компания Boehringer Ingelheim организира хибридно 
събитие, в което се включиха медицински специалисти от 8 точки в България – София, Варна, Пловдив, 
Плевен, Бургас, Стара Загора, Велико Търново и Русе, и обсъдиха най-новите стандарти в лечението на 
пациенти с хронична сърдечна недостатъчност (ХСН). 
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ват се стойностите на рискови фактори като кръвно 

налягане, затлъстяване, диабет, които от своя страна 

допринасят за развитието на заболяването. Данните 

в САЩ сочат, че това води до 75% ниво на смъртност 

за 5-годишен период. Ето защо агресивното лечение на 

тези пациенти е изключително важно!“, добави той.

Проф. Бътлър представи данни от проспективния обсер-

вационен регистър CHAMP-HF, обхващащ 3518 пациенти 

със СН с ФИ<40% от реална клинична практика в САЩ. 

Резултатите показват, че под 25% от участниците са 

на тройна терапия, а при едва 10% е предписана необхо-

димата дозировка.

Събитието продължи с презентация на проф. д-р 

Стефан Анкер от клиничен комплекс „Шаритé“, който 

е познат на българската аудитория и като основател и 

главен редактор на първото списание за СН с отворен 

достъп, ESC HF. Той представи темата „Empagliflozin 

– доказани ползи за пациентите със сърдечна недоста-

тъчност със запазена фракция на изтласкване (СНзФИ)“.

В своето изложение проф. Анкер разгледа актуалните 

проблеми в лечението на пациентите със СНзФИ – нама-

лена двигателна способност, лошо качество на живот, 

повишен риск от хоспитализации, повишен риск от 

смъртност поради сърдечносъдови и всякакви причини, 

повишени разходи за лечение.

„Милиони пациенти със СНнФИ и СНзФИ по целия свят 

имат нужда от по-добра грижа“, категорично посочи 

проф. Анкер като отбеляза, че въпреки напредъка на 

терапии от класове като RAASI, BB и MRA, лечението на 

СНнФИ все още остава съществен здравен проблем. 

„Почти половината от пациентите със СН страдат от 

СНзФИ, при които възможностите за лечение са много 

ограничени. Една от причините за това е, че трудно 

успяваме да убедим общопрактикуващите лекари да се 

включат в диагностиката и лечението на това заболя-

ване“, заяви проф. Анкер. Той допълни, че до момента са 

представени данни от клинични проучвания, доказващи 

че SGLT-2 инхибиторите водят до по-добра прогноза при 

пациенти със СНзФИ.

Проф. Анкер представи данните от EMPEROR-Preserved 

Фаза III, рандомизирано двойно-сляпо, плацебо-контро-

лирано клинично проучване, което изследва ефекта на 

empagliflozin 10 mg в сравнение с плацебо веднъж дневно, 

добавени към обичайното лечение. Проучването включва 

12-месечен скрининг на 5 988 възрастни пациенти със 

сърдечна недостатъчност с левокамерна фракция на 

изтласкване (LVEF) >40%. Съставната първична крайна 

цел включва времето до първа проява на сърдечно-

съдова (СС) смърт или хоспитализация поради сърдечна 

недостатъчност, а вторичната крайна цел – първата 

и последващи хоспитализации поради СС събития и ди-

намика в скоростта на eGFR. Той описа и профила на па-

циентите, участвали в изследването – средна възраст 

72 години, близо половината жени, със или без диабет, 

близо половината с предсърдно мъждене, еGFR – средно 

61. При 80% от пациентите се наблюдава RAASI терапия 

и лечение за различни видове съпътстващи заболявания 

– напр. повече от 90% са с хипертония, 1/3 от тях са на 

MRA, BB – повече от 87%, а на статини – повече от 60%.

„Това са пациенти, които вече са включени на мно-

жество терапии и на базата на това ние добавихме 

empagliflozin в сравнение с плацебо. Резултатите демон-

стрират 21% редуциране на първичната крайна цел – 

сигнификантни положителни резултати, които показ-

ват, че това лечение действа и то бързо“, посочи проф. 

Анкер и поясни, че при EMPEROR-Preserved наблюдаваме 

бързи ползи и при основните крайни цели, включително 

намаляване с 27% на хоспитализациите поради СН. Освен 

това, във времето се отчита и подобрение на бъбречна-

та функция. В EMPEROR-Preserved подгрупите са разгле-

дани от два конкретни аспекта – от една страна, има 

ли група, която получава много ползи и друга група, която 

не получава ползи. Данните сочат, че всички пациенти в 

тези клинични изследвания са получили ползи, включител-

но и в LVEF ≥50%.

По време на дискусията участие взеха и специалистите 

от страната, като бяха обсъдени въпроси, свързани с 

контраиндикациите за предписване на SGLT-2 инхиби-

тори – алергия, захарен диабет тип 1, бременност и 

пациенти с бъбречна недостатъчност в краен стадий с 

необходимост от диализа и др.

На финала на срещата лекторите обобщиха, че най-ефек-

тивната терапия е тази, която пациентът приема 

редовно и е от изключително значение ролята на меди-

цинския специалист, който трябва да обясни ползите 

от приема на empagliflozin веднъж дневно. Това може да 

доведе до благоприятна прогноза и да подобри качество-

то на живот още в първите седмици на терапията. ■

SC-BG-01459

книгопис:
Книгописът е на разположение в редакцията.
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ВъпроВъпрос:с:

АНАМНЕЗА

Ева е дете на 4 год., което постъпва в спешно отделение с 
оплакване от шумно дишане с внезапно начало. Майката 
на детето споделя за назална обструкция и общо неразпо-
ложение с давност 2 дни, от предната вечер с кашлица, а 3 
часа преди пристигане в отделението е започнало шумно-
то дишане. Майката на детето съобщава, че бащата е бил 
болен предишната седмица от „хрема“. В допълнение де-
тето страда от тежък атопичен дерматит, който се лекува с 
емолиенти и кортикостероидни кремове, има алергия към 
фъстъци, поради което избягва консумация на всякакви 
ядки. Напълно имунизирана. Сестрата на пациентката е 
диагностицирана с бронхиална астма. 

ФИЗИКАЛЕН ПРЕГЛЕД

Кашлицата е суха, лаеща, гласът е дрезгав, налице е инспи-
раторен стридор. Сатурация: 96%, температура: 38°С, ДЧ: 
52/min, със супраклавикуларен и интеркостален тираж. 
При аускултация не се установяват хрипове и крепитации.

4-годишно дете с 
шумно дишане

От снетатата анамнеза и физикалния преглед, 
коя е според Вас най-вероятната дианоза?
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А. Остър тонзилит

Б. Епиглотит

В. Псевдокруп

Г. Чуждо тяло в дихателните пътища

Д. Ретрофарингеален абсцес
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КЛИНИЧЕН СЛУЧАЙ

Обсъждане Верен отговор: В. Псевдокруп

ПСЕВДОКРУП представлява остро възпаление с оток и 
спазъм на ларингеалната мускулатура. Среща се след 6-тия

месец. Етиологията е вирусна, предразполагащ фактор е 
алергичният. Започва като назофарингеална инфекция, 
началото е внезапно и драматично, през нощта детето 
се събужда, дишайки тежко, уплашено, с дрезгава лаеща 
кашлица. Налице е инспираторен стридор. Възможна е 
цианоза. Прогнозата е добра, за няколко часа задухът из-
чезва, остава само кашлица. При неясни случаи се налага 
ларингоскопия. 

ОСТРИЯТ ТОНЗИЛИТ или още ангина е възпаление на 
небните тонзили и често представлява начален симптом 
на инфекциозни заболявания като скарлатина, инфекци-
озна мононуклеоза и хепатит. Причинителите са вируси 
и бактерии. Клиниката е с остро начало, фебрилитет, 
гърлобол, сухота в устата и лош дъх. Шийните лимфни 
възли се увеличават и стават болезнени. Вид усложнение 
е перитонзиларният абсцес, който би могъл да доведе до 
клиника, подобна на описаната по-горе. 

ЕПИГЛОТИТЪТ представлява тежко протичаща, живото-
застрашаваща, бързопрогресираща инфекция на епи-
глотиса и съседните области, причинена най-често от H. 

influenzae. Започва остро, през нощта с висока темпера-
тура, афоничен глас, саливация, инспираторен стридор, 
смутено гълтане. Бързо може да настъпи цианоза и нару-
шено съзнание. Задължително се прави ларингоскопия и 
рентгеноскопия. 

АСПИРИРАНЕТО НА ЧУЖДИ ТЕЛА в дихателните пъти-
ща е често у малките деца, по време на игра, хранене или 
приемането на лекарства. Измененията зависят от при-
родата на чуждото тяло като органичните са по-опасни, 
защото набъбват и водят до пълна обструкция. По-дреб-
ните чужди тела, преминаващи през ларинкса към трахея 
и бронхи предизвикват задух, силна упорита кашлица, 
дрезгав до афоничен глас, цианоза, кратка асфиксия. Ако 
не се изхвърли чуждото тяло, се получава стадий на от-
носително спокойствие. Решаващо значение за диагноза-
та е аускултация с последваща бронхоскопия. 

РЕТРОФАРИНГЕАЛНИЯТ АБСЦЕС е усложнение на 
острия фарингит. Наблюдава се у кърмачета и предста-
влява гнойно възпаление на ретрофарингеалната лимфа-
тична тъкан. Основните признаци са дисфагия, диспнея и 
дисфония. Болното държи главата си назад, при палпация 
подутината флуктуира. Лечението е хирургично. ■
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СЕДЕМТЕ НАЙ-ЧЕСТИ
ДЕТСКИ ЗАБОЛЯВАНИЯ

Ако заболяванията на дихателната система са най-честите в детска възраст, то 
инфекциите на дихателните пътища и особено ГДП са най-честите заболява-
ния на дихателната система, за които се търси медицинска помощ. В първите 
години от живота на детето анатомо-физиологичните особености на дихател-
ната система и несъвършената обща и местна защита на организма обуславят 
по-тежкото протичане на иначе банални заболявания.

1.  РИНИТ,  ФАРИНГИТ,  РИНОФАРИНГИТ
Това са най-честите форми на засягане на ГДП при ОРИ. Обичайно протичат 
като катарален тип възпаление и ги наричат „простудни катари“. Простудата е 
само предразполагащ фактор. Нейното неблагоприятно влияние намалява при 
закалени деца. Вирусите играят водеща роля като причинители на ОРИ, това са 
риновируси, аденовируси, RS вирус, ентеровируси като ECHO и коксаки и др. 
Естественото и правилно хранене, правилното лечение, избягване на екологич-
ните замърсители имат положителен профилактичен ефект. Ринофарингитът без 
лечение оздравява за 6-7 дни. Усложненията са отит, синузит, пневмония. Изклю-
чително важна е хидратацията.

2.  БРОНХИТ
Заболяването е резултат на десцендиране на инфекцията от ГДП. Причинява 
се от вируси, по-рядко от бактерии. Острият бронхит е най-честата форма на 
бронхит. Кашлицата е първоначално суха, впоследствие става влажна със слуз-
но-гнойна експекторация. Температурата рядко се повишава. Кърмачетата често 
повръщат храчките, които поглъщат. Усложненията на бронхита са пневмония, а 
при деца до 2 години – бронхиолит. 

3.  БРОНХИОЛИТ
Това е инфекциозно възпаление на най-малките бронхи и терминални бронхи-
оли, водещо до обструкцията им. Най-често се среща във възрастта от 2 до 8 
месеца. В повече от 50% причинителят е респираторно синцитиалният вирус. С 
най-голяма честота е през зимно-пролетните месеци. Обструкцията води до ате-
лектази и емфизем, което е предпоставка за дихателна недостатъчност и съот-
ветно значително утежняване на състоянието. Бебетата са неспокойни, възбуде-
ни, с нарушен сън, постепенно се повишава температурата, появява се тахипнея, 
тираж, цианоза, гърчове. Лечението е в детско интензивно звено. 

1
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3
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ПЕДИАТРИЯМИНУТКА ЗА ОТДИХМИНУТКА ЗА ОТДИХМИНУТКА ЗА ОТДИХ

4.  ОСТРИ  ИНФЕКЦИОЗНИ  ДИАРИИ
Предизвикват се главно от вируси и бактерии, по-рядко от микотични и паразитни 
агенти. Вирусните диарии са чести през зимно-пролетните месеци и се наблюдават 
при кърмачета и в ранна детска възраст. Около половината са причинени от ротави-
руси, а останалите от адено-, астро-, ентеровируси. Колиентеритът е с етиологичен 
агент Е. coli. Той е най-честият бактерий, причиняващ диария. Предизвиква вътре-
болнични инфекции. 

5.  ФЕБРИЛНИ  ГЪРЧОВЕ
Фебрилни гърчове се наблюдават в 3-5% от децата до 6-годишна възраст по време 
на остро инфекциозно заболяване с фебрилитет. Температура над 38°С може да 
причини такъв гърч. Незрелият мозък има нисък праг на гърчова готовност. В 90% 
от случаите се касае за вирусни инфекции на ГДП. Възможна е фамилна предизпо-
зиция. Фебрилният гърч е най-често краткотраен генерализиран тонично-клоничен 
гърч без друга неврологична симптоматика. Фебрилният гърч, появил се преди 
1-годишна възраст има 50% шанс да се повтори.

6 .  ВАРИЦЕЛА
Варицелата или още лещенка е ОИЗ, протичащо с температура, интоксикация и 
псевдополиморфен обрив. Причинява се от варицела-зостер вирус. Варицелата е 
едно от най-лесно предаваните инфекции, особено в ранните стадии на ерупция. 
Протича по-тежко при възрастни. 90% от случаите възникват в деца по-млади от 13 
години. Обривът задължително обхваща окосмената част на главата и започва оттам. 
Усложнение на варицелата е церебелитът. 

7 .  АТОПИЧЕН  ДЕРМАТИТ
Атопичният дерматит е хронично-рецидивираща, сърбяща дерматоза, възникваща 
в ранна детска възраст при лица с фамилна обремененост, която протича в зависи-
мост от възрастта. Заболяването е с ранно начало до 5-годишна възраст в 90% от 
случаите, налице е фамилна обремененост, от ексудативно начало към лихенифика-
ция, лесна раздразнимост на кожата от външни фактори. Според възрастовите мор-
фологични особености се дели на три периода: кърмачета и деца до 3 год. (обрив 
по лицето и крайниците), деца от 3 год. до пубертета (локализация на обривите по 
гънките на тялото) и възрастни. ■
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Последните две години не бяха лесни за децата и 
тийнейджърите. Тяхното психологическо благополучие 
вече беше разклатено и пандемията от COVID-19 само 
ескалира процеса на фона на социалната изолация и 

травмата от пандемията. Повече от 200 000 деца са загубили 
родител или настойник, а почти три четвърти от родителите в 
САЩ казват, че пандемията е засегнала психичното здраве на 
детето им. За да помогнат на децата и юношите, педиатрите 
също имат нужда от подкрепа. Скорошно проучване установява, 
че повече от 60% от педиатрите изпитват поне едно измерение 
на прегаряне, форма на изтощение в резултат на прекомерен и 
продължителен емоционален, физически и психически стрес. 
Това състояние може да има отрицателно въздействие върху 
качеството на грижите, които те предоставят. Педиатрите, 
страдащи от прегаряне, са седем пъти по-склонни да направят 
грешки при лечението, десет пъти по-склонни да пренебрегнат 
социалното или личното въздействие на болестта на детето 
и четири пъти по-склонни да изпишат пациент по-рано от 
необходимото. Прегарянето води и до преориентиране на много 
голям процент от педиатрите към други сфери на медицината.

За да се идентифицират някои от основните фактори, причиняващи високи 
нива на стрес, умора и апатия сред педиатрите, са анкетирани 451 детски ле-
кари в САЩ. Дадени са предложения как работодатели – независимо дали са 
големи или малки здравни системи, или независими практики – биха могли 
да намалят натоварването за тези лекари, да подобрят работните си места и в 
крайна сметка да задържат висококвалифицирани служители. В статията ще 
споделим уникалните нужди на конкретни групи педиатри, разглеждаме ка-

Всеки пети педиатър 
планира да напусне 

работата си през 
следващата година, 

а почти половината 
от същите обмислят 

да напуснат изцяло 
медицинската сфера, за 

да се пенсионират, да 
следват друга кариера 

или да преминат към 
неклинична работа. Това 

са 20% от анкетираните 
детски лекари. 
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риерните им планове и назоваваме 
незабавните стъпки, които органи-
зациите биха могли да предприемат, 
за да продължат да отговарят както 
на нуждите на пациентите, така и на 
лекарите. 

Педиатрите, които се идентифици-
рат като жени, са по-склонни към 
прегряване. Тревожна констатация, 
имайки предвид, че 72% от детски-
те лекари са от женски пол. Тази 
по-голяма чувствителност може да 
се дължи на факта, че половината от 
всички жени, независимо от тяхната 
професия, са заявили, че поемат по-
вече или всички допълнителни от-
говорности, свързани с пандемията 
в домакинството си, в сравнение с 

16% от мъжете. Независимо от пола, 
педиатрите, които са също така и ро-
дители, със студентски заеми или в 
началото на кариерата си съобщават 
за по-високи нива на прегряване от 
средните. 

Педиатрите не са по-склонни от об-
щото население да развият психично 
заболяване или да търсят лечение 
на такова. И в двете групи честотата 
е приблизително 20%. Мнозинството 
от анкетираните педиатри с диагно-
стицирано психическо заболяване 
споделят, че изпитват някакъв вид 
прегряване. Те са два пъти по-склон-
ни да заявят, че възнамеряват да на-
пуснат позицията си през следваща-
та година.

Всеки пети педиатър планира да на-
пусне работата си през следващата 
година, а почти половината от съ-
щите обмислят да напуснат изцяло 
медицинската сфера, за да се пен-
сионират, да следват друга кариера 
или да преминат към неклинична 
работа. Това са 20% от анкетираните 
детски лекари. 

Четири от първите пет причини, 
които педиатрите посочват за жела-
нието си да напуснат работата си, са 
пряко свързани с условията на труд, 
натоварването и организационната 
култура. Повечето от тях казват, че 
не се чувстват изслушвани или под-
крепяни на работа, че персоналът е 
недостатъчен и работното натовар-
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ване е прекалено интензивно.

Несъответствието между подкрепа-
та, която педиатрите търсят от свои-
те работодатели, и това, което полу-
чават е сериозен проблем за голям 
процент от детските лекари. Осем от 
десетте най-големи пропуски между 
това, което педиатрите искат и това, 
което работодателите предоставят, 
са свързани с работния модел и ор-
ганизационната култура. Анкетира-
ните лекари казват, че искат пови-
шена административна подкрепа, 
гъвкаво работно време и повече 
внимание от страна на лидерите към 
тяхното благосъстояние и психоло-
гическа безопасност. 

Това проучване установява също, 
че работодателите полагат твърде 
много усилия в области, които имат 
минимално въздействие върху пре-
гарянето, включително групи за 
ресурси на служителите, културни 
обучения и технологична поддръж-
ка. Работодателите също са склонни 
да подценяват как елементите на 
работното място влияят негативно 
върху психичното здраве и благо-
състояние на служителите. Друго 
скорошно проучване на McKinsey 
показва средна разлика от 22% меж-
ду възприятията на работодателя и 
служителите.

КАК РАБОТОДАТЕЛИТЕ МОГАТ ДА 
ПОМОГНАТ? 

Подкрепата на педиатрите е от ре-
шаващо значение. Ако не се обърне 
внимание, прегарянето сред тези 
професионалисти може да доведе 
до нарастващ недостиг на важни 
специалисти, което ще отнеме годи-
ни, за да се разреши като проблем. 
За да гарантират наличието на дос-
татъчно работна сила, която да под-
държа оптималното физическо и 

психическо благополучие на децата 
и семействата, работодателите могат 
да обмислят няколко действия:

Да признаят, че прегряването не 

изглежда еднакво при всеки лекар 

Работодателите могат да идентифи-
цират двигателите на прегряването 
и редовно да инвестират в здравето 
на служителите си. Детска болница в 
Канзас Сити например включва въ-
прос за прегряване в своята анкета 
за „култура на безопасността“, която 
целият персонал е длъжен да попъл-
ва ежемесечно. Това помага за осъ-
ществяване на целева подкрепа на 
целия медицинския персонал. Като 
част от програма „YOU Matter“ болни-
цата използва повече от 700 обуче-
ни доброволци, които наблюдават 
и предлагат помощ на нуждаещите 
се лекари и колектив, особено след 
травматични ситуации като смърт на 
пациент.

Да осъзнаят, че отделни групи 

лекари вероятно се нуждаят от 

целенасочена подкрепа

Педиатрите, които са и родители, 
най-вероятно имат нужда от детегле-
дачи, както и от гъвкави работни 
графици. Лекарите с психично забо-
ляване се нуждаят от насърчаване и 
повече внимание от своите лидери. 

Да създадат уелнес място в 

болниците и ясно да сигнализират 

важността от посещаването му

Когато ръководителите на болници 
не насърчават и ценят благосъстоя-
нието на служителите си, последните 
малко вероятно ще намерят време в 
натоварените си графици, за да се 
възползват от услугите. В Children's 
Mercy уелнес услугите се третират 
като част от работния ден и всеки 
от персонала има график за посеще-

ния на различни двигателни и пси-
хологични сеанси. През юли 2020 г. 
Детската болница в Колорадо сигна-
лизира за важността на здравето на 
персонала като нае медицински ди-
ректор за благосъстоянието на дос-
тавчика на медицински услуги. Той 
отговаря за създаването на уелнес 
програми за целия персонал.

Да оценяват натовареността на 

лекарите и да ги отбременят от 

тежки смени

Например работодателите могат да 
преразпределят административ-
ни задачи. Проучванията показват, 
че гъвкавостта на работното място 
играе ключова роля за намаляване 
прегряването сред здравните работ-
ници и оказва влияние върху усеща-
нето за стрес на работното място.

Да подхождат системно

Индивидуалните умения не могат 
да компенсират неблагоприятната 
среда на работното място. Работо-
дателите могат да предоставят въз-
можности на лекарите да управляват 
стреса си и да предприемат стъпки 
за справяне с прекалено натова-
рените си графици, както и много 
други елементи, които правят работ-
ните места ненужно натоварващи и 
токсични.

Точно както техните пациенти, пе-
диатричните здравни специалисти 
имат нужда от грижи и подкрепа. 
Вместо да възприемат универсален 
подход към прегарянето на лекари-
те, работодателите в педиатричното 
здравеопазване могат да обърнат 
внимание на специфичните нужди 
на своята работна сила, за да се спра-
вят с цялостното благосъстояние и 
задържане на педиатрите. ■

Двойната сила
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