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Организмът ни е подложен 
на ежедневни „нападения” 
от страна на най-различни 
вируси, бактерии, парази-

ти, гниеродни видове и какви ли още 
не гадини. Науката, която изучава 
отговорът му спрямо тях се нарича 
“имунология”.
„Нашествениците” се нар. антиге-
ни (Ag). Аз лично запомних терми-
на като: антигени = срещу нашите 
собствени гени. Тези „нападения” 
предизвикват имунния отговор на 
нашия организъм, а той си знае рабо-
тата. Има два вида имунен отговор –  
вроден и придобит.
За вродения не ми се иска да задъл-
бавам. Придобитият се отнася за ан-
тигените, с които вече се е срещал 
един път организма, т.е. придоби-
тият имунитет е специфичен. Този 
вид имунитет се основава на два вида 
бели кръвни клетки (лимфоцити), за 
които сме чували от училище.

Тези лимфоцити се разделят на два 
вида според мястото, в което се обра-
зуват:
- B-лимфоцити, които се синтезират 
в костния мозък (англ. bone – кост)
- T-лимфоцити, които се синтезират 
в тимуса (жлеза с вътрешна секре-
ция)
Лимфоцитите разпознават чуждо-
родните „нашественици” с много ви-
сока специфичност. От своя страна 
В- и Т-лимфоцитите разпознават ан-
тигена чрез определени рецепторни 
молекули.
Рецепторните молекули най-общо 
представляват белтъчни молекули, 
които разпознават химични сигнали, 
което е важно, защото те отчитат оп-
ределени промени и позволяват да се 
отреагира адекватно спрямо тях.
В случая на B-лимфоцитите, рецеп-
торните им молекули се наричат 
имуноглобулини (Ig). Наричат се 
имуноглобулини, ако се разглеждат 
от структурна гледна точка. Иначе 
от функционална се означават като 
антитела (Ab). Или както го опивам 
по-просто: антитяло = срещу навля-
злото чуждородно тяло.
Антителата са разположение из це-
лия организъм – „дежурят” по кръв-
та и лимфата, загнездени са в лига-

В дълбините на алергиите
Автор: Яна Ненчева
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виците и дебнат за някой промъкнал 
се „нашественик”. Намерил веднъж 
„жертвата” си имуноглобулина пода-
ва сигнал към „компетентните орга-
ни на реда” и антигена бива унищо-
жен.
Има пет класа имуноглобулини – 
IgA, IgM, IgG, IgD и IgE. Може да ви-
дите снимката на IgG по-долу. Там, 
където има червеничко е частта, с 
която имуноглобулина се прикрепя 
за антигена щом го разпознае.
Както вече споменах, придобития 
имунитет е специфичен. Именно 
това е участъкът, който го прави та-
къв. Един път срещнал антигена, той 
ще бъде запомнен. Така при всяка 
следваща среща ще бъде обезвреден 
по-бързо отколкото при първата им 
среща. Трябва да се знае обаче, че ако 

никога преди не се е срещал с него, ще 
го подмине по кръвния ток като мал-
ка гара. Спокойно. За да се „запозна-
ят” си има определени механизми. Те 
не са обект на темата към момента.

http://www.pcstore.bg/
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Тъй като статията е за алергични-
те реакции, нека се съсредоточим 
върху IgЕ, именно това е антигенът, 
свързан с алергиите. За да съм коре-
ктна, алергични реакции могат да се 
причиняват и от други два типа иму-
ноглобулини, но тъй като е косвен 
ефекта им, няма да се задълбочавам 
в това.
При скорошно изследването на пара-
зита Schistosoma mansoni, учени по-
падат на протеин, който наподобява 
друг такъв в брезовия прашец. А този 
белтък в прашеца е виновник за ред 
алергичните реакции.

Schistosoma mansoni
Новото проучване сочи, че неща, съ-
държащи молекули близки до тези 
на конкретния протеин, предизвик-
ват редица алергична реакция. Това 
може да е от помощ в прогнозиране-
то например, кои храни могат да са 
причинители на алергии.
Когато IgE нормално се свърже с ан-

тигена, това води до възпаление. Ако 
обаче IgE се свърже с много голямо 
количество антигени едновременно, 
това не води просто до възпаление, а 
до атопична алергия и дори анафи-
лаксия. Знаем, колко опасно може да 
бъде това.

Или иначе казано, когато IgE раз-
познае, т.нар алергенен протеин на 
фъстъка например, то той се свързва 
с него. Това може да доведе в някои 
случаи до силна реакция на имунния 
отговор и в крайна сметка до симпто-
ми, вариращи от хрема до животоза-
страшаващият анафилактичен шок.
Учените смятат, че този механизмът 
на предизвикване на алергична реак-
ция първоначално се е развил, като 
защитен за хора и животни срещу 
паразити. В развитите страни обаче, 
където имунната система на човека 
почти не се сблъсква с такива пара-
зити, алергичните реакции се на-
сочват към други видове молекули, 
които не са така опасни. И всъщност 
свързването на IgE с причинителя и 
последващата реакция на имунната 

http://www.pcstore.bg/
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система водят до много по-големи 
беди, отколкото е щял да нанесе са-
мия причинител.
Още в самото начало в подкрепа на 
хипотезата, че има протеин и той е 
ключов, група учени, водени от из-
числителния биолог Николас Фър-
нхам, Лондон се занимават с този 
проблем. Те анализират сходствата 
между 2 712 протеина, за които е из-
вестно, че причиняват алергии с по-
вече от 70 000 протеини от 31 вида 
паразити. Така изследователите 
идентифицират 2 445 паразитни бел-
тъка, които са с високо ниво на сход-
ство спрямо алергенните протеини.
Така те откриват гореспоменатия 
протеин от паразита Schistosoma 
mansoni.
В следваща по-сигурна стъпка от из-
следването, учените събират кръвни 
проби от 222 души в Уганда, заразе-
ни с червея S. mansoni. Така устано-
вяват, че един на всеки шест произ-
вежда антитела, които разпознават 
пречистения паразитен протеин, т.е. 
те вече са се срещали с него. Спе-
цифичността, за която говорихме 
по-рано при придобития имунитет.
„Ние прогнозираме, че този проте-
ин ще бъде разпознат от имунната 
система, тъй като фрагмент от него е 
подобен на този от брезовия белтък, 
който причинява редица алергични 
реакции“, констатира Фърнхам. Из-
следователите допълват, че това е 
„първият пример за сходства на па-

разитни протеини и такива от расти-
телни полени, които да са сред тар-
гетните молекули на IgE“.

В изказването си паразитолога Ма-
рия Язданбакш от университета в 
Лейден, Холандия споделя: „Това 
е един много полезен научен труд, 
който дава възможност да развием 
нов метод за идентифициране на 
нови алергени.“
Фърнхам твърди, че „резултатите 
биха могли дори да помогнат за раз-
работването на по-ефективни тера-
пии за хората, страдащи от алергии.”
При имунотерапията хората са изло-
жени на въздействието на нараства-
щи алергенни дози, за да се намали 
чувствителността на имунната им 
система. Познавайки вече този про-
теин и знаейки сходствата му с ре-
дица алергени, това би позволило на 
лекарите да дават направо пречисте-
ната белтъчна форма на пациентите. 
„Това неимоверно ще улесни дози-
ровката, а от там и имунотерапията 
ще е по-безопасна”, казва Фърнхам. „ 
Но това е дълъг път, за изминаване“, 
предупреждава той. 

http://www.pcstore.bg/


МЕДИЦИНА | 2017 

12Българска наука и медицина2017

www.nauka.bg/night

С подкрепата на:

През последните години 
в България в публично-
то говорене все по-често 
присъства темата за деца-

та в риск, за правото на всяко дете да 
расте в спокойна и щастлива семейна 
среда. В унисон с европейските дви-
жения и програми за обгрижване на 
деца, в първите десетилетия на века 
и у нас започна активно популяризи-
ране на усилията за намаляване броя 
на социалните домове, в които живе-
ят сираци или деца с увреждания. С 
развитието на идеята за приемната 
грижа, тръгнала – според първона-
чалната й философия, като “социал-
на услуга”, но развила се постепенно 
до цялостна социална система, тази 
грижа навлезе в нов етап и за българ-
ското общество.

В процеса на модернизация и обще-
ството, и държавата с нейните ор-
гани и институции фокусира върху 
младите поколения и децата някои 
от най-важните си проекти за насто-
ящето и бъдещето. Детската смърт-
ност, заболеваемост, грижата за от-
делни групи деца, както и контролът 

върху качественото израстване на 
младите поколения се дискутират 
от професионалисти, обществени и 
държавни дейци. В хода на тези дис-
кусии, проблемите на обществените 
грижи за децата се превръщат в част 
от проектите за бъдеще на хората на 
България и държавата като част от 
Eвропейското семейство на хармо-
ничното общество.

Историята на настаняването на деца 
в приемни семейства в България, 
като част от историята на социалната 
работа, дава примери за търсене на 
работещи модели дълго преди при-
емната грижа да се превърне в ос-
новен вариант за социална работа с 
деца, лишени от родителска грижа в 
началото на XXI в. В българската на-
родна култура такива работещи мо-
дели на грижа за деца без родители 
или с родители, които не могат да се 
грижат за тях, са храненичеството и 
настойничеството. Днес децата, кои-
то някога бяха обект на тези инсти-
туции, се обозначават като „деца в 
риск”. 

Приемната грижа в България и 
българската култура до 50-те 
години на 20 век
Автор:  Христинка Башева
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Историята на приемната грижа в 
България има своите особености и 
специфики, произтичащи от вложе-
ния в нея замисъл и свързани с начал-
ния период на нейното зараждане. 
Във вида, в който днес я регистри-
раме, идеята за приемната грижа е 
съвременна рожба: докато за Герма-
ния началото на приемната грижа е 
поставено през XIII в., за България, 
която през същия този период е на 
високо политическо, икономическо 
и културно ниво, не можем да твър-
дим същото, просто сведения липс-
ват. Започналото от края на XIV в. 
сриване на вековната материална и 
духовна култура на България зася-
га средновековните хроники и доку-
менти, както и свидетелства и архиви 
от всякакъв вид – за кратко време са 
изгорени всички държавни библи-
отеки и архиви, а до Освобождение-
то непрекъснато се унищожават и 
съхранените по места средновеков-
ни писмени паметници. Голямата 
част от запазените сведения са на 
византийски автори, които поради 
известното съперничество са изклю-
чително необективни. От друга стра-
на, пътеписите на известни турски 
пътешественици, посетили нашите 
земи, по обясними причини преина-
чават действителността. Единствено 
европейските пътешественици еди-
нодушно отбелязват, че цветущите 
градове от миналото са разорени, 
че българите живеят в нищета и ми-

зерни битови условия, без никакви 
здравни грижи от държавата, в теж-
ко „санитарно” състояние. Тази кар-
тина има връзка с разглежданата 
тема, поради произтичащите от нея 
социални последствия: в Резултат от 
всичко това са висока заболеваемост, 
висока обща и много висока детска 
смърност, а това формира един кон-
тингент деца, които имат нужда от 
обществено обгрижване дори на този 
ранен етап.

Като най-уязвими и безпомощни, де-
цата без родителска грижа са били 
обект на особено внимание в колек-
тивната селска задруга и т. нар. раз-
ширени семейства, в които участват 
представители на няколко поколе-
ния. В техните рамки родството по 
кръв и по брак /сватовство/ трайно 
се съхраняват. Благодарение на това 
се създава една роднинска мрежа, 
която реализира „приемна грижа” 
за „децата на другите” – нуждаещи 
се деца на братя, сестри братовчеди, 
кръщелници и други. В противовес 
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на „мащехата” – негативно понятие, 
присъстващо в такъв смисъл не само 
в нашата култура, в българската се е 
запазило и топлото отношение към 
„храненичето”, взето с любов и мило-
сърдие от близки, роднини или като 
изоставено. 

Социално-културната институция/
практика на „храненичеството” е ши-
роко разпространена в традицион-
ните култури и навсякъде общата й 
характеристика е, че тя не е свърза-
на с наследяване на имота и собстве-
ността. В българската култура хра-
неничето може да бъде малко или 
отраснало дете (в повечето случаи е 
последното) – момче или момиче, 
задължението към което е да бъде от-
хранено, изгледано и задомено. Упо-
добяването на осиновяването засяга 
външните и вътрешните прояви на 
практиката: домашното положение 
и третирането на детето, наричане на 
детето (в повечето случаи) на името 
на отхранителя, грижата да се оже-
ни/омъжи по обичаите и със спазени 
материални изисквания. 

Отликите между осиновяване и хра-
неничество започват от това, че не-
зависимо от неговата възраст, мо-
тивите за вземането на детето имат 
икономически елемент. Наред с бла-
готворителната идея, ясно се осмисля 
интересът на семейството (или инди-
вида), взел детето и това понякога е 
посочено в изворите. По информация 

от Хасковско например, може „да си 
вземат аргатче и да го осиновят”. 
В Лясковско макар и рядко, се при-
емат за отхранване бедни деца, което 
се възприема като благородна проя-
ва. Отношението към тях е „като с 
осиновеното”. Но за Пазарджишко 
например се прави уточнение, че си-
ромашките деца, „приети на отхра-
на”, са друг вид храненици, които не 
наследяват, а получават само дар от 
имота и собствеността на своя благо-
детел. Основната разновидност меж-
ду осиновяването и храненичеството 
се отнася именно до несъздаването 
на родство и произтичащото нена-
следяване на отхранителя от хране-
ника – „храненикът не е роднина с 
отхранителя си, нито пък има ня-
кои права над него и имота му”. Като 
най-важна отговорност на осинови-
теля се възприема задължението му 
да отгледа, евентуално да изучи/даде 
професия и да доживее да ожени своя 
храненик. В Лясковско това е обясне-
ние на практиката по-възрастни хора 
да осиновяват отраснали, дори въз-
растни храненици, както и женен чо-
век с деца. Отношенията между оси-
новени и осиновители в тези случаи 
са подобни на вземане на малко дете, 
но „отхранителят може да скъса 
секакви отношения спрямо хране-
ника си по произвол...”. Осиновявяа-
ния на възрастни са известни от ця-
лата българска територия, но твърде 
често с бележка, че са редки. 
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Необходимостта да се осигури на-
следник извиква и друга практика: 
възрастен човек без деца да „вземе 
чуждо, усвои го и още на живота си 
му припише част или всичката си 
стока” – контексът внушава, че взе-
тото дете – малко или отраснало, не 
е осиновено, но със завещание е на-
правено наследник. От Старозагоско 
е съобщена форма на вземане на де-
те-сираче от близки родственици, 
отглеждането му като свое дете до 
известно време и след това даването 
му на занаят – това се представя като 
„полуосиновяване”, а роднините се 
наричат пастроци. 

Едно сведение от Търновско прави 
разграничение между хранениците 
(които не наследяват, а се възнаграж-
дават приживе на отхранителя) и 
осиновяемите с право на наследие. 
За да бъдат пълноправни наследни-
ци последните, осиновяването се из-
вършва в черква с религиозен обред 
и четене на нарочни текстове, а само-
то осиновяване се записва в книгата 
на митрополията или църквата. 

Изрично разликата между хране-
ничество и oсиновение се подчер-
тава от някои автори. В Пирдопско 
и околността съществува родство 
между хранениците „по мляко” – ако 
взетото дете е сукало от отхранител-
ната си майка, то не може да се оже-
ни за нейното кръвно дете; но ако не 
е, а е взето по-голямо, въпреки, че е 

отгледано и отхранено в дома, тази 
забрана не съществува. В коментара 
на други автори храненичеството е 
народен институт, в който църквата 
не се намесва и който остава обичай-
но-правен през целия период на съ-
ществуването си. За разлика от него, 
особено след приемането на Закона 
от 1889 г. (ратифициран през 1890 
г.), когато в процедурата се обособя-
ва отчетливо ролята на църковното 
и гражданското осиновяване и съот-
ветните понятия се изпълват със за-
коносъобразно съдържание, цялата 
институция се откъсва от „народния” 
си вариант и тръгва да се доближава 
до модели с извънбългарски харак-
тер. В самата църковна церемония 
са усвоени традиционно-културни 
практики (поставяне стъпалото на 
осиновителя върху главата на дете-
то и трикратно вербално обявява-
не на осиновяването). Наред с това 
обаче се издава писмен документ за 
него, който „служи за удостовере-
ние, че е станало законно усинове-
ние”. Във Варненско, където за хра-
неници се вземат повече момичета, 
при церемонията изрично се казва, 
че целта е момичето да се отхрани и 
ожени , т. е. отхранителят се задъл-
жава да му направи чеиз, ако не – да 
му плати „чиракъ-хакъ”, определен  
от съседите.

В Еленско се пристъпва към осино-
вяване на храненик, не за да бъде 
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собствен син на осиновителите си, а 
за да се ожени по-късно за единстве-
ната дъщеря на семейството. Тези 
бракове са възможни единствено, 
ако осиновяването не е свързано с 
черковна литургия и молитва „чин 
синотворения”; във втория случй, 
когато молитвата става задължител-
на, подобна женитба е задължител-
на. Това започва да се спазва след 
Първата световна война. Тогава све-
щеникът се нагърбва с обясняване на 
тези тънкости и констатира, че след 
обясненията желаещите да осино-
вят чреез молитва се разколебавали. 
Различният тип вземане на дете – за 
пълно осиновяване или за изхранва-
не, се очертава именно от характера 
на четените при процедурата молит-
ви – ако едно дете на изхранване и 
отглеждане не свиква лесно с новите 
си стопани, води се при свещеника да 
му чете „молитва за прилепване” – 
подобно четене не е равностойно на 
осиновителен акт, целта е само дете-
то да е послушно и привързано, а не 
да стане „като свое кръвно дете със 
същите права”.

За целия традиционен и ранен постт-
радиционен период храненичеството 
се явява в две институционни раз-
новидности: 1) в същинския си вид, 
когато не е свързано със създаване 
на родство и с наследяване имота и 
собствеността и 2) като синоним-
на институция на осиновяването. В 

по-късни изследвания втората форма 
показва доминиране – тогава "хране-
ник" е посевместно название на оси-
новеното дете. Това обаче е тенден-
ция на явлението, а то фактически 
се проявява – особено в ранния XIX 
в., и в двете си форми. Институцията 
на настойничеството се интерпрети-
ра от изследователи като институ-
цията, която създава връзката между 
обичайното и писаното право в бъл-
гарската култура. В своите характе-
ристики то е уникално българско яв-
ление, въпреки че обгрижването на 
нуждаещите се деца в рамките на се-
мейно-родствената група съществува 
във всички култури и възхожда към 
едни много ранни периоди на фор-
миране на цивилизационни модели. 
Именно настойничеството е прак-
тиката, която отбелязва и прехода в 
грижата към децата отстрана на се-
мейството и на държавно отговорни-
те институции.

Настойничество се определя на не-
връстни деца при кръгло осиротя-
ване. То е задължение на близки-
те роднини, а ако няма такива, на 
по-далечни или съседи. Твърде чес-
то за настойници общината посочва 
по-авторитетни лица из своята сре-
да. Настойничеството се установява 
и при жива само майка, ако тя е мла-
да и има намерение да се омъжи или 
се е омъжила вече. В настойническия 
съвет при такъв случай влиза непре-
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менно и тя. Настойниците избират 
помежду си лице (настойник, пестун, 
опекун, някъде и пастрог), който не-
посредствено управлява имотите и се 
грижи за редовните приходи от тях в 
полза на сирака. Опекунският инсти-
тут по всяка вероятност е бил добре 
поставен и в първите векове на бъл-
гарския държавен живот, ако се съди 
по запазен старобългарски термин.

 

Настойничество е познат институт 
на българското право доста отдавна. 
Неговото възникване съвпада с уста-
новяването на българското обичайно 
право. От запазени правни източ-
ници – писани правила, предания и 
обичаи, се установяват някои харак-
терни черти на настойничеството от 
преди Освобождението на България. 
Между писмените източници заслу-
жава да се посочи забележката към 
чл. 4 от Закона за настойничество-
то, която е действала до 17. XII. 1907 

г., когато този текст е бил отменен. 
Тя гласи: „В семейната община (т. 
е. в задругата – б.н.) настойничест-
вото върху непълнолетните при-
надлежи на главата на семейство-
то според обичая.” За да възприеме 
тогашният законодател тази редак-
ция, явно е, че настойничеството се 
е установило в правосъзнанието на 
народа и обичайното право десети-
летия, а може би и столетия преди  
Освобождението. 

Настойничеството е било познато 
на българското обичайно право по 
време на османското присъствие. По 
време на османското иго настойни-
кът се е назначавал от общинската 
власт и се утвърждавал от кадията. 
За настойник назначавали обикно-
вено някой от близките роднини на 
сирачетата – най-често брата на ба-
щата. Настойникът управлявал иму-
ществото на малолетните и се грижел 
за тяхното отглеждане и възпитание. 
За съжаление злоупотребите при на-
стойничеството не били много рядко 
явление и не е имало никакво ефи-
касно средство те да бъдат предо-
твратени. Както други институти на 
семейното право, така и настойни-
чеството преди социалистическата 
революция у нас са се развивали в 
сферата на гражданското право. За 
настойничеството е имало специален 
нормативен акт, носещ названието 
Закон за настойничеството, обнарод-
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ван в ДВ, бр. 67 от 24 III 1890 г. Той 
възпроизвежда по принцип матери-
ята от Френския граждански кодекс.

 В правосъзнанието на народа настой-
ничеството винаги е било схващано 
като семейни, роднински отноше-
ния. На тях широките народни маси 
гледат като на правоотношения меж-
ду субекти, тясно свързани в семей-
ството с близко родство. Не случайно 
Законът за настойничеството въпре-
ки многобройните гражданско-прав-
ни норми, които уреждат имущество-
то на поднастойния, поставят целия 
режим на тези отношения в ръцете 
на „роднински съвет”. Съгласно чл. 
14 от този закон „за всяко настой-
ничество се учредява и роднински 
съвет при този околийски съдия, в 
околията, на който са съсредоточени 
главните дела на непълнолетните”. В 
много отношения настойничеството 
наподобява осиновяването. И двата 
института намират своето обществе-
но оправдание в това, че обезпечават 
родителски грижи по отношение на 
малолетни и непълнолетни, които 
нямат родители. Безспорно има слу-
чаи, когато осиновяване се извърш-
ва и при живи родители на детето. 
Същата алтернатива се среща и при 
настойничеството (например, когато 
родителите са лишени от родител-
ски права). Най-съществената раз-
лика между осиновяването и настой-
ничеството се изразява в характера 

и обема на двете правоотношения. 
Докато при осиновителното право-
отношение осиновеното става дете 
на осиновителите, при настойниче-
ското правоотношение малолетни-
ят, респ. непълнолетният, не става 
дете на настойника. Друго различие 
се отнася до обема на комплекса от 
права и задължения, които Семей-
ният кодекс отрежда на двете пра-
воотношения. Някои права и задъл-
жения, влизащи в съдържанието на 
осиновителното правоотношение, 
не са присъщи на настойничеството. 
Така например настойникът не дъл-
жи издръжка на детето, няма право 
да му дава име и т. н. Посочените 
правомощия и задължения обаче са 
задължителен компонент от съдър-
жанието на осиновителното право-
отношение. Друг институт, на който 
много прилича настойничеството е 
храненичеството. Близостта между 
тях е особено силно подчертана във 
фактическите семейни връзки между 
субектите на двете отношения. Както 
настойникът полага родителски гри-
жи за поднастойния, така и поелият 
храненичеството се грижи за хране-
ника. Разликата между двете отно-
шения, обаче се корени в характера 
на нормативната им регламентация. 
Настойничеството е правно отноше-
ние, регламентирано от правни нор-
ми, а храненичеството е нравствено 
отношение, регламентирано от оби-
чайно-нравствени норми. Правата и 
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задълженията при храненичеството 
нямат юридически, задължителен 
характер, както тези при настойни-
чеството. Политическа обстановка и 
грижа за деца в риск. След Освобож-
дението натрупването на капитали 
и масовото разоряване на дребните 
собственици в младата държава до-
вежда до бързото нарастване на кла-
сата на наемните работници, по-го-
лямата част от тях се налага да отиде 
в града, като по този начин се уско-
рява разпадането на старите род-
ствени връзки и взаимоотношения. 
Бедността е основната причина за 
масово разпространение на детския 
труд, като за селата това се счита за 
нормално и е посевместно явление 
от най-ранна възраст. Увеличава-
нето на интелигенцията довежда до 
нарастването на нейното влияние и 
роля в обществения живот. Усилията 
на лекари и благотворителни друже-
ства, с участието на юристи и педа-
гози, още в края на 19 в. са насочени 
към масовото разпространение на 
новите правни, медицински и въз-
питателни норми на децата – „Това 
изостря публичния дебат за детската 
смърност, както и за промяната в от-
ношението към най-зле поставените 
групи деца: сираци, деца родени из-
вън брака, безпризорни и подхвър-
лени деца, деца с увреждания и т. н.”

България, наскоро създадена, няма 
богати възможности да полага сис-

темни грижи за своите деца, затова 
те остават повече в рамките на бла-
готворителните и женски дружества. 
Английската, руската и американ-
ската благотворителност въздейст-
ват силно за развитието на детската 
благотворителност у нас. Нейните 
прояви започват преди Освобожде-
нието, засилват се по време на Ру-
ско-турската война и продължават 
след това. През XIX в. в България 
има редица отделни благотворител-
ни прояви за деца/главно за сираци 
и бедни деца, които са изпращани да 
учат/. Дружествените прояви, които 
са базирани на проучване на живота 
на децата, започват в края на XIX в. 
Появяват се и първите публикации 
и проучвания на детската смъртност 
в България. Подпомагат се децата 
на бежанците след Илинденското 
въстание; създава се сиропиталище, 
което по-късно се издържа от Маке-
донския женски съюз. Още от въз-
никването си през Възраждането до 
1945 г., женските дружества играят 
важна роля в обществения живот. 
Тяхната дейност, започнала от 1857 
г. се развива по образец на женско-
то движение в Европа. Бързият им 
растеж спомага за постигането на 
техните основни цели – просветна 
сред българските жени и девойки и 
благотворителна чрез организиране 
на безплатни трапезарии, приюти 
за сираци и др. С благотворителни 
инициативи за деца се открояват
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Варна, Пловдив, В. Търново, като 
навсякъде участват и женските дру-
жества. През 1900 г. по инициатива 
на женското дружество „Евдокия” са 
открити първите детски ясли за из-
оставени деца в София. До войните 
се създават няколко сиропиталища, 
поддържани от женските дружества. 
Известна слабост е, че дейността им 
остава ограничена главно в рамките 
на градовете. По-късно те се обеди-
няват в Български женски съюз, за 
да разширят и кординират действи-
ята си. Потокът от бежанци след Бал-
канските воини и особено от Първата 
световна война създават нови групи 
бедстващи деца: сираци, безпризор-

ни, бездомни, ранени и осакатени 
бежански деца. Допълнително утеж-
няващо обстоятелство е изплащане-
то на тежките репарации, наложени 
на България от Ньойския договор. 
Проблемите на България са пробле-
ми и на почти цяла Европа, която 
през 1922-1924 г. създава първата 
международна декларация за пра-
вата на детето, приета официално от 
Обществото на народите през 1924 г. 
в Женева, когато започва да се нари-
ча „Женевска декларация”. Мeжду-
народният съюз за закрила на деца-
та проявява интерес към България, 
като победена страна, чрез организа-
цията на Червения кръст. В България 
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се установяват контакти през 1924 г., 
в резултат на които през юни 1925 г. 
е учреден „Съюз за закрила на деца-
та в България”, който се ръководи от 
принципите на Женевската декла-
рация. Особен приоритет на Съюза 
са сираци, деца на беди родители, 
деца-работници, подхвърлени деца, 
незаконородени, бездомни с „пороч-
ни наклонности”, с телесни уврежда-
ния. В устава е отразен стремежът да 
се обединят съществуващите 22 дру-
жества и организации (на първо мяс-
то БЧК, женски и учителски съюзи), 
и различни държавни институции. 
Така се обединява един елит с край-
на цел създаване на организационна 
мрежа, която да обхване достатъч-
но хора в страната, за да достигне до 
всички деца. Още през юли 1927 г. с 
помощта на Международния съюз за 
закрила на децата в София се създа-
ва дом за настаняване на скитници, 
безпризорни и просещи деца. Съз-
даването на организационна мрежа 
е свързано с големи трудности, тъй 
като подходящи хора има само в гра-
довете, а основното население е в 
селата. За да се създадат образци за 
грижи, в София се изграждат някол-
ко детски заведения на издръжка от 
централното ръководство, като на-
пример „Спасете децата” (разпреде-
лителен дом за бедни деца).

Първи опит на „приемна грижа” в 
България е една съвместна инициа-

тива на американската Близкоизточ-
на фондация, Съюза за закрила на 
децата в България, Главна дирекция 
на народното здраве при МВРНЗ и 
Отделението за социални грижи при 
Столична община за „настаняване на 
изоставени деца по семейства” меж-
ду 1936-1938 г. Контактите на Близ-
коизточната фондация с българските 
правителствени институции и непра-
вителствени организации започват 
през първата половина на 20-те годи-
ни на XX в. Програмата на тази фи-
лантропична организация е насоче-
на преди всичко към поощряване на 
обществените науки, здравеопазва-
не и селското стопанство. Съветът за 
образование към фондацията сфор-
мира през 1926 г. група от експерти 
по селско стопанство, икономика и 
здравеопазване, които заминават 
на обиколка в района на Източно-
то Средиземноморие и България, за 
да проучат на място проблемите на 
отделните страни и да помогнат за 
съставянето на единна филантро-
пична политика в тази част на света. 

Центърът на Близкоизточната 
фондация се намира в работниче-
ско-бежанския столичен квартал 
„Коньовица” със здравно-съвеща-
телна станция. Тя е открита през 
1931 г. Началничка на здравно-съ-
вещателна станция е д-р Невена 
Кантарджиева-Кожухарова. Освен, 
че здравно-съвещателна станция е
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организирана и финансирана от Аме-
риканската близкоизточна фонда-
ция, а тя получава финансова помощ 
и от Столична община и Български 
женски съюз. От 1935 г. лекарката и 
сестрите-посетителки от здравно-съ-
вещателната станция провеждат 
ежегодни анкети за санитарно-ико-
номическите условия в района на станци-
ята – квартала „Коньовица” (София).  
Снимка 2 - Майки водят децата 
си за преглед и консултация в 
Здравно- съвещателната стан-
ция в кв. „Коньовица”, София, 
1938 ЦДА, ф. 3к, оп.15, а.е.241, л. 14.

Проучени са около 1000 семейства, 
като се събират данни за вида на по-
стройките, броя на живеещите в тях, 
водоснабдяването, доходите, хиги-
енните условия, грижите за ново-
родените и др. През същата година 
Главна дирекция за народното здра-
ве предлага на ръководството на съ-
вещателната станция да организира 
провеждането на стажанска практи-
ка на младите лекари, акушерки, и 
сестри-посетителки, тъй ката стан-
цията разполага с най-клалифици-
рания персонал в столицата (2 лека-
ри педиатри, 2 сестри-посетителки и 
санитари) и с най-добре оборудвани 
кабинети. През последните дово-
енни години здравно-съвещателна 
станция продължава да бъде главно 
звено, чрез което фондацията реа-
лизира своите проекти в областта на 

социалната работа и общественото 
здравеопазване. Сред инициативи-
те на фондацията, кординирани от 
станцията, е тази която Л. Фелдман 
и Луис Арчър отчитат като „най-го-
лям успех” – кампанията по наста-
няване на деца – сираци в приемни  
семейства. 
В последните дни на 1939 г. (29. 12. 
1936) в сградата на Главната дирек-
ция за народното здраве се провежда 
заседание. Целта на заседанието е да 
се обсъди въпросът за възможности-
те за настаняване на деца в приемни 
семейства вместо в приюти. 

Снимка 1 – Лекарски преглед в 
Здравно-съвещателната стан-
ция в кв. „Коньовица”, София, 
1938 ЦДА, ф. 3к, оп.15, а.е.241, л. 15.
Малко след това съвещание – още 
в самото начало на 1937 г. – от Ми-
нистерството на вътрешните работи 
и народното здраве излиза „Наред-
ба за настаняване на кръгли сираци 
(между 3 и 8 години) в бездетни или 
заможни семейства до навършване 
на пълнолетие”. Според наредба-
та част от издръжката се поема и от 
държавата, чрез фонда за обществе-
но подпомагане, а Близкоизточната 
фондация се ангажира с издръжката 
на 16 такива деца и възлага на пер-
сонала на станцията да следи здрав-
ното им състояние, да контролира 
изразходването на отпуснатите за 
тях средства и да съдейства за попу-
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ляризиране на експеримента в ця-
лата страна. Липсват архивни данни 
за конкретното протичане на кампа-
нията в центъра на Близкоизточната 
кампания в „Коньовица”. Сред деца-
та, настанени в приемни семейства 
има сирачета, извънбрачни деца, 
едно дете на болни родители (и два-
мата с тежка форма на сънна болест), 
както и изоставени деца с родители. 
В доклада на Фелдман, както и в до-
пълващите го доклади на лекарката 
на здравно-съвещателната станция и 
на сестрите посетителки, се посочват 

обстойно и трудностите, и недоста-
тъците, съпътстващи едногодишния 
опит за настаняване на деца в прием-
ни семейства. Заради кампанийния 
характер на инициативата една част 
от децата не са „предварително проу-
чени”, а често за децата няма никакви 
документи. В няколко от случаите де-
тето е преместено в друго семейство 
в рамките на една година. Посочва 
се и „групово преместване на част 
от децата в семейства в Калофер 
за ужас на приемните семейства” –  
по това време се подготвя разширя-
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ване на приемната грижа и извън 
София и очевидно част от децата ме-
ханично са включени в следващата 
кампания. В докладите се представят 
и ситуации на агресивно отношение 
на собствените деца в семействата, 
приели „бездомните” – ситуации, 
с които родителите не могат да се 
справят. Представени са обаче и дру-
ги примери, когато посещенията „ис-
тинската майка” се представят като 
„крайно вредни”. Въпреки оптимис-
тичните оценки, още в края на 1939 
г. експериментът по настаняване на 
деца в приемни семейства приключ-
ва. В документите, представящи ра-
ботата на всички, включени в проек-
та институции, повече не се появява 
информация за това. Като цяло по 
това време прекъсват и почти всички 
общи активности на Близкоизточна-
та фондация с българските институ-
ции. Така и не става ясно, какви биха 
били резултатите от една по-дъл-
госрочна и по-мащабна кампания.

Макар и кратковременна тази ини-
циатива е еблематичен за времето 
си пример на сработване на няколко 
институции. Той показа, че общест-
вената чувствителност към групите 
от хора, които се нуждаят от грижи 
не може да бъде изчерпана само от 
социалната политика на държавата, 
нито пък предствена само от отдел-
ни прояви на милосърдие или частна 
благотворителност. Макар и с време-

то този проект да е останал почти не-
известен и да не получава подобава-
ща публичност, той е сред примерите 
на адекватно търсене и изграждане 
на обществения консенсус в отноше-
нието към децата в нужда и на въз-
можностите за ефективно изгражда-
не на такава мрежа, чрез която да се 
популяризират и „нормалните” стан-
дарти в грижата за деца в другите 
страни. 
Българските държавни институции 
за обгрижване на деца в нужда се 
създават през първите десетилетия 
XX в., оформят изискванията си, ре-
гламентират ги в кодификациите и 
започват да ги прилагат. Същевре-
менно „остатъците” от традицион-
ната практика, след тях на особено 
място храненичеството и настойни-
чеството, също се включват във вече 
модерната такава и участват в нейно-
то утвърждаване. Описаните усилия 
и опит на полето на едно ранно въ-
веждане и прилагане на приемната 
грижа в условията на междувоенната 
обстановка в България показва, че 
съвременните усилия и широкома-
щабни програми в това отношение 
не идват на празно място, а стъпват 
върху модел, роден на българска поч-
ва и плод на процесите в българската 
обществена история.
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Двете части на мозъчната на-
вигационна система са при-
близително аналогични на 
начина, по който функцио-

нират модерните GPS устройства. Ко-
ординатни клетки в енториналната 
мозъчна кора помагат на индивида 
да установи координатите си, докато 
клетки за местоположение органи-

зират спомени за специфични лока-
ции. Активни изследвания проучват 
детайлите за това как координатните 
клетки и клетките за местоположе-
ние работят заедно. 

Google Maps, мощният онлайн ин-
струмент за навигация, дължи успе-
ха си на два ключови елемента: GPS, 

Връзката между паметта 
и мозъчната система за 
позициониране
Превод: Иван Бачев

Източник: www.quantamagazine.org/20141007-brains-positioning-system-linked-to-memory
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който изчислява дадена позиция на 
Земята и детайлна карта, съдържаща 
информация, като например вашия 
домашен адрес, любим ресторант 
или магазина за закуски, край който 
минавате всеки ден на път за работа. 
Оказва се, че и мозъчната системата 
за навигация работи по доста сходен 
начин. Тримата изследователи, от-
говорни за това откритие, получи-
ха Нобелова награда за Физиология 
или Медицина през 2014. 

Наградата бе съвместно присъде-
на на John O´Keefe, невролог към 
University College London и съпрузи-
те May-Britt и Edvard Moser - екип 
невролози към Norwegian University 
of Science and Technology, за техните 
изследвания на това как мозъкът на-
вигира в пространството. През 1971 
O´Keefe открива специални неврони, 
наречени клетки за местоположение, 
които се активират всеки път, когато 
животното е в определена локация. 
Скоро след това, семейство Moser 
идентифицира координатни клетки, 
за които се смята, че действат като 
система за локализиране, показвай-
ки на животното неговата локация, 
независимо от външни сигнали. Въ-
преки че първо са открити в плъхове, 
и двата типа клетки са широко раз-
пространени в мозъците на бозайни-
ците, включително човешките. 

Една удивителна особеност на тази 
система от координатни клетки и 

клетки за местоположение е, че ве-
роятно кодира абстрактни свойства. 
“Истинският пробив е в разбира-
нето на това, че тези клетки не 
просто реагират на сензорни сиг-
нали, като например миризма по 
пода” - казва David Redish, невролог в 
University of Minnesota, Minneapolis.

Edvard и May-Britt Moser -  
снимка от Geir Mogen

Вместо това, координатни клетки от 
тази вътрешна система за позицио-
ниране и клетките за местоположе-
ние, използват тази информация в 
комбинация с други сигнали, за да 
създадат усещане за място. Заедно 
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те създават детайлна карта. “Разби-
рането на това как изграждаме 
тези карти е част от по-мащаб-
на рамка в когнитивната наука - 
как изграждаме вътрешни модели” 
- казва Matthew Wilson, невролог в 
Massachusetts Institute of Technology.

Едно по-добро разбиране на техники-
те за картиране в мозъка би могло да 
доведе и до нови прозрения в други 
сфери на неврологията. “Има нещо 
фундаментално в това как свърз-
ваме памет и пространство” - каз-
ва Wilson. Вместо просто да форми-
рат нашия вътрешен GPS, клетките 
за местоположение и координатните 
клетки може би предоставят система 
за закотвяне на нашите спомени. 

Усещане за място

Клетките за местоположение се на-
мират в хипокампуса, който отдавна 
се приема за разпределителен център 
на паметта в мозъка. Премахвайки го, 
както се случило с известния пациент 
H.M., се заличава възможността мо-
зъкът да формира нови спомени. Но 
откритието на O’Keefe показало, че 
хипокампусът е съществен и за нави-
гацията. 

O’Keefe записал импулсите на невро-
ни от специфична част на хипокам-
пуса на плъхове, докато те проучват 
открито пространство. Той открил, че 
отделни неврони се активират само 
тогава, когато плъхът е на определено 

място. Променяйки околната среда, 
той показал, че животното реагира не 
просто на сензорни сигнали. По-ско-
ро невроните реагирали на някакво 
по-сложно чувство за локация. 

John O’Keefe - снимка от  
David Bishop, UCL

В основополагаща книга, публикува-
на през 1978, O’Keefe и неговият съ-
автор Lynn Nadel, теоретизирали, че 
тази пространствена система може да 
има много по-широка роля. Вместо 
просто да предоставя списък с лока-
ции в координатна система, тя може 
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би организира спомените на индиви-
да според това къде те са възникна-
ли. “Клетките за местоположение 
ползват координатната система 
и прилагат нещо към нея” - казва 
Redish. Затова, когато се върнете по 
празниците в бащината къща и сед-
нете на трапезата, си припомняте лю-
бимия сладкиш от детството. 
Оттогава, всички изследвания на хи-
покампуса са в отговор на тази книга, 
независимо дали даден експеримент 
ще потвърди или оспори хипотези-
те, изложени в нея, допълва Redish. 
“Така или иначе, тя промени всич-
ко.”

Локализиране

Тридесет години по-късно, семейство 
Moser откриват система от клетки, за 
които се смята, че осигуряват прос-
транствена информация на клетките 
за местоположение. Те проучвали от-
делни неврони в енториналния кор-
текс на плъх - област от мозъка, която 
се свързва с хипокампуса. Оставяли 
животните да се скитат в празно прос-
транство и в определени моменти из-
следваният неврон се задействал. Кар-
тирайки точките по пода, където това 
се случвало, изследователите откри-
ли, че местата, където невроните се 
задействали, описват решетка от рав-
ностранни триъгълници. Подредбата 
била така добре изразена, че първона-
чално изследователите се усъмнили в 
неизправност на апаратурата.

https://www.youtube.com/
watch?v=i9GiLBXWAHI

“Фактът, че невроните се задей-
стват в точно такава триъгълна 
подредба, бе просто безпрецеден-
тен” - казва Jim Knierim, невролог в 
Johns Hopkins University - Baltimore, 
Md. Когато прочита публикация-
та през 2005, казва “Знаех, че това 
ще бъде едно от най-важните от-
крития в системната неврология”. 
“Веднъж вече открити от семей-
ство Moser, координатните клет-
ки” - невроните, които се задействат 
в този решетъчен модел - “ни пре-
доставиха нов инструмент в из-
следването на GPS-частта на па-
метта”. (Въпреки че GPS е удобна 
метафора, учените смятат, че реше-
тъчните клетки всъщност използват 
dead-reckoning система за локализа-
ция, за да изчислят локацията.)
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Шестоъгълният модел на подредба, 
при активирането на координатните 
клетки, се забелязва на много места 
в природата - от пчелните пити, през 
химичната структура на бензена, до 
добре запълнената щайга с ябълки. 
Това е един наистина ефективен на-
чин за подреждане (пчелите ползват 
шестоъгълници в питите, за да ми-
нимизират количеството използван 

восък). В системата от координатните 
клетки, шестоъгълникът не е физи-
чен обект. По-скоро това е организа-
цията на пространство, която кодира 
информация най-ефикасно. “Това е 
оптимален начин да се компресират 
данните” - казва Marianne Hafting 
Fyhn, невролог в University of Oslo - 
Norway и бивш студент на семейство 
Moser. Изследователите не са сигурни 

Модел на ефективност
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защо координатните клетки ползват 
шестоъгълници, но шестоъгълният 
принцип на организация привляк-
ъл и вниманието на биоинформати-
ците, които се опитват да разберат 
как точно се генерира тази решетка. 

Любопитно откритие е, че коорди-
натните клетки могат да функциони-
рат при пълна тъмнина, в отсъствие 
на всякакви визуални сигнали. “Това 
би трябвало да отразява някакви 
вътрешномозъчни динамики, кои-
то в известен смисъл са независими 
от външно доловени сигнали” - каз-
ва Knierim. 

Декодиране на Мозъка

Учените все още не са напълно на-
ясно как точно съзнанието изгражда 
пространствените си карти и как ги 
използва за навигация. Но може да се 
окаже, че трудът на O’Keefe и семей-
ство Moser, всъщност хвърля светли-
на не само върху мозъчната система 
за навигация. Изследователите мо-
гат лесно да измерват невронната ак-
тивност и локация в пространството, 
така че невролозите използват клет-
ките за местоположение и коорди-
натните клетки, за да изучават раз-
лични въпроси.

Например, изследователите искат 
да разберат повече за това как мо-
зъкът кодира информация за света 

в електрически сигнали и как инте-
грира нова информация, докато тези 
сигнали преминават от един реги-
он на мозъка в друг. “Ако искаме да 
разберем как мозъкът обработва 
информация, трябва да знаем как-
ва трансформация се извършва 
при преминаването и' от една част 
на мозъка в друга” - казва Knierim. 
“Какви правила преобразуват да-
дена информация от област А към 
информация в област Б?” Процесът, 
при който координатни клетки из-
пращат информация към клетките за 
местоположение в хипокампуса, поз-
волява на изследователите да проу-
чат този въпрос.

Учени също са използвали клет-
ки за местоположение, за да разбе-
рат повече за паметта. Докато плъх 
преминава лабиринт, се активира 
специфична поредица от клетки 
за местоположение. Поредицата се 
повтаря, когато плъхът заспива; из-
следователите смятат, че това повто-
рение помага на плъха да прехвърли 
спомена за лабиринта от хипокампу-
са, за дългосрочно съхранение. 

По-скорошни изследвания върху 
съня дават основание да се смята, 
че плъхът ще повтори същия модел, 
когато отново е в лабиринта и тряб-
ва да вземе решение за това накъде 
да поеме. Това може да означава, че 
плъхът се обръща към спомени за ла-
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биринта, докато обмисля кой би бил 
най-удачният път. “Знаем, че плъхо-
вете могат да извършват мисле-
ни пътувания във времето” - казва 
Redish, докато преживяват отново 
минали събития. “Това може да се 
обясни единствено благодарение на 
клетките за местоположение.

Много изследователи смятат, че па-
мет и пространството са дори по-тяс-
но обвързани. В популярен трик за 
запаметяване на речи, използван още 
в древна Гърция, ораторът си пред-
ставя познат път през града и свърза 
мислено част от речта си със специ-
фично място по пътя. Тази мнемо-
ника може несъзнателно да разкрие 

факта, че хипокампусът кодира ин-
формация както за локацията, така и 
за автобиографични спомени. “Прос-
то се получава така, че простран-
ството е един добър начин за орга-
низиране на преживявания” - казва 
Wilson.
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Summary
Traditionally, facial lift has 
been confined to a choice of skin 
removal. In the past decade new 

techniques have emerged. One of them 
is Silhouette lift. A 3/0 polypropylene 
thread with bioabsorbable cones with 
multiple point fixations  are used in this 
technique, without use of skin removal. 
The patient has aesthetic improvement 
of the face. The technique has the 
potential to be efective clinical to for 
minimaly invasive facial rejuvenation. 

Въведение
Силуетлифт е най-новата технология 
за подмладяване на лицето с мон-
тиране на перманентни полипропи-
ленови конци. За пръв път у нас се 
прилага методът Силуетлифт, като 
наблюдавахме добри естетични ре-
зултати. По-младите пациенти са в 
търсене на по-малко инвазивни ме-
тоди за подмладяване на лицето. По-
ради това се появяват алтернативни 
методи, като методите са задържащи 
конци.  По време на остаряването на 

лицето една от основните промени 
е така наречената хипотрофия, кое-
то освен че се наблюдава в областта 
на кожата, но също така в мастни-
те, мускулните и др. структури. Ето 
затова конфигурацията на т.нар. 
Silhouette Sutures позволява ново по-
зициониране на фасциалните тъка-
ни чрез тракция на меките тъкани и 
с последващо образуване на колаген 
около същите.
Описание на конеца:

- Права игла с фабрично закрепен 
на нея конец 3-0 полипропилен, дъ-
лъг около 25 см.
Описание на конусите:

На всеки конец има закрепен върху 
фабрично направен възел по един 
конус в диаметър 1,1 мм диаметър 
и база 2,5 мм. Изработени от ко-
полимери на glycolic acid and lactic 
acid. По фабрични данни конусите са 
резурбируеми за около 12 месеца.
Извита игла, която се намира в прок-
сималния край на конеца и осигуря-
ва закрепването за дълбоката темпо-
ларис фасция (deep temporal fascia).

Силуетлифт – минимално инвазивна 
методика за подържане и 
подмладяване на лицето
Автор: Д-р Христо Лозанов д.м. 

Катедра Ортопедична травматология и реконструктивна хирургия д-р Владимир Василев
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Метод
Представяме един случай с напра-
вен Силуетлифтинг на лице на 43-го-
дишна пациентка с мелоптоза първа 
към втора степен и анамнестични 
данни за атрофиращо лице. Опера-
цията включва 4-ри етапа:

Първо: Чрез разрез около 1 см. В об-
ластта на слепоочието се прониква 
чрез иглата, която въвежда конеца.

Второ: Окачване на конеца в пози-
ция, когато се придърпа назад след 
като вече е въведен, чрез конусчета-
та, подредени върху него, се анхори-
ра тъканта околовръст.

Трето: Фиксиране за мястото на про-
никване чрез прошиване на фасциа 
темпоралис.

Четвърто: Натягане под  шевната 
линия, като конците се захващат за 
дълбоката темпоралис фасция и при 
натягането (като ефектът от натяга-
нето се изследва чрез изглаждането 
на назолабиалните гънки) се изглаж-
дат назолабиалните гънки.

Техника
Хирургичната процедура може да 

бъде направена с обща, с локална 
анестезия. Пациентът се поставя в 
легнало положение и след предопе-
ративна маркировка с хирургичен 
маркер се прави инцизия с големина 
1-2 см. В окосмената част успоредно 
на зигоматичната арка. Навлиза се в 
дълбочина по остър и тъп начин, като 
се достига до темпоралис фасцията. 
Същата се надрязва, след което се 
манипулира по горе описания метод.

Резултати
Пациентката бе добре проследена 
през 1 година за период от 4 години. 
Не се наблюдава асиметрия, нито па-
реза. Методът осигурява добра про-
екция на бузите, повдигане на гор-
ния ъгъл на устата и подобрява ъгъла 
на мандибулата. 
Техниката е лесна за изпълнение 
при пациенти, които желаят местна 
упойка се изпълнява за около 30 – 40 
минути и може да бъде комбинирана 
с други естетични и реконструктив-
ни операции на лицето.  В нашият 
случай след четири годишно просле-
дяване методът даде отлични есте-
тични резултати, тъй като се спира 
развитието на мелоптозата.

http://www.pcstore.bg/


МЕДИЦИНА | 2017 

36Българска наука и медицина2017

www.nauka.bg/night

С подкрепата на:

Книгопис

Nicanor Isse, MD. Silhouette Sutures 
for Treatment of Facial Aging: Facial 
Rejuvenation, Remodeling, and Facial 
Tissue Support. 2008 published by 
Elsevier Inc.

Gloria Mabel Gamboa, MD, FACS*, and 
Luis O. Vasconez, MD, FACS. Sutures 
Suspension Technique for Midface and 
Neck Rejuvenation. Annals of Plastic 
Surgery. Volume 62, Nuumber 5, May 
2009.

Vazquez GD. Facial percutaneous 
suspension. Plast Reconstr Surg. 2005; 
116:656 – 660

Sulamanidze MA, Fournier PF, Paikidze 
TG, et al. Removal of facial soft tissue 
ptosis with special threads. Dermatol 
Surg. 2002;110:1541 – 1553.

http://www.pcstore.bg/
http://nauka.bg/night/


МЕДИЦИНА | 2017 

37

www.nauka.bg/night

С подкрепата на:

Българска наука и медицина2017

CRISPR/Cas9
CRISPR („Clustered regularly-
interspaced short palindromic repeats”) 
са сегменти от прокариотна ДНК, 
които съдържат множество 
повторения на къси части от 
гени. Описани за пръв път в 

края на 80-те, в периода 2005-
2007 година се изясни и тяхната 
роля: заедно с Cas („CRISPR-
associated protein”) – ендонуклеаза, 
т.е. ензим, който може да разрязва 
ДНК, те образуват бактериална сис-
тема за придобит имунен отговор.

2015-та година остава в ис-
торията на научните среди 
със сензацията на нов, рево-
люционен метод за геномно 

редактиране - технологията CRISPR/
Cas9. Сензационното откритие пред-
ставлява изключително прецизен, 
ефикасен, бърз и евтин начин за ма-
нипулиране на ДНК, който обещава 
да ускори геномните изследвания и 
да предложи „лек” срещу рак и срещу 
редица наследствени болести. Стати-
ята има за цел да запознае читателя 
с метода и неговите предимства, с 
областите на приложение, както и с 
етичните предизвикателства, пред 
които това откритие ни поставя.

В декемврийското си издание за 2015г. 
сп. Science обяви CRISPR/Cas9 за научно 

откритие на годината.

CRISPR/Cas9:
Революция в генното инженерство
Автор: Теодора К. Пискова
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През 2012 екип от учени,  включи-
телно Денифър Даунда и Емануеле 
Шарпентие, които независимо една 
от друга изследват ендонуклеазата 
Cas9, успяват да приложат Cas9 заед-
но със синтетична единична водеща 
РНК (single-guide RNA) за откриване 
и срязване на човешка ДНК в култу-

ра на точно определено място. От то-
гава технологията се изследва с цел 
за приложение в геномното редакти-
ране като през 2015 е вече значител-
но оптимизирана.

Когато вирус нападне бактерия, тя е способна да копира част от гените му и да ги 
интегрира в собствения си геном като своеобразна памет – CRISPR. Съхранените повто-
рения биват използвани за синтез на РНК, която се свързва с Cas - протеин и служи за 

сканиране и разпознаване на вирусната ДНК. След разпознаването и Cas като нуклеаза 
я разрязва и възпрепятства възпроизводството на вируса.
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Заради прецизността си методът чес-
то е обозначаван като молекуляр-
ни ножици. Два компонента игра-
ят ключова роля: единична водеща 
РНК (single guide RNA, sgRNA, gRNA) 
и ендонуклеазата Cas9. Водещата 
РНК разполага с регион за свързва-
не с Cas9 и с област, комплементарна 
на целевата част от клетъчния геном. 
Така тя образува комплекс с Cas9, 
разпознава мястото за отрязване и 

„завежда” нуклеазата до целта. Функ-
цията на Cas9 е самото разрязване на 
ДНК. 
Гени за sgRNA и Cas9 биват доставени 
на клетката и тя сама произвежда 
необходимите за процедурата 
компоненти. Образува се Cas9/
sgRNA-комплексът. Целевата част от 
генома бива разпозната чрез sgRNA и 
прецизно срязана от ендонуклеазата 
Cas9.

Комплексът от Cas9 и sgRNA. Участък (в оранжево) от sgRNA се свързва с Cas9 
(бледорозово). Сегмент от sgRNA (в зелено) свързва комплекса с геномната ДНК. 

Ножиците обозначават местата, където  Cas9 срязва ДНК.  
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Клетката разпознава срязаната кле-
тъчна ДНК като повредена и стар-
тира собствения си механизъм за 
поправка на ДНК. Съществуват два 
варианта за поправянето:
• Non-Homologous End Joining (не-

хомоложно събиране/слепване 
на краищата) е естественият про-
цес, който се случва при липса 
на външна намеса. Целостта на 
разрязаната ДНК бива възста-
новена. Получават се случайни 
точкови мутации, делеции и/или 
инсерции – промяна, изтриване 

и/или вмъкване на нуклеотиди в 
ДНК. Може да се постигне и „из-
ключване на ген”, което служи за 
изследване на функциите му.

• Homology Directed Repair (хомо-
ложно ръководено поправяне) се 
наблюдава при наличие на ша-
блон за поправка. Той представля-
ва къса ДНК-секвенция с краища, 
еднакви с двете страни на разреза. 
Използва се за вмъкване на специ-
фични мутации, инсерции и деле-
ции и за „изключване”, „включва-
не” и маркиране на гени.  

Методи за поправка на срязаната ДНК: Non-Homologous End Joining(отляво) с 
възникващите точкови мутации(червено) и Homology Directed Repair(отдясно) с 

шаблон(Donor DNA) и желаната мутация (виолетово)
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Предимства и приложения

Учените от години са способни да ма-
нипулират клетъчния геном. Мето-
ди като нуклеази „цинкови пръсти” 
(zinc finger nucleases) и така нарече-
ните TALENs (transcription activator-
like effector nucleases) представляват 
голям напредък в геномното реда-
ктиране през миналото десетилетие. 
В сравнение с технологията CRISPR/
Cas9 те са непрецизни, бавни, сложни 
за произвеждане и скъпи. Огромно 
предимство на новия метод е и въз-
можността за редактиране на повече 
от един ген едновременно.  

CRISPR/Cas9 е приложен успешно 
за редактиране на гени в клетки на 
редица организми: човек, дрожди, 
риба „зебра”, винена муха, растения 
и мишка. Учените виждат в техно-
логията потенциал за приложение в 
различни научни области, в генното 
изследване, генното инженерство и 
генната терапия, регенеративната 
медицина, в изследването на болести 
и развитието на медикаменти. 

Морален аспект

След представянето на многообеща-
ващия метод няколко лаборатории 
в САЩ, Обединеното Кралство и Ки-
тай заявяват плановете да използват 
CRISPR/Cas9 върху човешки ембри-
они. В отговор редица учени, сред 
които и Дженифър Даунда, насто-
яват за световен мораториум върху 

приложението на метода върху ре-
продуктивни клетки. 

Карикатура „В лабораторията за генно 
инженерство”: Може би бихте могли да 

му придадете лек астигматизъм. Децата с 
очила са тооолкова сладки! 

През април 2015 година китайски 
учени използват CRISPR/Cas9 за 
корекция на летална мутация в чо-
вешки ембриони. Изследователската 
общност, включително и списанията 
Nature и Science заклеймяват про-
екта от етични съображения. Експе-
риментите завършват с успешно от-
страняване на мутиралия ген, но и с 
други непланирани промени. Изво-
дът: технологията не е готова за кли-
нично приложение в репродуктивна-
та медицина.
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В началото на декември 2015 във Ва-
шингтон се провежда Международна 
среща на високо ниво относно генно-
то редактиране на човешки клетки 
(International Summit on Human Gene 
Editing). Членове на национални из-
следователски академии от САЩ, 
Обединеното Кралство, Германия и 
Китай дискутират етиката на реда-
ктирането на човешката зародишна 
линия. Според становището, с което 
учените излизат след мероприятие-
то, може да се продължи с основни и 
клинични изследвания, които не на-
рушават общоприетите законни и 
етични норми. Прави се разграниче-
ние между прилагането на генно ре-
дактиране върху соматични клетки, 
където направените промените се от-
разяват само на отделния индивид, 
от това върху репродуктивни клетки, 
където промененият геном бива на-
следен от следващите поколения. В 
първия случай ограниченията са 
сравнително малко, а изследванията 
на гамети и ембриони учените счи-
тат за все още рисковани. 

Все пак: През февруари 2016 британ-
ски учени получават разрешение за 
генетично модифициране на човеш-
ки ембриони. Ембрионите трябва да 
бъдат разрушавани в рамките на сед-
мица след интервенцията. 
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Magic of plastic surgery: 
shortening the scar after excision 

Yordan P. Yordanov MD, PhD
Unit of Plastic Surgery and Burns- 
Military Medical Academy, Sofia

Резюме 

Най-често срещаният по-
стексцизионен дефект в 
сферата на пластичната 
хирургия и дерматохи-

рургия, който подлежи на рекон-
струкция е циркулярният. Конвен-
ционалното директно затваряне на 
този тип кожни дефекти причинява 
дисторзия на тъканите и деформите-
ти (стоящи конуси). Превръщането 
на дефекта в елипсовиден с ъгли от 
30 или по-малко градуса намалява 
степента на деформация, но налага 
допълнително изрязване на здрава 
кожа и подкожна тъкан, което често 
е нежелателно. 

Материали и методи: Проучени 
са всички случаи на пластично въз-
становяване на постексцизионни 
дефекти посредством едностранна 
М-пластика в периода между февру-
ари 2011г. и май 2013г. 

Резултати: Пет пациенти на сред-
на възраст 50,4 години са включени 
в изследването. При трима от тях е 
извършена ексцизия на доброкачест-
вена кожна лезия и при двама- екс-
цизия на базоцелуларен карцином. 
С приложението на М-пластиката е 
избегнато засягането на анатомични 
структури и удължаване на цикатри-
кса. Не са наблюдавани постопера-
тивни усложнения от функционален 
и естетичен характер. 100% от паци-
ентите са доволни от крайния резул-
тат.

Заключение: M-пластиката е ефек-
тивен метод за пластично възстано-
вяване, чрез който се постига скъся-
ване дължината на постоперативния 
цикатрикс и предпазване на важни 
анатомчини структури. Тя преодо-
лява необходимостта от редукция на 
интактна кожа, като същевременно 
запазва предимствата на 30-градусо-
вите ъгли на елипсовидната ексци-
зия.

Ключови думи: М-пластика, елип-
совидна ексцизия, местна пластика, 
стоящи конуси. 

Магията на пластичната хирургия: 
скъсяване на белега след ексцизия
Автор: Д-р Йордан П. Йорданов, дм 

Отделение по пластична хирургия и изгаряния, Военномедицинска академия - София
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Abstract
The most common post-excisional 
defect to be reconstructed in the field 
of plastic surgery and dermatosurgery 
is the circular one. Conventional direct 
closure of this type of skin defects causes 
unsightly protrusions and standing 
deformities (dog ears). Conversion of 
the defect into fusiform with angles of 
30 degrees or less reduce protrusion 
but may require excision of larger 
volumes and lengths of healthy skin 
and subcutaneous tissue than is often 
undesirable. 

Material and method: All cases of 
plastic repair of post-excisional defects 
by using unilateral M-plasty technique 
between  February 2011 and May 2013 
were reviewed.

Results: Five patients with mean age 
50.4 y were included in the study. In 
three of then a benign surgical excision 
was performed and in two patients 
a basal cell carcinoma was excised. 
An affection of certain anatomical 
structures and scar lengthening was 
avoided by applying the M-plasty 
technique. No functional and aesthetic 
postoperative complications were 
observed. A 100% of the patients were 
satisfied with the final outcome.  

Conclusion: M-plasty technique is an 
effective reconstructive method which 
shortens the scar and protects vital 
anatomic structures. It preserves the 

intact tissue (skin) reduce while still 
allowing use of 30 degrees angles at 
maximum.

Key words: M-plasty, elliptical 
excision, local plasty, dog ears. 

Въведение
Най-често срещаният постексцизио-
нен дефект в пластичната хирургия, 
който подлежи на възстановяване, е 
циркулярният. Директното затваря-
не на този тип кожни дефекти причи-
нява деформация на тъканите, която 
освен естетични, може да е причина и 
за функционални нарушения. Елип-
совидната ексцизия с остри ъгли ( < 
30° ) намалява степента на деформа-
ция (т.нар. стоящи конуси в края на 
цикатрикса), но налага допълнител-
но изрязване на здрава кожа и под-
кожна тъкан. Това води до линеарен 
белег, но с дължина около три-чети-
ри пъти диаметъра на оригиналния 
циркулярен дефекта (Фиг.1) [1,2]. 

(фиг. 1)
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Макар това да е лесен начин за затва-
ряне на циркулярни постексцизион-
ни дефекти, в определени анатомич-
ни зони нанасянето на големи белези 
е контраиндицирано, особено с оглед 
избягване засягането на жизнено ва-
жни структури и постигането на до-
бър естетичен резултат.
Целта на настоящата статия е да се 
демонстрира и дискутира възмож-
ността на т.нар. едностранна M-плас-
тика за скъсяване на белега в линей-
но направление и респ. щадене и 
съхраняване на здрава околна тъкан. 

Материали и методи
Направен е ретроспективен анализ 
на клиничните случаи от практика-
та на автора, при които е използвана 
едностранна M-пластика при плас-
тичното възстановяване на постекс-
цизионни дефекти след оперативно 
премахване на доброкачествени и 
злокачествени лезии в областта на 
лицето. Пациентите са оперирани 
в периода между февруари 2011г. и 
май 2013г. Изследвани са следните 
параметри: възраст, пол, патоморфо-
логична диагноза, локализация, на-
стъпили усложнения. 
Хирургическите интервенции са из-
вършени под локална анестезия с 1% 
лидокаин в комбинация с адренали 
1:100 000. Използвани са главно не-
резорбируеми конци, които са сва-
лени впоследствие. Пациентите са 

проследени до шестия следоперати-
вен месец от оператора, като по-на-
татъшното проследяване при случа-
ите със злокачествено заболяване е 
извършвано от дерматолог.

Резултати
 За периода на проучването са извър-
шени пет М-пластики, при 4 жени и 
1 мъж със средна възраст от 50,4 го-
дини (диапазон: 32-65 години). От 
изследваните случаи три са на до-
брокачествени кожни лезии и два са 
на злокачествени - базоцелуларни 
карциноми в начален стадии (pT1) 
(Табл.1).  При всичките 5 пациенти е 
използван следния хирургичен под-
ход: 

№ Възраст Пол Диагноза Локализация Усложнения

1 Интрадермален 
меланоцитен 
невус

2 Базоцелуларен 
карцином

3 Базоцелуларен 
карцином

4 Дермо-
епидермален 
меланоцитен 
невус

5 Blue-невус

Таблица 1. Пациенти, включени в 
проучването. 

По предварително разчертан план 
на принципа на М-пластиката (фиг. 
2), под локална инфилтрационна 
анестезия, е извършена ексцизия на 
лезиите в макроскопски интактни 
граници. Ексцизията е направена 
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под формата на буквата М с цел  мак-
сималното съхраняване на здрава 
кожа и не-навлизането в друга есте-
тична субзона (фиг.3). Оперативните 
рана са затваряни с естетичен шев с 
Prolene 6-0 (фиг.4). Постоператив-
ния период преминава без усложне-
ния, оперативните рани при всички-
те пациенти зарастват първично и 
конците за свалени между 4-и и 6-и 
следоперативен ден при отделните 
случаи.  Дерматохистопатологич-
ното изследване доказва радикал-
ността на ексцизиите при двата слу-
чая на базалиоми, както и тоталното 
отстраняване на доброкачествените 
лезии. 
100% от пациентите са удовлетворе-
ни от крайния естетичен резултат, 
като функционално и анатомично 
увреждане на съседни структури не е 
наблюдавано. 

Обсъждане

M-пластиката е описана за първи път 
от Webster и екип през 1976г. Цел-
та на нововъведението - модифи-
кация на елипсовидното затваряне 
на оперативна рана за скъсяване на 
финалния белег, била да се избегне 
засягането от ексцизията на съседни 
жизненоважни структури [3]. Впо-
следствие са измислени и въведени 
в практиката многобройни вариации 
на М-пластиката, като показанията 
за прилагането и' варират от коре-
кция на деформитети в краищата на 
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цикатрикса до ориентиране на ана-
томичния препарат с цел правилно-
то му хистопатологично изследване 
[3-8]. 
Основният принцип на M-пласти-
ката се състои в промяна на стан-
дартната вретеновидна ексцизия в 
M-форма, което става по описания 
пó долу начин. При пластичното въз-
становяване на циркулярен дефект 
с цел елиминирането на стоящите 
конуси ексцизията се разширява до 
елипсовидна фрма, така че страните 
на елипсата да сключват ъгъл от 30°.  
Това позволява оперативната рана 
да се затвори с минимална дистор-
зия на тъканите в краищата и' (фиг.1). 
При дизайна на М-пластиката се ри-
суват две линии с еднаква дължина 
от средата на ръба на дефекта до ръ-
бовете на начертаната елипса, така 
че да образуват два ъгъла от по 30° 
всеки (фиг.2А) [4]. По този начин 
М-пластиката съкращава дължината 
на ексцизията, като в същото време 
съхранява интактна кожа и предпаз-
ва от евентуално засягане околните 
важни структури. При този класиче-
ски дизайн максимално скъсяване на 
дължината на цикатрикса се постига, 
когато върхът на M достигне и бъде 
фиксиран към кореспондиращата му 
точка от кривината на постексцизи-
онния дефект [2-4].
Един от малкото описани недоста-
тъци на М-пластиката е, че макар да 

съхранява здрава тъкан и структури, 
в оригиналния си дизайн тя не про-
меня основните вектори на дърпане 
и напрежение в оперативната рана в 
сравнение с фузиформената ексци-
зия [2]. 

Кожното напрежение се концентри-
ра в рамената на M-фигурата, съз-
давайки сили на компресия от двете 
страни на ламбото на M-пластиката. 
Тези противоположни вектори, при-
тискащи кожното ламбо (върха на 
М-формата), водят до изпъкване на 
последното (bulging) над нивото на 
околната кожа. В настоящата серия 
е наблюдаван един подобен случай- 
при пациентка с Blue-невус в глабе-
ларната зона. В останалите случаи, 
тъй като рамената и централното 
ламбо на М-пластиката попадат в 
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естетсвена бразда (напр. менто-ла-
биална бразда при пациентката от 
фиг.2Б) или в линията на бръчките 
по кожата (напр. при пациентката от 
фиг.3), подобна дисторзия на тъка-
ните не е наблюдавана. Това авторско 
наблюдение потвърждава предходно 
такова [9] и кореспондира с конста-
тацията  на Krishnan и Donnelly [4], 
която правят при описанието на тях-
ната модификация на М-пластиката. 
Когато се работи върху конвексна 
зона, т.е. когато използваният при-
йом за камуфлаж е неприложим, 
bulging-деформитетът може да се ко-
ригира чрез манипулиране на върха 
на М-ламбото и/или допълнително 
отстраняване на тъкан около върха 
му и рамената на М. Друг подход за 
корекция на изпъкването (bulging) 
е описаната от Wisco и Wentzell [2] 
модификация, при която М-плас-
тиката се свежда до дизайн, подо-
бен на VY-пластиката. Същността на 
този метод се състои в раздалечава-
не на рамената, при което напреже-
нието от двете страни на ламбото 
на М-пластиката отслабва и респек-
тивно намалява и изпъкването му 
(bulging). Недостатък на този прийом 
е, че разширява общата площ на ци-
катрициалния обхват, което често е 
нежелателно.  

Заключение
M-пластиката дава възможност 
за съхраняване на интактна тъ-

кан (кожа), скъсяване дължината 
на постоперативния цикатрикс и 
предпазване на важни анатомчини 
структури. Тя е сравнително лесно 
изпълнима техника за затваряне на 
циркулярни постексцизионни дефе-
кти, с която се постига добър анато-
мичен, функционален и естетически 
резултат.
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Легенда към фигурите:

Фигура 1. Елипсовидна ексцизия. С 
цел предотвратяване образуването 
на стоящи конуси, големият диаго-
нал, т.е. крайната дължината на ци-
катрикса (b) трябва да е поне 3 пъти 
дължината на късия диагонал, т.е. 
диаметъра на съответния циркуля-
рен постескцизионен дефек (а).

Фигура 2. Дизайна на М-пласти-
ката: (А) Схематично представяне; 
(Б) Предоперативно планиране при 
32-годишна пациентка с вроден ин-
традермален невус в областта на бра-
дичката и мандибуларния ръб. 

Фигура 3. Постескцизионен цир-
кулярен дефект при 65-годишна па-
циентка с баоцелуларен карцином д 
лява темпоралма област. При обик-
новена елипсовидна ексцизия с цел 
директно затваряне, дефектът би ан-
гажирал горния клепач. 

Фигура 4. Краен резултат при паци-
ентката от фигура 2Б (близък кадър). 
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Contemporary concepts and 
laser treatment of infantile 

haemangiomas
Aylin Shef, MD; Prof. Miroslava 

Kadurina, MD, DSc
Department of Dermatovenereology 

and Allergology, Military Medical 
Academy, Sofia

Резюме: 

Детските хемангиоми (ДХ) 
са най-честите тумори 
в кърмаческа възраст и 
детството. Повечето ДХ  

нямат съществено клинично значе-
ние. Една част от тях обаче се нуж-
даят от лечение, поради взаимовръз-
ката им с жизненоважни структури, 
рискът от обезобразяване, разязвява-
не или кървене. В настоящата статия 
е направен кратък преглед на съвре-
менните концепции, дефиниции и 
класификации на ДХ. Засегнати са 
спорни въпроси, свързани с целите и 
показанията за лечение. Специален 
акцент е поставен върху най-съвре-
менния метод за лечение на тези 
лезии - лазерите. В българската нау-
ка и практика лазерното лечение на 

ДХ остава все още не добре изяснено. 
Ключови думи: съдови аномалии, 
детски хемангиоми, лечение, лазери
Abstract: Infantile haemangiomas (IH) 
are the most common tumors of infancy 
and childhood. Most IH are medically 
insignificant; however, a proportion 
will require treatment because of 
interference with vital structures, threat 
of significant disfigurement, ulceration, 
or bleeding. This article reviews 
briefly current concepts, definitions 
and classifications of IH. The most 
controversial issues regarding the 
purposes and indications for treatment 
are discussed. Special emphasis is put 
on the most contemporary treatment 
of these lesions with laser systems. In 
Bulgarian science and practice laser 
treatment of IH still remains unclear.  
Key words: vascular anomalies, 
infantile haemangiomas, treatment, 
lasers.     

Терминът „съдови аномалии“  включ-
ва множество състояния, които са 
резултат от нарушения в съдовата 
морфогенеза. Кожните съдови ано-
малии се характеризира с клетъчна 

Съвременни схващания и лазерно 
лечение на детските хемангиоми
Автор: Д-р Айлин Шеф; Проф. д-р Мирослава Кадурина, дмн

Катедра по Дерматовенерология и алергология, Военномедицинска академия - София
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хиперплазия и/или дилатация  на 
диспластични съдове.  Различните 
съдовите аномалии на кожата мно-
го често и неправилно се описват 
от клиницистите с общият термин 
„хемангиоми“ [1]. Според класифи-
кацията, предложена от Mulliken и 
Glowacki [2]  през 1982г, съдовите 
аномалии се разделят на хемангио-
ми и съдови малформации въз осно-
ва на биологичното им поведение и 

патогенеза. При последващото мо-
дифициране на тази класификация 
през 1996г. съдовите аномалии биват 
разделени на две големи групи: съ-
дови тумори и съдови малформации 
[3]. Актуализираната класифика-
ция е одобрена от Международната 
асоциация за изследване на съдови 
аномалии (ISSVA) и така се установя-
ва общ терминологичен език между 
различните специалисти, участващи 

Таблица 1.  Класификация на съдовите аномалии, приета от Международната 
асоциация за изследване на съдови аномалии (ISSVA)
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в лечението на тези състояния (Табл. 
1). Особен интерес за клиничната 
практика представляват детските хе-
мангиоми. 
Детските хемангиоми (ДХ) са 
най-честите доброкачествени тумори 
в кърмаческа и детска възраст, кои-
то се срещат при 10-12% от децата до 
една година [4]. По малко от 20% от 
хемангиомите се проявяват още при 
раждането, а приблизително 80-90 
% от тях се проявяват през първите 
4 седмици от живота от прекурсорна 
лезия като групирани телеангиекта-
зии, еритемни или синкави макули и 
плаки. ДХ се локализират предимно 
в областта на главата и шията и по 
рядко по тялото. Момичетата са за-
сегнати 2 до 4 пъти по-често от мом-
четата, както и недоносените кърма-
чета с тегло при раждането под 1кг 
[5,6]. 

Класификация 

Съществуват множество класифика-
ции на ДХ въз основа на различни 
критерии. Според засегнатият кожен 
участък ДХ могат да се разделят на:
Фокални (локализирани) - произ-
хождат от централен фокус (Фиг.1)
Сегментни (дифузни)- произхож-
дат от голям анатомичен сегмент 
(Фиг.2). При този подтип по-често 
се наблюдават усложнения, както и 
връзка със синдроми като PHACES, 
гастроинтестинални и генитоуре-
трални аномалии [8].

Неопределени - те не мога да се отне-
сат към предходните групи [7,8].
Друга често използвана в практика 
класификация на ДХ [9] ги разделя 
на:
Повърхностни - в 50-60% от случаи-
те; най-често са ярко червени плаки с 
лобулирана повърхност (Фиг.3). 
Дълбоки - в 15% от случаите; меки, 
синьо-лилави, дълбоко разположени 
в дермата и подкожието нодули или 
плаки (Фиг.4).
Смесени - в 25-35% от случаите; при-
тежават характеристики както на по-
върхностните, така и на дълбоките 
хемангиоми (Фиг.5).
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Клинична картина и развитие 
на ДХ
ДХ преминават през три еволютивни 
фази (Фиг.6) [10,11]: 
Пролиферативна фаза - започва през 

1-3 месец и продължава най-често 
до 12-18 месец, като ДХ увеличават 
размерите си в рамките на засегна-
тият анатомичен сегмент (Фиг.6А). 

Дълбоките хемангиоми се появяват 
по-късно и нарастват по-дълго време 
Фаза на обратно развитие - започва 
през 2-рата година и продължава ня-
колко години (Фиг.6Б). 

Повече от 90% от хемангиомите 
регресират до края на деветата го-
дина. Цветът на ДХ се променя към 
сиво-лилаво и в центъра се появяват 
бели участъци, които постепенно се 
разширяват към периферията на ле-

http://www.pcstore.bg/


МЕДИЦИНА | 2017 

54Българска наука и медицина2017

www.nauka.bg/night

С подкрепата на:

зията.
Фаза на завършено обратно развитие 
- когато ДХ е достигнал максимална 
регресия (Фиг.6В). 

При 30 % от случаите след приключ-
ване на тази фаза остават постин-
волутивни промени, включващи 
цикатризация, хипопигментация, те-
леангиектазии, мастна тъкан и др.

Усложнения при ДХ
ДХ с бавен растеж, тези, които не 
обхващат големи площи от кожата, 
особенно тези по тялото и крайни-
ците, обичайно не водят до  усложне-
ния в хода на своето развитие. Лице-
вите хемангиоми обаче, в зависимост 
от големината си, може да завършат 
фазата си на обратно развитие с неес-
тетични остатъчни промени и пора-
ди това навременното им и адекват-
но лечение е изключително важно. 
Пери - и интраорбиталните хеманги-
оми, нарушаващи визуса и/или при-
тискащи очната ябълка, биха могли 
да доведат до анизометропия, асти-

гматизъм и в редки случаи до загуба 
на зрение. В тези случаи е необходи-
мо незабавно лечение в сътрудни-
чество с детски офталмолог [12,13]. 
ДХ, подобно на други доброкачестве-
ни тумори около устните [14], могат 
да доведат до трайна деформация на 
устните и, а по тежки случаи и до за-
труднения в приема на храна, до де-
формации в челюстите или зъбите и 
пр. Назалните хемангиоми по подо-
бен начин може да доведат до анома-
лии на носният скелет и нарушения 
във вентилацията. Силно васкула-
ризираните хемангиоми на ушна-
та мида често водят до деформации 
на хрущяла и хипертрофия [15]. ДХ 
в аногениталната област имат из-
разена тенденция към разязвяване, 
което може да бъде причина за кър-
вене, инфекция, болка и дерматит. 
Големите и обширни хемангиоми, с 
или без язви могат да причинят на-
рушения в кръвообращението, да 
предизвикат кървене и коагулацион-
ни смущения. Така, хемангиомите 
на лицето (най-вече периорбитален, 
периорален или на ухото, на устни-
те или носа) и тези в аногениталната 
област могат да имат проблемно раз-
витие и да дадат усложнения, пора-
ди което изискват адекватна намеса, 
включваща различни консервативни 
методи или оперативни такива -  ос-
новно местни пластики с максимал-
но щадене на съседните структури 
[15,16].
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Лечение на ДХ
Един от особено проблемните и про-
тиворечиви въпроси в цялата исто-
рия на дерматологията и пластична-
та хирургия [18] е именно това как да 
бъдат третирани ДХ. Понастоящем 
подходът при лечението им остава 
изключително спорен въпрос, пора-
ди невъзможността да се предвиди 
хода на развитие на всяка конкретна 
лезия. Съществуват ДХ, които пре-
търпяват пълно обратно развитие 
без каквато и да било терапия, как-
то и ДХ, които започват да нарастват 
екстремно и да водят до животоза-
страшаващи усложнения. Това пра-
ви изключително трудна преценката 
кога да се започне лечението и какво 
да бъде то [19].
Консенсусът от 1997г. за лечение на 
ДХ, приет от комитета на Амери-
канската академия по дерматология 
[20], посочва основните цели при ле-
чението на ДХ:
Предотвратяване на усложнения, за-
страшаващи живота на пациента или 
функцията на различни органи;
Предотвратяване формирането на 
обезобразяващи цикатрикси след 
приключване на фазата на обратно 
развитие;
Намаляване на психосоциалния 
стрес за пациента и семейството му;
Избягване на агресивни процедури 
с висок риск от образуване на беле-
зи при лезии, които биха претърпели 

обратно развитие и без терапия;
Предотвратяване или лечение на 
разязвени хемагиоми с цел понижа-
ване на риска от инфекции, поява на 
белези и болка. 
Основните индикации за лечение на 
ДХ включват:
Животозастрашаващи и нарушава-
щи функцията ДХ (напр. хемангио-
ми на черния дроб, дихателните пъ-
тища и пр.);
ДХ на места с висок риск от образува-
не на белези;
Обширни лицеви хемангиоми с го-
ляма дермална компонента;
Малки хемангиоми в области с висок 
риск от нараняване (лице и ръце);
Улцерирали хемангиоми.
Съвременните възможности за те-
рапевтично поведение спрямо ДХ 
включват: активно проследяване, 
кортикостероиди, интралезионал-
на апликация на интерферон-α, 
imiquimod, vincristine, хирургия, как-
то и прилагенто на лазерно третира-
не. 
Лазерите за първи път са използва-
ни за лечението на кожни заболява-
ния през 1963г. от Leon Goldman [21]. 
Действието на лазерните и некохе-
рентните интензивни пулсиращи 
източници на светлина (IPLs) се ос-
новава на принципа на селективната 
фототермолиза, описана през 1983г. 
от Aderson и Parrish [22]. Тази тео-
рия гласи, че чрез селективно въз-
действие върху всеки специфичен
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хромофор е възможно той да се уни-
щожи без засягане на околните тъ-
кани. Таргетният хроматофор при 
съдовите лезии е оксихемоглобинът 
в еритроцитите. След абсорбцията на 
светлинната енергия, тя се превръща 
в топлинна, предизвикваща селек-
тивна фотокоагулация, като крайни-
ят резултат е тромбоза на кръвонос-
ните съдове. Ако продължителността 
на лазерния импулс е по-дълга от 
топлинното време на релаксация, 
настъпва неселективно термично ув-
реждане на съединителната тъкан 
около кръвоносните съдове, което 
води до цикатрикси. Понасточщем 
най-често използваните лазерни сис-
теми за третиране на съдови лезии са 
532-nm potassium titanyl phosphate 
(KTP) лазер, 755-nm alexandrite ла-
зер и long-pulse 1064-nm neodymium-
doped yttrium aluminium garnet 
(Nd:YAG) лазер. Използват се също 
и източници на пулсираща светлина 
(IPLs).  
Batta и колектив [23] провеждат пър-
вото проспективно рандомизирано 
проучване върху третирането с PDL, 
обхващащо 121 деца с неулцерирали 
хемангиоми. Те достигат до извода, 
че липсва статистически значима 
полза от започването на ранна те-
рапия с този вид лазер (която освен 
това крие риска от атрофия и хипо-
пигментация). През 1993г. Ashinoff и 
Geronemus [24] изследват дали тре-
тирането с PDL може да предотврати 

растежа на ДХ в дълбочина и устано-
вяват, че въпреки доброто повливане 
на повърхностните участъци, дълбо-
ките компоненти на лезиите продъл-
жават да нарастват. Лечението с PDL 
не е особено ефективно при дълбо-
ки и комбинирани хемангиоми [19], 
поради невъзможността на лазерни-
те лъчи да проникнат на дълбочина 
над 1,2 mm в кожата. Нашият опит 
показва, че дълбоко разположените 
участъци на ДХ биха могли да се тре-
тират успешно с long-pulse 1064-nm 
Nd:YAG лазер (Фиг.7) [25]. 
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Този лазер е в състояние да предиз-
вика коагулация на дълбочина 5-6  
mm, поради което може да се използ-
ва за лечение на дълбоко разположе-
ни съдове с голям диаметър. Nd:YAG 
лазерът има тесен спектър на безо-
пасност и крие високи рискове от из-
гаряне, пигментни нарушения и об-
разуване на цикатрикси [26].
KTP лазерите с дължина на вълната 
532 mn са друга възможност за тре-
тиране на дълбоките съдови лезии. 
Те всъщност са вид Nd:YAG лазер, 
при който лъчът с дължина на въл-
ната 1064 nm преминава през КТР 
кристал и се модифицира, което пра-
ви лазера изключително ефективен 
при лечението на ДХ. Последното се 
потвърждава от няколко проучвания, 
сред които изпъкват тези на Achauer 
и сътрудници [27] и Burstein и екип 
[28]. Нашият екип няма клиничен 
опит в лечението на ДХ с КТР лазер.
Следва да се отбележи, че третира-
нето ДХ освен чисто медицински въ-
проси, повдига и някои етични таки-
ва, отнасящи се до това, че се касае до 
пациенти-деца. В тази насока особе-
на роля има професионалната етика 
и етичните комисии [29], особено що 
се отнася до клиничните изследва-
ния, целящи стандартизация на про-
токоли и технически параметри. По 
отношение отговорността при взема-
нето на решение за третирането на 
деца, информирането и инструкти-
рането е насочено към родителите, 

като информираното съгласие тук е 
от особена важност и със специфич-
ни медицински и медико-легални 
фунции [30].   

Заключение
На базата на достъпната литература и 
професионален опит на нашия екип 
можем да се заключим, че лазерната 
терапия е ефективен и сравнително 
безопасен начин за третиране на ДХ, 
когато е прилагана от квалифицира-
ни медицински специалисти. Прави 
впечатление липсата на единни и 
унифицирани стандарти и параме-
три за работа с лазерните системи. 
Това прави трудно съпоставянето на 
постигнатите резултати от проведе-
ните до момента клинични проуч-
вания. С оглед на гореизложеното е 
нужно да се проведат мултицентрич-
ни изследвания, имащи за цел изгот-
вянето на единен консенсус за лече-
нието на съдовите аномалии. 
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Фигура 2. Сегментен ( дифузен ) ДХ

Фигура 3. Повърхностен ДХ

Фигура 4. Дълбок ДХ

Фигура 5. Смесен ДХ

Фигура 6. Фази на развитие на ДХ: 
(А) Пролиферативна фаза; (Б) Фаза 
на обратно развитие; (В) Фаза на за-
вършено обратно развитие.

Фигура 7.  Лазерно лечение на ДХ: 
(А) преди началото на терапията; (Б) 
3 месеца след 4-та процедура с Long-

pulse 1064 nm Nd: YAG laser.
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През 1957г. британско-
то издателство Pitman 
Publishing Ltd. публикува 
за първи път една кни-

га, станала толкова емблематична 
за медицината по света, че само ня-
колко години по-късно – през 1964г. 
е преиздадена отново. Книгата е на 
потомствения лекар от унгарски про-
изход Майкъл Балинт и се нарича 
„Лекарят, неговият пациент и болес-
тта”.  Майкъл Балинт се дипломира 
като лекар, но след първоначалните 
си интереси в областта на биохими-
ята, става ученик на Шандор Ферен-
ци – един от първите последователи 
на Зигмунд Фройд, като по-късно ще 
стане един от най-известните тера-
певти и преподаватели в клиниката 
Тависток в Лондон, която е световно-
известен център за обучение на пси-
хоаналитици и до днес. Какво толко-
ва има в една книга, която дори не 
касае медицината, би попитал всеки 
лекар и как тя повлиява така значимо 
преподаването на медицина по све-
та? Ако трябва да се отговори с едно 
изречение, това е идеята на Балинт 
за „лекаря като лекарство” /”the drug 

doctor”/ или казано по друг начин 
-  интересът му към изследването на 
взаимоотношението лекар-пациент, 
което той счита не само за основата 
на терапевтичната практика, а и за 
инструмент в пълноценното постига-
не на терапевтичните цели.
Лекарите не винаги имат време да 
слушат в дълбочина пациентите си и 
това е разбираемо. Работата им не е 
да ги разбират, а да ги спасяват. Ви-
дно е също, че „слушането” няма да 
спаси пациента на масата така, как-
то ще го спасят знанията, уменията и 
ръцете на хирурга, бързината и обу-
чеността на екипа. И все пак, кога-
то двама души се срещат и общуват, 
се случват много неща, като голяма 
част от тях остават незабелязани. 
Ако тези хора са лекар и пациент 
обаче, всичко, което иначе можем 
да подминем, защото в ежедневието 
то рискува просто спречкване, кон-
фликт, любовно разочарование или 
пропуснато повишение, има значе-
ние. Защото касае човешки живот. И 
човешко страдание.

„Лекарят, неговият пациент и бо-
лестта” описва опита от водените от 

Лекарят, пациентът и болестта или 
когато думите лекуват
Автор: Велислава Донкина 

Център за психично здраве и превенция, Военномедицинска академия – София
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Балинт от 1936г. групи с лекари, в 
които той се опитва към обсъждането 
на случаи да включи психоаналитич-
ното разбиране в практикуването на 
лекарската професия. Този подход е 
насочен към изследване на взаимо-
отношението между лекар и паци-
ент и към възможността терапевтът 
да разбере по-дълбоко и да използ-
ва по-добре сложната динамика на 
връзката, която се изгражда между 
него и пациента. С други думи, цел-
та на работата на тези групи е да се 
помогнат  лекарите да бъдат чувст-
вителни към психологичните аспе-
кти на проблемите на пациентите, 
както и да си дават сметка за труд-
ностите, които самите те срещат с 
тях / пренос и контрапренос / - как-
во означава тази връзка и какви са 
причините понякога тя да е неудо-
влетворителна. Защо понякога при 
коректно лечение даден пациент се 
влошава. Защо понякога изглежда, 
че всичко, което пациентът прави, е 
сякаш само и само, за да докаже на 
лекаря си, че той е безпомощен и че 
не може да го излекува. И защо това 
ядосва лекаря толкова много. Целта 
на тези групи не е да учат лекарите 
как да лекуват пациентите си, а да 
оптимизират личностовия им ресурс 
да усещат какво се случва между тях 
и пациента, какво означават един за 
друг и какви чувства предизвикват 
един в друг. В никой учебник, ще на-
пише Балинт, няма упътване за доза-

та, в която лекарят да предписва себе 
си, формата, терапевтичните и под-
държащи дози, страничните и ри-
скови ефекти, което е неразбираемо, 
след като се оказва, че най-често из-
ползваният медикамент е самият ле-
кар. Ако се изследва този въпрос, би 
могло да се достигне и до отговора на 
това защо толкова често, независимо 
от сериозните и добронамерени уси-
лия на лекар и пациент, взаимоотно-
шението между тях остава незадово-
лително, неудачно и дори болезнено. 
Днес Балинтовите групи са част от 
обучението по медицина навсякъде 
в Европа. Разбира се, не и в Бълга-
рия, където младите медици слушат 
единствено „Медицинска психоло-
гия” – и то не задължително, която се 
занимава с описание на измененията 
в психичното функциониране на хро-
нично болни пациенти. В предговора 
към българското издание на книгата, 
станала достъпна у нас едва 40 годи-
ни след първото й издаване, д-р В. 
Христова и д-р Хр. Хинков пишат: 
„Бурното развитие на медицинската 
наука през последните десетилетия 
ни затрупва с огромно количество 
нови факти. За лекаря става невъз-
можно да бъде достатъчно добър в 
своята все по-тясна специалност и 
едновременно да удържа цялостното 
си възприятие за боледуващия чо-
век. Морето от съвременни знания, в 
която и да е област, става непосилно 
за отделния лекар. Съществува тен-
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денция той да се ангажира все повече 
с даден орган или система от боледу-
ващия организъм и макар да звучи 
парадоксално, „дехуманизираща” 
тясна специализация като че ли се 
превръща в неизбежно и необходи-
мо зло. Болничната медицина се на-
сища с най-съвременни технологии 
и последни научни достижения, за 
да отговори на нови и нови предиз-
викателства на съвременния свят. 
Заедно със задълбочаване на своята 
ефективност, тя става все по-скъпа, 
което означава и по-малко достъп-
на. Получава се така, че един тесен 
специалист е всемогъщ в своята об-
ласт, но може да се окаже напълно 
безпомощен при среща с „банални-
те” болести на общата практика.”

В същото време днес цял клъстър 
програми за обучение, финансира-
ни от европейски проекти, се крепят 
на идеята за развиването на соци-
ални компетенции, т.нар. soft skills, 
касаещи умения, които се оказват 
ключови за реализацията ни в про-
фесионалния и личен живот, но 
които не се преподават в нито един 
университет – общуването, работата 
в екип, проактивността, сътрудни-
чеството, решаването на проблеми, 
издръжливостта на стрес, планиране 
и организиране, управление на хора, 
ефективността и инициативността. 
Корпорациите създават цели отдели 
и наемат консултантски фирми, кои-

то провеждат обучения на служите-
лите им. Бихме могли да си кажем, че 
всичко е бизнес. Изведнъж  обаче из-
ненадващо се оказва, че според NEW 
ENGLAND JOURNAL of MEDICINE, 
цитиращ влизащата в сила от 2015г. 
промяна в новия Medical College 
Admission Test (MCAT) в Съедине-
ните щати, предиктор за това как да 
се създаде по-добър лекар се счита 
вече не това, което той знае или ще 
научи – така или иначе, а това колко 
чувствителен може да бъде той към 
типа човек, който седи срещу него. 
Изглежда зашеметяващо. И стран-
но. Изглежда новаторско. Докато не 
се сетим за Балинт и книгата му от 
1957г.

А дали Балинт е бил първият, кой-
то го е открил? Да се върнем малко 
по-назад. Медицината води своето 
начало  от  религиозните храмове. В 
древността това са местата, където се 
лекуват пациенти, а в терапевтичния 
план на това лечение са включени 
съногадания на сънуваното от паци-
ента и задължително присъствие на 
мистериалните драми или комедий-
ните шествия – понеже същите тези 
светилища-лечебници са център на 
празненствата в чест на бога – как-
то и да е наричан той в различните 
митологии - на изкуствата. С други 
думи медицината, изкуствата и съ-
ногаданията са се родили на едно и 
също място. 
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В Елада театри се строяли обикно-
вено до храмовете на бог Асклепий 
/ римският Ескулап/, син на бог 
Аполон, считан за покровител на 
медицината. Тези храмове били съ-
щевременно и “болниците” / напр. 
прочутият театър в Епидавър /, в 
които хората идвали и оставали 
по-дълго на лечение. Така болните 
имали възможност да наблюдават 
античните трагедии. Считали, че те-
атърът им влияе оздравително. Ос-
вен лекарствата, които получавали, 
болните разговаряли с лечителите 
– първоначално свещенослужите-
ли и жреци на бога, споделяли съ-
нищата си и те им били тълкувани, 
като това тълкувание било взимано 
предвид в лечението. Съногаданията 
така се развили, че в последствие се 
превърнали в наука – онирокритика 
или ониромантика. През І – ІІ сл. Хр. 
се появява едно типично научно от 
гледна точка на античността произ-
ведение – „Съногадания” на Артеми-
дор от Далдида - или Далдиански. В 
него той прави цяла система и посту-
лира научен похват, който би след-
вало да се спазва при тълкуването на 
сънищата, като посочва множество 
критерии, които трябва да се взимат 
предвид при тълкуването – професи-
ята, полът, навиците, общественото 
положение, наличието или липсата 
на деца, богатството или бедността и 
т.н. Той също така различава „съни-
ща”, които са отражение на реалнос-

тта в съзнанието и са предизвикани 
от силни душевни вълнения или пък 
от обстановката, в която спи сънува-
щият – и „съновидения”, които биха 
могли да подскажат бъдещето. В това 
произведение се казва, че в крайна 
сметка сънищата зависят от проце-
сите, протичащи в съзнанието и ду-
шата на пациента. Векове по-късно, 
през 1895г. един виенски лекар, кой-
то добре познавал античните тексто-
ве и античната история, се превръща 
в размирния родоначалник на пси-
хоанализата като публикува „Студии 
върху хистерията” – първото офи-
циално съвременно свидетелство за 
допускането на причина за телесна-
та симптоматика, намираща се от-
въд тялото, а когато  само 5 години 
по-късно публикува своето „Тълкува-
не на сънищата” / 1900 / , не само ще 
впише в библиографията към този 
труд името на Артемидор, но и ще се 
позове в голяма степен на неговата 
класификация. Т.нар. „хистерични” 
симптоми са описани обаче още в 
едни от най-древните оцелели меди-
цински документи, напр. папирусът 
на Кахун, датиран ок. 1900г. пр. Хр.

Да пропътуваме обратно във времето 
горе-долу толкова години след Хрис-
та. След като векове след векове ме-
дицината достига чудеса, немислими 
преди, свързани със спасяването, под-
държането и подобряването на жи-
вота – нима не е чудо присаждането 
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на сърце?; след векове на парциали-
зация, спецификация и сегментация, 
водеща към опита за съвършенство, 
хиляди години по-късно ще се вър-
нем към нещо, което винаги сме зна-
ели. Противоречиво на пръв поглед 
и разбираемо на втори, науката из-
глежда едно непрекъснато открива-
не на това, което сме забравили.

Ще кажете – и защо му е на един ле-
кар да знае всичко това? След толко-
ва много приказки, един кратък отго-
вор: защото понякога лекарството е 
самият той. Защото и най-прецизна-
та и точна диагноза, и най-брилянт-
ното лечение може да се провали по 
същия начин, по който след блестя-
щата операция, която сте направили, 
пациентът може да не оцелее, ако не 
го гледат добре в реанимация, ако 
няма над него някой, който да отчете 
показателите на това, което се случва 
и да даде адекватната грижа. По съ-
щия начин, по който човек, който Ви 
обича, може да се опита да Ви каже 
нещо, което смята за важно и вместо 
да Ви предпази, да се скарате, ако не 
успее да го каже така, че да го чуете. 
Защото преди в хилядите спънки в 
живота медицината да стане работа, 
научна кариера, извор на радости 
и мъки, и ежедневие, тя е била – и 
всъщност винаги ще остане  -  дълбо-
кото и искрено желание да се лекуват 
хора. И да се помага. И защото така, 
както здравето е нещо повече от от-

съствие на болест, така и лекарят е 
нещо много повече от някой, който 
изписва лекарства.
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Експерти по здравословно-
то хранене заключават, че 
всичко, от което се нужда-
ем, обикновено се съдържа 

в една рутинна диета. Представители 
на индустриите, подкрепени от една 
изключителна история, твърдят, че 
храната не съдържа достатъчно и 
имаме нужда от добавки. За щастие, 
много удивителни изследвания вече 
са разрешили този спор.
На 10-ти октомври 2011 учени от 
университета в Минесота откриват, 
че жени, които взимат мултивитами-
ни като хранителни добавки, умират 
по-бързо от тези, които не приемат 
такива добавки. Два дни по-късно, 
изследователи от Клийвланд Кли-
ник откриват, че мъже, които прием-
ат витамин Е, са в повишен риск от 
рак на простатата. „Тежка седмица е 
за витамините” - казва Кари Ган от 
ЕйБиСи Нюз.

Тези открития не са нови. Седем пре-
дишни изследвания вече са показали, 
че приемът на витамини увеличава 

риска от рак и сърдечни заболявания 
и съкращава живота. Въпреки това, 
през 2012 година повече от полови-
ната американци приемат някакъв 
вид хранителни добавки. Това, кое-
то малко хора осъзнават, обаче, е, че 
началото на манията по витамините 
може да се проследи до един човек. 
Човек, който е толкова невероятно 
прав, че получава две Нобелови на-
гради и също толкова невероятно 
объркан, че е смятан за най-големи-
ят шарлатанин в света.

Когато Алберт Айнщайн бил 
попитан какво мисли за рабо-
тата на Полинг, той свил ра-
мене и казал: „Това е твърде 
сложно за мен”.
През 1931 година, Лайнъс Полинг 
публикува доклад на тема „Приро-
дата на химичната връзка” в Жур-
нала на американското химично 
общество (Journal of the American 
Chemical Society). Преди публикува-
нето му, химиците знаят за същест-

Митът за витамините:  
Защо мислим, че имаме нужда  
от хранителни добавки
Превод: Боряна Ильова 
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вуването на два вида химична връзка 
– йонна, при която един атом отдава 
електрон на друг атом; и ковалентна, 
при която атомите споделят общи 
електронни двойки. Според Полинг, 
връзките всъщност не са така прости 
– споделянето на електрони в дейст-
вителност е някъде по средата между 
йонна и ковалентна връзка. Идеята 
е новаторска и обвързва квантовата 
физика и химията. Концепцията е 
толкова революционна, че когато ре-
дакторът на журнала получава ръко-
писа, не успява да намери достатъчно 
квалифициран човек да го прегледа. 
Когато Алберт Айнщайн бил попи-
тан какво мисли за работата на По-
линг, той свил рамене и казал: „Това 
е твърде сложно за мен”. 

За този доклад Полинг получава на-
градата Лангмюр за най-отличите-

лен млад химик в Съединените аме-
рикански щати, става най-младият 
човек избран в Националната ака-
демия на науките (National Academy 
of Sciences), става професор в Кали-
форнийския технологичен институт 
(Caltech) и печели Нобелова награда 
по химия. Тогава той е на 30 години.

През 1949, Полинг публикува доклад 
в Science, наименуван „Сърповид-
но-клетъчната анемия като молеку-
лярно заболяване.” По това време 
учените са наясно, че хемоглобинът 
(протеинът в кръвта, който пренася 
кислород) кристализира във вените 
на хората със сърповидно-клетъчна 
анемия, причинявайки болки в ста-
вите, тромби (съсиреци в кръвонос-
ната система), и смърт. Но не знаят 
причината за това. Полинг е първи-
ят човек, който доказва, че сърпо-
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видният хемоглобин има различен 
електронен заряд – признак, кой-
то драстично променя реакцията на 
хемоглобина към кислорода. Тези 
открития дават началото на молеку-
лярната биология. 

През 1951 Полинг публикува доклада 
„Структурата на протеините” в Бюле-
тина на Националната академия на 
науките (Prоceedings of the National 
Academy of Sciences). Учените знаят, 
че протеините са формирани от се-
рия аминокиселини. Според Полинг, 
обаче, протеините имат и второсте-
пенна структура, определена според 
нагъванията на протеините. Той на-
рича една от структурите алфа-спи-
рала – по-късно тя е използвана от 
Джеймс Уотсън и Франсис Крик за да 
обяснят структурата на ДНК.

Поне 15 изследвания вече по-
казват, че витамин С не леку-
ва простудата.
През 1961 година, Полинг събира 
кръв от горили, шимпанзета и дру-
ги маймуни от зоопарка в Сан Диего. 
Той иска да провери дали мутациите 
на хемоглобина могат да се използ-
ват като вид еволюционен часов-
ник. Полинг показва, че хората са се 
отделили еволюционно от горили-
те преди около 11 милиона години, 
много по-рано отколкото учените 
дотогава са предполагали. Негов ко-
лега по-късно отбелязва следното: „С 
един удар [Полинг] обедини палеон-
тологията, еволюционната биология 
и молекулярната биология”.

Постиженията на Полинг не се свеж-
дат само до науката. В началото на 50-
те, и през следващите 40 години, той 
е най-широко признатият активист 
за мир в света. По време на Втората 
световна война, Полинг се противо-
поставя на интернирането в лагери 
на американци с японски произход, 
отказва предложението на Робърт 
Опенхаймер да работи върху проек-
та „Манхатън”, опълчва се на сена-
тор Джоузеф Макарти като отказва 
да положи клетва за вярност, заста-
ва срещу разпространяването на яд-
рени оръжия, публично дебатира с 
поддръжници на ядрените оръжия 
като Едуард Телър, кара правител-
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ството да признае, че ядрените екс-
плозии могат да увредят човешките 
гени, убеждава други Нобелови ла-
уреати да се противопоставят на вой-
ната във Виетнам, и пише бестселъра 
“Без повече война!” (No More War!). 
Усилията на Полинг водят до Дого-
вора за забрана на опити с ядрено 
оръжие. През 1962 година, Полинг 
печели Нобелова награда за мир и 
става първият човек, който печели 
две Нобелови награди.

В допълнение на позицията му в На-
ционалната академия на науките, 
двете му Нобелови награди, Нацио-
налният му медал по наука и медалът 
му за заслуги (връчен от президента 
на Съединените щати), Полинг ста-
ва Доктор хонорис кауза на Кейм-
бриджкия университет, Лондонския 
университет и Парижкия универси-
тет. През 1961 година се появява на 
корицата на списание Тайм в броя за 
Мъж на годината, приветстван като 
един от най-великите учени живели 
някога.

Но всичките усилия, труд и мислене, 
които правят Лайнъс Полинг леген-
да, изчезват. По думите на негов ко-
лега, неговото „падение е по разме-
рите на една класическа трагедия”.

“Той ми писа, че ако следвам 
препоръката му и вземам по 
3 000 милиграма витамин С 
дневно, ще живея не само 25 го-
дини по-дълго, а дори повече”.

Повратната точка идва през март 
1966, когато Полинг е на 65 години. 
Той току-що е получил медала Карл 
Нюберг. „По време на лекция в Ню 
Йорк” - спомня си Полинг, „аз спо-
менах колко приятно ми става, ко-
гато чета за откритията на учени в 
изследванията им за естеството на 
света и заявих, че ми се иска да жи-
вея още 25 години, за да удължа това 
мое удоволствие. На връщане от Ка-
лифорния получих писмо от един 
биохимик, Ървин Стоун, който беше 
присъствал на лекцията. Той ми писа, 
че ако следвам препоръката му и взе-
мам по 3 000 милиграма витамин С 
дневно, ще живея не само 25 години 
по-дълго, а дори повече.” Стоун, кой-
то се обръща към себе си като доктор 
Стоун, е учил химия 2 години в коле-
жа. По-късно, той получава почетна 
степен от Колежа по хиропрактика 
в Лос Анджелис и „докторантура” от 
университета Донсбах - неакреди-
тиран университет за дистанционно 
обучение в Южна Калифорния.

Полинг следва съвета на Стоун. „За-
почнах да се чувствам по-свеж и 
здрав,” казва Полинг. „По-специал-
но, тежките простуди, от които стра-
дах няколко пъти годишно, повече 
не се появяваха. След няколко годи-
ни, увеличих приема на витамин С 
първо 10 пъти, а след това 20 пъти, и 
дори 300 пъти над нормата: пиех по 
18 000 милиграма на ден.” 
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От този ден нататък, хората ще свърз-
ват Лайнъс Полинг само с едно нещо 
– витамин С.

През 1970 година, Полинг публикува 
книгата „Витамин С и обикновената 
настинка”, с която призовава хората 
да приемат по 3 000 милиграма ви-
тамин С на ден (около 50 пъти над 
препоръчителния дневен прием). 
Полинг смята, че обикновената на-
стинка скоро ще остане в историята. 
„Ще са нужни десетки години, за да 
се изкорени напълно обикновената 
настинка”, пише той, „но аз смятам, 
че тя може да бъде изцяло под кон-
трол в Щатите и в някои други дър-
жави в рамките на няколко години. 
Нямам търпение да стана свидетел 
на тази крачка към един по-добър 
свят.” Книгата на Полинг мигнове-

но се превръща в бестселър. Версии 
с меки корици са принтирани през 
1971 и 1973, а допълнено издание, 
озаглавено „Витамин С, обикнове-
ната настинка и грипът”, публикува-
но три години по-късно, обещава да 
предотврати предречената епидемия 
от свински грип. Продажбите на ви-
тамин С се удвояват, утрояват и умно-
жават по четири. Аптеките не могат 
да смогнат на търсенето. В средата на 
70-те, 50 милиона американци вече 
следват съвета на Полинг. Произво-
дителите на витамини наричат това 
„ефектът Лайнъс Полинг”.  

Учените, обаче, не са толкова енту-
сиазирани. На 14-ти декември 1942, 
около 30 години преди Полинг да 
публикува първата си книга, Доналд 
Коуан, Харолд Дийл и Ейб Бейкър от 
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Университета в Минесота публикуват 
статия в Журнала на американската 
медицинска асоциация, озаглавена 
„Витамини за превенция на простуд-
ни заболявания”. Авторите стигат до 
заключението, че „при условията на 
това контролирано изследване, при 
което бяха излекувани 980 простуд-
ни заболявания… няма индикации, 
че витамин С сам по себе си, антихис-
таминово лекарство само по себе си, 
или витамин С заедно с антихиста-
миново лекарство, имат значителен 
ефект върху продължителността и 
сериозността на инфекциите на гор-
ните дихателни пътища”.

В случаите, в които той се по-
явява пред медиите с очевидни 
симптоми на простудно забо-
ляване, той твърди, че страда 
от алергии.
Изследванията продължават. След 
изявленията на Полинг, изследова-
тели от университета в Мериленд да-
ват 3 000 милиграма витамин С на 11 
доброволци и захарно хапче (плаце-
бо) на 10 други, всеки ден в продъл-
жение на три седмици. След това те 
заразяват доброволците с обикнове-
на настинка. Всички развиват симп-
томи с идентична продължителност. 
В университета в Торонто изследова-
тели дават витамин С или плацебо на 
3 500 доброволци. Отново, витамин 
С не успява да предотврати настин-
ките, дори и при доброволците, при-

емали по 2 000 милиграма на ден. 
През 2002, изследователи от Холан-
дия дават мултивитамини или пла-
цебо на повече от 600 доброволци. 
Отново няма разлика. Най-малко 15 
изследвания показват, че витамин С 
не лекува обикновената настинка. В 
резултат на това, нито Агенцията за 
контрол на храните и лекарствата, 
Американската педиатрична ака-
демия, Американската медицинска 
асоциация, Американската диетич-
на асоциация, Центърът за човешко 
хранене към училището за публично 
здраве „Джон Хопкинс Блуумбърг”, 
нито Министерството на здравео-
пазването и социалната политика 
на САЩ препоръчват приема на ви-
тамин С като хранителна добавка за 
превенция или лекуване на настин-
ки.

Въпреки че изследване след изслед-
ване сочат, че Полинг греши, той от-
казва да повярва и продължава да 
насърчава приема на витамин С в 
своите изказвания, популярни ста-
тии и книги. В случаите, в които той 
се появява пред медиите с очевидни 
симптоми на простудно заболяване, 
той твърди, че страда от алергии. 

Лайнъс Полинг качва летвата. Той 
твърди, че витамин С не само пред-
пазва от настинки, но и лекува рак.

През 1971, Полинг получава писмо 
от Юан Камерън, шотландски хирург 
в малка болница в покрайнините на 
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Глазгоу. Камерън пише, че пациенти-
те с ракови заболявания, на които са 
давани 10 грама витамин С всеки ден, 
се чувстват по-добре от тези, които 
не са получавали витамин С. Полинг 
е в екстаз. Той решава да публикува 
откритията на Камерън в Бюлетина 
на Националната академия на нау-
ките. Полинг вярва, че като член на 
академията може да си позволи да 
публикува статия, когато си поиска; 
освен това, само на три статии, пре-
дадени от членове на академията, е 
била отказана публикация за повече 
от 50 години. Въпреки това, стати-
ята на Полинг е отхвърлена, което 
допълнително опетнява репутаци-
ята му сред учените. По-късно, ста-
тията е публикувана в „Онкология”, 
журнал за лекари, специализиращи 
в ракови заболявания. Когато изсле-
дователите проверяват данните, не-
достатъкът става очевиден – болните 
от рак, които Камерън е „лекувал” с 
витамин С още в началото на тера-
пията са били много по-добре, затова 
и резултатите им са по-добри. След 
тази случка, учените вече не взимат 
на сериозно твърденията на Полинг 
за витамините.

През 1971, той обявява, че ви-
тамин С води до 10% пониже-
ние на смъртността в след-
ствие на ракови заболявания.
Но Лайнъс Полинг все пак има вли-

яние над медиите. През 1971 годи-
на, той обявява, че витамин С води 
до 10% понижение на смъртността 
в следствие на ракови заболявания. 
През 1977, той стига дори по-далеч. 
„Според сегашната ми оценка, вита-
мин С сам по себе си може да дове-
де до 75% понижение на смъртност-
та”, пише той. „А смъртността може 
да се понижи дори още с допълни-
телни хранителни добавки”. Според 
Полинг, след като ракът остане на 
заден план, американците ще живе-
ят по-дълго и щастливо. „Продъл-
жителността на живот ще е 100 – 110 
години”, казва Полинг, „и с времето 
максималната възраст може да дос-
тигне 150 години”.

Жертвите на ракови заболявания 
вече имат основание за надежда. В 
желанието си да станат част от чудо-
то на Полинг, те настояват пред ле-
карите си да приемат огромни дози 
витамин С. „В продължение на седем 
или осем години получавахме много 
запитвания от семейства, които ис-
каха да приемат високи дози вита-
мин С”, спомня си Джон Мерис, ръ-
ководител на катедра онкологията и 
директор на Центъра за изследване 
на ракови заболявания при децата 
в детската болница на Филаделфия. 
„Имахме много проблеми с това. По-
някога те казваха: ‘Докторе, Вие има-
те ли Нобелова награда?’”.
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Заслепени, учените решават да тест-
ват теорията на Полинг. Чарлз Мер-
тел от клиниката Майо, сравнява 
резултатите на 150 пациенти с рак: 
половината от тях са приемали по 10 
грама витамин С дневно, а останали-
те не са. Групата, която е била леку-
вана с витамин С не показва разлики 
в симптомите или смъртността. Мер-
тел заключава, че „[изследването] 
не успява да докаже терапевтични-
те свойства на високи дози витамин 
С”. Полинг е бесен. Той пише гневно 
писмо до Журнала по медицина в 

Ню Ингланд, където е публикувано 
изследването, твърдейки, че Мертел 
греши. Разбира се, че витамин С не е 
подействало – Мертел е лекувал па-
циенти, които вече са били подложе-
ни на химиотерапия. Полинг твърди, 
че витамин С дава резултати само, 
ако пациентът не е получавал хими-
отерапия.

Засегнат, Мертел провежда второ 
проучване, но резултатите са същи-
те. Мертел заключава, че „сред паци-
ентите с измерими показатели, нито 

http://www.pcstore.bg/


МЕДИЦИНА | 2017 

76Българска наука и медицина2017

www.nauka.bg/night

С подкрепата на:

един няма значително подобрение. 
Може да се обобщи, че терапия с ви-
соки дози витамин С не е ефективна 
срещу напреднали злокачествени за-
болявания, независимо дали пациен-
тът е бил подлаган на химиотерапия 
или не”. За повечето доктори, това е 
финалният аргумент. Но не и за Лай-
нъс Полинг. Той не допуска да му се 
противоречи. Камерън споделя, че 
„никога не [го е] виждал толкова раз-
строен. Той гледа на цялата ситуация 
като лична атака срещу почтеността 
си”. Полинг смята, че проучването на 
Мертел е случай на „измама и пред-
намерена изкривяване на истината”. 
Той дори се консултира с адвокати за 
да съди Мертел, но те го разубежда-
ват.

„Това, което трябва да се напра-
ви с [тези проучвания], е да ги иг-
норираме… Не виждаме някакви 
влияние върху бизнеса ни“.

Полинг, обаче, не е сложил край. 
Следващото му твърдение е, че ви-
тамин С, приемано заедно с огромни 
дози витамин А (25 000 международ-
ни единици), витамин Е (между 400 
и 1 600 международни единици), се-
лен (основен елемент) и бета-каротен 
(съдържащ витамин А), може не само 
да предотврати настинки и да лекува 
рак, но и да изцери практически вся-
ка болест позната на човека. Полинг 
твърди, че витамините и хранителни-
те добавки могат да лекуват сърдеч-
ни заболявания, психични болести, 
пневмония, хепатит, полиомиелит, 
туберкулоза, дребна шарка, заушка, 
варицела, менингит, различни видо-
ве херпес, афти, брадавици, бръчки, 
алергии, астма, артрит, диабет, от-
деляне на ретината, удар, язви, шок, 
коремен тиф, тетанус, дизентерия, 
коклюш, проказа, сенна хрема, из-
гаряния, фрактури, рани, топлинен 
удар, височинна болест, радиацион-
но отравяне, глаукома, бъбречна не-
достатъчност, инфлуенца, инфекции 
на пикочните пътища, стрес, бяс, и 
ухапвания от змии. Когато вирусът 
на СПИН навлиза в Щатите през 70-
те години, Полинг твърди, че вита-
мините могат да лекуват и него. 

На 6-ти април 1992, корицата на 
списание Тайм, рамкирана с цветни 
хапчета и капсули, гласи следното: 
„Истинската сила на витамините: 
Нови изследвания показват, че те 
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помагат в борбата срещу рака, сър-
дечните заболявания и въздействи-
ето на годините”. Статията, написа-
на от Анастасия Туфексис, отразява 
необоснованите, вече отречени ка-
чества, който Полинг отдава на чудо-
то на мултивитамините. „Все повече 
и повече учени започват да се съм-
няват, че традиционните мнения за 
витамините и минералите са твърде 
ограничени”, пише Туфексис. „Вита-
мините, често в дози много над пре-
поръчителните, защитават срещу ре-
дица болести от родилни дефекти и 
катаракта, до сърдечни заболявания 
и рак. Дори още по-провокативни са 
загатванията, че витамините могат 
да отложат нормалния ход на време-
то и да забавят стареенето”. Туфексис 
ентусиазирано подчертава, че „фар-
мацевтичният гигант Hoffman-La-
Roche е дотолкова въвлечен в идеята 
за бета-каротен, че догодина плани-
ра да открие фабрика във Фрийпорт, 
Тексас, която ще произвежда по 350 
тона от хранителната добавка годиш-
но – достатъчно за да снабдява всеки 
възрастен американец с капсула от 6 
милиграма дневно”. 

„Полинг смята, че витамини-
те и хранителните добавки 
имат едно необикновено свой-
ство, заради което могат да 
лекуват всичко; свойство, кое-
то е разпространявано върху 
всичко от кетчуп до сок от 

нар, и се бори за внимание с 
думи като натурален или ор-
ганичен, за да се увеличат про-
дажбите. Свойството - анти-
оксидант“.

Националната асоциация на храни-
те (NNFA), лобистка организация в 
подкрепа на производителите на ви-
тамини, не може да повярва на до-
брия си късмет и нарича статията в 
Тайм „повратен момент за индустри-
ята”. В опит да избегнат Агенцията 
за контрол на храните и лекарства-
та, които са по петите им, Национал-
ната асоциация на храните раздава 
по няколко копия от списанието на 
всеки член на Конгреса. Когато през 
1992 година Туфексис говори по вре-
ме на търговското изложение на На-
ционалната асоциация на храните, 
тя заявява следното: „За 15 години в 
Тайм, аз съм написала много статии, 
посветени на здравето. Но никога не 
съм виждала нищо подобно на реак-
цията към корицата за витамините. 
Броят се разпродаде светкавично, 
а ние бяхме засипани с искания за 
още копия. Нямаше повече копия. 
„Истинската сила на витамините” е 
най-продаваният брой тази година”. 

Въпреки че проучванията не подкре-
пят тезата на Полинг, той смята, че 
витамините и хранителните добавки 
имат едно необикновено свойство, за-
ради което могат да лекуват всичко; 
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свойство, което е разпространявано 
върху всичко от кетчуп до сок от нар, 
и се бори за внимание с думи като 
натурален или органичен, с цел уве-
личение на продажбите. Свойството 
- антиоксидант». 

Антиоксидация срещу оксидация е 
като борба между добро и зло. Бит-
ката се води в клетъчните органели, 
наречени митохондрии, в които хра-
ната се преобразува в енергия; този 
процес изисква кислород, затова се 
нарича окисление (или оксидация). 
Една последица от окислението е 
образуването на свободни валентни 
електрони, наречени свободни ради-
кали (зло). Свободните радикали мо-
гат да увредят ДНК, клетъчните мем-
брани, и артериалното покритие; не 
е изненадващо, че те се свързват с ос-
таряването, рака и сърдечните боле-

сти. За да неутрализира свободните 
радикали, тялото произвежда свои 
собствени антиоксиданти (добро). 
Антиоксидантите – по-специално се-
лен, бета-каротен и витамин А, С и Е 
– се намират в плодовете и зеленчу-
ците. Проучвания доказват, че сред 
хората, които консумират повече 
плодове и зеленчуци, има по-малко 
случаи на ракови и сърдечни заболя-
вания и те живеят по-дълго. Логика-
та е очевидна – щом плодовете и зе-
ленчуците съдържат антиоксиданти 
– и хората, които ядат много плодо-
ве и зеленчуци са по-здрави от тези, 
които не го правят – то хората, кои-
то приемат допълнително количе-
ство антиоксиданти, ще бъдат дори 
по-здрави.

В действителност е обратното – тях-
ното здраве се влошава. 
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През 1994 Националният онколо-
гичен институт в сътрудничество с 
Финландския национален инсти-
тут по обществено здраве изследва 
29 000 финландци над 50-годишна 
възрасти, всеки от които е дългого-
дишен пушач. Тази група е избрана, 
защото са в голям риск от ракови и 
сърдечно-съдови болести. Те полу-
чават витамин Е, бета-каротен, двете 
заедно или нито едната добавка. Ре-
зултатите са ясни – тези, които при-
емат витамини и добавки са по-за-
страшени от рак на белите дробове и 
сърдечни заболявания от тези, които 
не получават добавките. Точно обра-
тното на това, което учените очакват 
да открият.

През 1996 изследователи от Инсти-
тута за изследване на ракови забо-
лявания „Фред Хъчинсон” в Сиатъл 
изследват 18 000 души, изложени на 
влиянието на азбест, които са със за-
вишен риск от рак на белите дробове. 
Отново, участниците в изследването 
получават витамин А, бета-каротен, 
двете заедно или нито едната добав-
ка. Учените рязко прекратяват из-
следването, когато откриват, че тези, 
които приемат витамините и добав-
ките, умират, респективно, с 28% и 
17% по-често от рак и сърдечни боле-
сти, отколкото хората, които не полу-
чават витамини. 

През 2004 изследователи от Копен-
хагенския университет разглеждат 14 

произволно избрани случая, в които 
са взели участие повече от 17 000 
човека, получавали витамин А, С, Е 
и бета-каротен, в опит да се открие 
дали антиоксидантите предпазват от 
рак на дебелото черво. Отново, анти-
оксидантите не успяват да отговорят 
на очакванията. Авторите заключа-
ват следното: „Не успяхме да открием 
доказателство, че антиоксидантите 
имат свойството да предотвратяват 
гастро-интестинални тумори; точно 
обратното, изглежда, че увеличават 
смъртността в такива случаи”. Когато 
същите тези учени оценяват седемте 
най-добри изследвания, те откриват, 
че смъртността в 6% по-висока сред 
хората, които приемат витамини.

През 2005 изследователи от Учили-
щето по медицина „Джон Хопкинс” 
оценяват 19 проучвания, включващи 
повече от 136 000 души, и откриват 
повишен риск от смърт, свързана с 
приема на витамин Е. Доктор Бен-
джамин Кабайеро, директор на Цен-
търа за човешко хранене към учи-
лището за публично здраве „Джон 
Хопкинс Блумбърг”, казва следното: 
„Това потвърждава вече изказаните 
мнения. Няма доказателства, че ви-
тамините, особено витамин Е, трябва 
да се приемат като хранителна до-
бавка. Идеята, която хората имат за 
витамините, и това, че те няма да им 
навредят, не е толкова проста”. Съ-
щата година, изследване публикува-
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но в Журнала на Американската ме-
дицинска асоциация изучава пове-
че от 9 000 души, които са вземали 
високи дози витамин Е в опит да се 
предпазят от рак; резултатът е, че 
тези, които са приемали витамин Е, 
са по-склонни да развият сърдечна 
недостатъчност от хората, които не 
са взимали хранителни добавки.

През 2007 изследователи от Нацио-
налния онкологичен институт из-
следват 11 000 мъже, които са или не 
са приемали мултивитамини. Изли-
за, че тези, които са ги приемали, са 
два пъти по-застрашени да умрат от 
напреднал стадий на рак на проста-
тата.

През 2008 в преглед на всички съ-
ществуващи изследвания, обхваща-
щи повече от 230 000 души, които са 
или не са получавали допълнителни 
антиоксиданти, става ясно, че ви-
тамините повишават риска от рак и 
сърдечни заболявания. 

На 10-ти октомври 2011 изследова-
тели от Университета в Минесота 
оценяват 39 000 жени в напреднала 
възраст и откриват, че тези, които са 
приемали мултивитаминни добав-
ки, магнезий, цинк, мед и желязо, 
умират по-бързо от тези, които не 
ги приемат. Те заключават, че „въз 
основа на съществуващите доказа-
телства, няма оправдание за широко 
разпространената употреба на хра-

нителни добавки”. 

Два дни по-късно, на 12-ти октомври, 
изследователи от Клийвланд клиник 
публикуват резултати от изследване-
то на 36 000 мъже, приемали вита-
мин Е, селен, двете заедно или нито 
едната добавка. Те откриват, че при 
тези, които са получавали витамин Е, 
съществува 17% по-голям риск от рак 
на простатата. В отговор на изслед-
ването, Стивън Нийсън, председател 
по онкология в Клийвланд клиник, 
казва, че „идеята за мултивитамини-
те е продадена на американците от 
нутрицевтичната промишленост в 
опита и' да генерира приходи. Нико-
га не е имало научни доказателства в 
подкрепа на използването на добав-
ки”. На 25-ти октомври, заглавие в 
Уолстрийт джърнал пита „Това ли е 
краят на витамините?”. Изследвани-
ята, обаче, не влияят на продажбите. 
През 2010 витаминната индустрия 
печели 28 милиарда долара, с 4,4% 
повече от предходната година. „Това, 
което трябва да направим с [тези про-
учвания], е да ги игнорираме,” казва 
Джоузеф Фортунато, изпълнителен 
директор на Дженерал Нутришън 
Сентър (General Nutrition Center). 
“Не виждаме никакво влияние върху 
бизнеса ни”.

Но как е възможно това? Имайки 
предвид, че свободните радикали ув-
реждат клетките – и, че хората, чие-

http://www.pcstore.bg/


МЕДИЦИНА | 2017 

81

www.nauka.bg/night

С подкрепата на:

Българска наука и медицина2017

то хранене е богато на вещества, не-
утрализиращи свободните радикали, 
са по-здрави – защо изследванията 
показват, че допълнителният прием 
на антиоксиданти всъщност вреди 
на организма? Най-правдоподобно-
то обяснение е, че свободните ради-
кали може би не са чак толкова зли, 
колкото всички си мислят. Въпреки 
че свободните радикали наистина 
могат да увредят ДНК и клетъчни-
те мембрани, това не винаги е нещо 
лошо. Хората имат нужда от свобод-
ни радикали, които убиват бактери-
ите и елиминират нови ракови клет-
ки. Но когато хората приемат големи 
дози антиоксиданти, балансът между 
производството на свободни радика-
ли и тяхното разрушаване може да се 
наруши, причинявайки едно състоя-
ние, в което имунната система не ус-
пява да убие вредните нашественици 

в организма. Изследователите нари-
чат това „парадоксът на антиокси-
дантите”. Каквато и да е причината, 
данните са ясни – високи дози на ви-
тамини и добавки повишават риска 
от сърдечно-съдови заболявания и 
рак. Поради тази причина, нито една 
национална или международна ор-
ганизация, отговорна за обществено-
то здраве, не ги препоръчва. 

През май 1980, по време на интер-
вю в Щатския университет в Орегон, 
Лайнъс Полинг е попитан „има ли 
странични ефекти при дългосрочен 
прием на големи количества вита-
мин С”. Отговорът на Полинг е бърз 
и категоричен: „Няма”.

Седем месеца по-късно, жена му 
умира от рак на стомаха. През 1994, 
Лайнъс Полинг умира от рак на 
простатата.

БЪЛГАРСКА 
НАУКА И МЕДИЦИНА

медицински статии на достъпен език
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Абстракт:

Дистрофията Fuchs е дегене-
ративно заболяване на ен-
дотела на роговицата, при 
което се наблюдава натруп-

ване на течност и удебеляване на 
мембрана десцементи, което води 
до подуване на роговицата и загуба 
на зрението. Броят на ендотелните 
клетки на роговицата в крайния ста-
дий на заболяването намалява, което 
причинява прогресивен стромален 
оток. Заболяването се унаследява 
по автозомно – доминантен път. То 
се определя от генетични и външни 
фактори, като е по-често се среща 
при жени в напреднала възраст. Фак-
торите, които допринасят за появата 
му са ендотелна клетъчна апопто-
за, полови хормони и др. Промени-
те в  колаген VIII, който е основен 
компонент на мембрана десцемен-
ти, са свързани с ранния стадий на 
дистрофията Fuchs. Симптомите на 
заболяването включват замъглено 
зрение при събуждане, чувствител-

ност към светлина, затруднено зре-
ние през нощта, появата на малки 
болезнени мехури  на повърхността 
на роговицата, непрозрачна рогови-
ца. Хетерохромният иридоциклит 
Fuchs е хроничен едностранен ири-
доциклит, който се характеризира с 
хетерохромия на ириса. Неизвестен 
процес води до развитието на увеа-
лен пигмент с хронично ниска сте-
пен на възпаление, което причинява 
атрофия на ириса и вторична гла-
укома. Някои нехарактерни симп-
томи при пациенти с хетерохромен 
иридоциклит Fuchs включват липса 
на хетерохромия, обърната хетерох-
ромия,  периферен хороидит. Забо-
ляването  може да бъде породено от 
инфекция от токсоплазма гондии, 
имунна дисфункция, инфилтрация 
на лимфоцити и хронична херпесна 
инфекция. Ирисната хетерохромия 
се развива в резултат на постепенна, 
прогресивна и необратима атрофия 
на стромата на ириса. 

Abstract:

Обзор
Роговична дистрофия и 
хетерохромен иридоциклит fuchs
Превод:  Доц. д-р Красимир Коев д.м

Медицински университет София, Катедра по спешна медицина 
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Fuchs Dystrophy is a degenerative 
disease of the corneal endothelium. 
The disease is characterized by liquid 
accumulation and thickening of the 
membrane destsementi which causes 
swelling of the cornea and vision loss. 
The number of endothelial cells of 
the cornea in the final  stage of the 
disease decreases, which causes a 
progressive stromal edema. The disease 
is inherited in an autosomal - dominant 
pattern. It is determined by genetic 
and external factors and it is more 
common in elderly women. Factors 
that contribute to its occurrence are 
endothelial cell apoptosis, hormones 
etc. Changes in collagen VIII, which is 
a major component of the membrane 
destsementi covered with endothelial 
cells, are connected to the early stage 
of Fuchs dystrophy. Symptoms of the 
disease include blurred vision upon 
waking up, sensitivity to light, difficulty 
in seeing at night, appearance of small 
painful blisters on the surface of the 
cornea, corneal opacities. The disease 
is most common in women and people 
who have a close relative with Fuchs 
dystrophy. Heterochromic iridocyclitis 
related with the Fuchs dystrophy is 
unilateral chronic iridocyclitis, which 
is characterized  by heterochromic 
iris. Unknown process leads to the 
development of uveal pigment with 
chronic low- grade inflammation, which 
causes iris atrophy and secondary 
glaucoma. Some unusual symptoms 

in patients with Fuchs heterochromic 
iridocyclitis include lack of 
heterochromia reversed heterochromia 
and peripheral choroiditis. The 
disease can be caused by infection 
with Toxoplasma Gondi, immune 
dysfunction, infiltration of lymphocytes 
and chronic herpes infection. Iris 
heterochromia develops as a result of 
gradual, progressive and irreversible 
atrophy of the iris stroma.

Заболяването е описано за първи път 
от австрийския офталмолог Ернст 
Фукс (1851-1930). През 1910 г. Фукс 
описва за първи път 13 случая на цен-
трално замъгляване на роговицата, 
загуба на чувствителност на рогови-
цата и образуване на епителни ме-
хури – състояние, което той нарича 
епителна дистрофия на роговицата.  
Тя се характеризира с късно начало, 
бавно прогресиране, намалена зри-
телна острота сутрин, липса на въз-
паление, дифузно помътняване на 
роговицата ( предимно централно) и 
грапав епител с везикулообразни ха-
рактеристики.

Дистрофията Fuchs е дегенеративно 
заболяване на ендотела на рогови-
цата, при което се наблюдава нат-
рупване на течност и удебеляване на 
мембрана десцементи, което води до 
подуване на роговицата и загуба на 
зрението (1). Ендотелните клетки на 
роговицата отговарят за стромална-
та прозрачност. При дистрофията 
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Fuchs, мембрана десцементи е удебе-
лена от натрупването на голямо ко-
личество колаген. Броят на ендотел-
ните клетки на роговицата в крайния 
стадий на заболяването намалява,  
което причинява прогресивен стро-
мален оток. Прогресивната загуба на  
ендотелни клетки предизвиква нат-
рупване на вътреочна течност в рого-
вицата и води до стромален оток на 
роговицата, който причинява отслаб-
ване на зрението (2).  Подуването на 
епителя може да доведе до по-тежко 
увреждане на зрението. Мехурите на 
епителния оток  могат да бъдат мно-
го болезнени.

Заболяването се унаследява по авто-
зомно – доминантен път. То се опре-
деля от генетични и външни факто-
ри, като е по-често се среща при жени 
в напреднала възраст. Загубата на 
ендотелни клетки  може да бъде про-
вокирана от вътреочна травма или 
вследствие на хирургична интервен-
ция. Често се среща едем на рогови-
цата след операция на катаракта или 
друг вид очна интервенция. Следова-
телно, при  пациентите с дистрофия 
Fuchs може да има по-голям риск от 
едем на роговицата след очна опера-
ция, тъй като при тях има намале-
на функционалност на ендотелните 
клетки (3).

Дистрофията Fuchs протича в четири 
етапа -  от ранните признаци до край-

ния стадий, който се характеризира 
с наличието на субепителни беле-
зи. Диагностицирането се извършва 
чрез биомикроскопия, пахиметрия, 
конфокална биомикроскопия (4).

Патогенезата на заболяването е не-
известна, но факторите, които до-
принасят за появата му са ендотелна 
клетъчна апоптоза, полови хормони 
и др. Промените в  колаген VIII, кой-
то е основен компонент на мембра-
на десцементи, покрита с ендотелни 
клетки, са свързани с ранния стадий 
на дистрофията Fuchs (5). 

Дистрофията Fuchs е рядко, бавно 
прогресиращо заболяване, което за-
сяга роговицата на окото. Това е вид 
дистрофия на роговицата, която се 
характеризира със замъгляване на 
роговичната повърхност. Дистро-
фията Fuchs е очно заболяване, при 
което клетките на лигавицата на въ-
трешната повърхност на роговицата 
постепенно започват да умират. За-
боляването обикновено засяга и две-
те очи (6).

Клетките  в ендотела  на роговица-
та предотвратяват натрупването на 
излишна течност. По този начин се 
запазва прозрачността на роговица-
та. При заболяването тези ендотелни 
клетки постепенно губят функцио-
налността си  и загиват. В резултат на 
това се получава натрупване на  теч-
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ност в роговицата. Това може да до-
веде до подуване, замъглено зрение, 
болка и загуба на роговичната про-
зрачност (7). Първоначално течност-
та може да се натрупва само по време 
на сън, когато очите са затворени. С 
напредване на болестта могат да се 
образуват  малки мехури, които по-
степенно нарастват. Тяхното спуква-
не може да причини болки в очите. 
Дистрофията Fuchs може да предиз-
вика промяна във формата на рого-
вицата, което води до по-нататъшни 
проблеми със зрението.

Въпреки че причините за дистрофия-
та Fuchs са неизвестни, заболяването 
може да бъде унаследявано. Същест-
вуват различни медикаментозни те-
рапии и хирургически методи за ле-
чение на дистрофията Fuchs (8).

Симптоми на дистрофията 
Fuchs

Ранните признаци на заболяването 
могат да се наблюдават при хора на 
възраст между  30 и 40 години. Въ-
преки това, повечето пациенти не 
изпитват симптоми или проблеми, 
докато не достигнат възраст 50 и 60 
години. Признаците и симптомите 
на заболяването обикновено засягат 
двете очи и могат да включват (9):

• Замъглено зрение при събуждане, 
което постепенно може да се изясни 
през остатъка от деня;

• Други видове зрителни увреждания 
като нарушено зрение, чувствител-
ност към светлина, затруднено зре-
ние през нощта;

• Дискомфорт в очите;

• Появата на малки болезнени меху-
ри  на повърхността на роговицата,  
причинени от излишната течност в 
роговицата;

• Непрозрачна роговица;

• Късният етап на заболяването може 
да доведе до слепота 

Причини за дистрофията Fuchs

При повечето пациенти с това за-
боляване причините са неизвестни. 
Въпреки това, много хора го унасле-
дяват като автозомно-доминантно 
фамилно състояние, което означава, 
че половината от децата на засегна-
тите също ще имат това заболяване. 
Степента, до която при  роднините 
могат да се проявят признаците и 
симптомите, е различна (10). Напри-
мер, родител с лека проява на забо-
ляването и няколко симптома, може 
да има дете с тежка проява на забо-
ляването и няколко очни проблеми.

Рискови фактори на заболяването

Някои хора са по-застрашени  от раз-
виването на дистрофията Fuchs. За-
боляването е по-често срещано при 
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(11):

• Жените;

• Хората, които имат близък роднина 
(родител, брат или сестра) с  дистро-
фия Fuchs;

• Хора на възраст на и над 50 години;

Диагностициране на дистрофи-
ята на Фукс

Изследването на очите  може да 
включва (12):

• Тест за зрителна острота, чрез кой-
то може да се определи дали зрение-
то  се е влошило;

• Тест за чувствителност към свет-
лина. Насочва се  ярка светлина към 
очите на пациента, докато той чете. 
Този тест помага за определяне дали 
ярката светлина намалява способ-
ността за виждане. 

• Тест за степента на заболяването. С 
помощта на биомикроскоп може да 
се наблюдават  ендотелните клетки 
в роговицата. Наличието на малки 
мехури върху задната повърхност на 
роговицата е показателно за наличи-
ето на дистрофия Fuchs. Етапите на 
тежест на заболяването се класифи-
цират в скала от нула до пет. Нулата 
показва отсъствие на заболяване, до-
като пет означава тежко засягане на 
роговицата.

• Измерване на налягането на рого-
вицата;

• Тест за определяне на  дебелината 
на роговицата чрез използване на 
ултразвук. Твърде удебелената ро-
говицата може да бъде резултат от 
излишната натрупана течност. Това 
удебеляване обикновено се наблю-
дава при хора с умерена  дистрофия 
Fuchs.

• Определяне на броя роговични 
клетки. Чрез специален инструмент 
се отчита размера и формата, както и  
броя на ендотелните клетки в опреде-
лена част на роговицата. По-малкият 
брой клетки обикновено е признак 
за напреднал стадий на заболяване-
то (13).

Лечение на дистрофията Fuchs

Могат да се използват  следните ме-
тоди за намаляване на признаците и 
симптомите на заболяването:

• Използването  на очни капки  или 
мехлеми могат да намалят количе-
ството течност в роговицата;

• Изсушаване на очите чрез топъл 
въздух по лицето  два или три пъти 
на ден, което ще спомогне за изпаря-
ването на излишната течност в рого-
вицата и ще изсуши мехурите;

• Носенето на меки контактни лещи 
може  да подобри зрението и да на-
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мали дискомфорта в очите.

• Трансплантация на роговица. Тази 
хирургична процедура, известна като 
кератопластика, замества увредената 
роговична тъкан със здрава тъкан от 
донор. Съществуват различни видо-
ве трансплантация на  роговицата.  
Някои процедури заместват само 
няколко тънки слоя на роговицата, 
докато други заменят цялата рогови-
цата. При дистрофията на Фукс про-
цедурата замества само дълбоките 
слоеве на роговицата, включително 
ендотела чрез ендотелна кератоплас-
тика (14).

Трансплантацията на роговицата е 
ефективен подход при дистрофията 
Fuchs, въпреки че  при някои хора се 
появяват проблеми след трансплан-
тация, като отхвърляне на новата ро-
говична тъкан. Отхвърлянето може 
да предизвика повишена чувстви-
телност, зачервяване, болка и вло-
шаване на зрението. В много случаи, 
отхвърлянето може да се третира с 
локални очни лекарства. След транс-
плантация на роговица, може да се 
появи дискомфорт в очите, при кой-
то могат  да се използват капки за очи 
в продължение на няколко месеца. 
При по-голямата част от пациентите, 
които имат успешна трансплантация 
при дистрофия Fuchs, симптомите 
изчезват за години след трансплан-
тацията.

Хетерохромен иридоциклит на 
Фукс

Описано за първи път през 1906 г. 
от Фукс, заболяването е хроничен, 
едностранен иридоциклит, който се 
характеризира с хетерохромия на 
ириса. Според Фукс, неизвестен про-
цес води до развитието на увеален 
пигмент с хронично ниска степен на 
възпаление, което причинява атро-
фия на ириса и вторична глаукома. 
По-късно той описва 38 случая и до-
кладва за хистопатологията на шест 
очи. Увеитът предимно се появява в 
по-светлото око при възрастен с ми-
нимални очни симптоми, без болка 
и зачервяване на външната част на 
окото (15). Увеитът не е свързан с дру-
го  системно заболяване. Постепен-
ното прогресиране на заболяването 
води до появата на катаракта,  гла-
укома или образуване на  клетъчни 
инфилтрати на стъкловидното тяло. 
Въпреки че обикновено се проявя-
ва като едностранно състояние, при  
7.8-10 % от пациентите се наблюдава 
двустранно заболяване.

Някои нехарактерни симптоми при 
пациенти с хетерохромен иридоци-
клит Fuchs включват липса на хете-
рохромия, обърната хетерохромия,  
периферен хороидит (16). 

Причините за възпаление на ириса и 
цилиарното тяло са неизвестни. Спо-
ред някои теории то може да бъде по-
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родено от  инфекция от токсоплазма 
гондии, имунна дисфункция, инфил-
трация на лимфоцити и хронична 
херпесна инфекция (17). 

Ирисната хетерохромия се развива в 
резултат на постепенна, прогресивна 
и необратима атрофия на стромата 
на ириса. Въпреки това, при някои 
пациенти със светъл ирис, се наблю-
дава потъмняване на засегнатото 
око, тъй като стромалната атрофия 
предизвиква по-голяма визуализа-
ция на  тъмно пигментирания ирис в 
задния пигментен епител (18). Смята 
се, че вирусът Рубеола, който причи-
нява дребна шарка има връзка с па-
тогенезата на хетерохромния увеит 
Fuchs.

Усложненията, които могат да въз-
никнат са глаукома,  катаракта, на-
малена зрителна острота (загуба на 
зрението),  атрофия на ириса(19)

Лечение

Не е необходимо лечение за па-
циенти с типично ниска степен на 
възпаление.При  симптоматични 
обостряния могат да се прилагат 
краткосрочни локални кортикосте-
роиди . Локалните кортикостероиди 
не трябва да се използват за премах-
ване на клетките от предната камера 
(20). Когато възпалението е в умере-
но ниво, може да се използва лока-

лен очен кортикостероиден разтвор 
или суспензия. Не е необходима упо-
требата на циклоплегици.
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Причинител и разпрос-
транение.
Кучешката тения  
( Ехинококоза) е тений-

но, паразитно заболяване с хронич-
но протичане, при което се уврежда 
най-често черният дроб, но е въз-
можно да се засегнат също белите 
дробове, бъбреците, мозъкът и дру-
ги органи. Разпространено е в почти 
всички страни от петте континента и 
се наблюдава най често през пролет-
но-летния сезон. Най-широко раз-
пространение има в страните с раз-
вито говедовъдство и овцевъдство. 

Кучето е най-благоприятният кра-
ен гостоприемник у нас. По-често 
са заразени скитащите и овчарските 
кучета,отколкото ловните и домаш-
ните. Заболяването е широко раз-
пространено и сред хората. Заболя-
ват хора от двата пола и от всички 
възрастови групи. Наблюдава се по 
често при селското население, но се 
наблюдава тенденциозно нарастване 
на заболелите и при градското насе-
ление. Кучешката тения се определя 

като антропозооноза, т.е. - заболява-
не, което се разпространява, както 
сред животните, така - и сред хората. 
Причинителите на заболяването са 
паразити, които се отнасят към т.нар. 
биохелминти. Поради факта, че имат 
сложно развитие, защото освен от 
краен гостоприемник (домашни-
те и диви кучета, чакали, хиени, ли-
сици, рисове, койоти, порове и др.), 
те се нуждаят от междинен гос-
топриемник (човек, селскостопан-
ски животни - овце, кози, едър рогат 
добитък, коне, свине и др.).

Echinococus granulosus е най-мал-
кият тениид по кучето с дължина 2,5 
мм до 9 мм. Сколексът е малък, а 
ростелумът притежава 26-40 кукич-
ки. Тялото се състои от четири член-
чета, последното от които съдържа 
яйцата (онкосферите) на паразита, 
като всяко членче съдържа 400 до 
800 яйца. Среща практически в цял 
свят, главно пасища, където същест-
вува вероятност кучета да погълнат 
органи от заразени животни

Echinococus unilocularis е ларвна-

Ехинококоза, Кучешка тения
(Echinococcosis, hydatid disease,  
Unilocular hydatid disease)
Автор: Дениз Нихат
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та форма на кучешката тения. Пред-
ставлява еднокамерен мехур, изпъл-
нен с бистра течност. Размерите му 
варират от орех до детска глава.

 

Хидатидна капсула.

Загнояла хидатидна капсула.

Причинител:
Човешката ехинококоза (hydatidosis, 
или hydatid disease) се причинява от 
ларвните форми на цестодите (лен-
товидни червеи) от род Echinococcus: 

• Echinococcus granulosus причи-

нява цистозна ехинококоза (cystic 
echinococcosis), която е най-често 
срещаната форма. КУЧЕ

• E. multilocularis причинява ал-
веоларна ехинококоза (alveolar 
echinococcosis). Засяга основно 
котки, защото ядът източника - 
плъховете!

• E. vogeli причинява поли-
цистозна ехинококоза (polycystic 
echinococcosis)

• E. oligarthrus е много рядка при-
чина за човешка ехинококоза

Echinococcus granulosus scolex

E. multilocularis
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Достигнал до полова зрелост 
(Echinococcus granulosus – с дължина 
от 3 до 6 mm, за разлика от говеждата 
и свинската, които достигат няколко 
метра.)  пребивава в тънките черва 
на крайните гостоприемници, кучета 
или други месоядни. Полово зрелите 
проглотиди които се намират в края 
(в опашката) на глиста освобожда-
ват яйцата,  които преминават във 
фекалиите. С екскрементите на ку-
чето те попадат във външната среда 

и замърсяват тревата, плодовете, 
зеленчуците и водата. Немалка 
част от тях полепят и по козина-
та на кучето. След поглъщане от 
подходящ междинен гостоприемник 
(при естествени условия: овце, кози, 
свине, говеда, коне, камили и човек), 
яйцата се излюпват в тънките черва 
и освобождават онкосфери,  кои-
то проникват активно през чревна-
та стена и мигрират по кръвоносна-
та система до различни органи (бял 
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дроб, бъбреци, панкреас, далак, гла-
вен мозък и дори окото), най-често до 
черния дроб или белия дроб.  В тези 
органи онкосферата се развива в ехи-
нококова циста,   която постепенно 
се уголемява, произвеждайки про-
тосколекси и дъщерни цисти, които 
изпълват цялата и празнина. При 
човека, свинята, коня ехинококови-
те мехури се локализират най-вече в 
черния дроб, а при преживните жи-
вотни — в белия дроб. Ехинококова-
та киста (мехур), представлява ларв-
на форма на кучешката тения. За 
първите пет месеца от развитието си, 
кистата достига размери около 3-5 
мм – колкото просено зърно. След 
петия месец се формира фиброзна 
капсула, която е израз на защитна 
реакция от страна на организма. По 
този начин той се опитва да ограни-
чи развитието на паразита. Оттук на-
татък кистата расте в продължение 
на години и може да достигне разме-
ри колкото главата на новородено. 
Кистата има млечнобели собствени 
стени, които приличат на яйчен бел-
тък. Стената и се състои от два слоя 
– хитинова и герминативна мембра-
на. Последната произвежда и „раж-
да” сколекси. Това са главичките на 
бъдещите тении. Те плуват свобод-
но в течността на кистата и форми-
рат т.нар. хидатиден пясък. Броят на 
сколексите в една киста може да над-
хвърли 2 милиона. Киста, която съ-
държа сколекси се нарича фертилна 

– плодовита. При руптура (спукване) 
на такава киста, организмът е запла-
шен от анафилактичен шок поради 
навлизането на голямо количество 
чужди белтъци в кръвната циркула-
ция. В случай, че преживее шока, ми-
лионите сколекси, които са попадна-
ли по органите, започват да растат и 
от тях се развиват нови ехинококови 
кисти. Състоянието се нарича вто-
рична ехинококоза и е с лоша про-
гноза. .Получава се както след спон-
танна руптура на мехура, така и на 
хирургическа намеса. В този случай, 
ако не се развие анафилактичен шок, 
се развива генерализирана ехиноко-
коза. Неблагоприятна е прогнозата 
когато тези кисти пораснат. Същест-
вуват и афертилни кисти, които не 
съдържат сколекси. 
Заразяване.
Крайният гостоприемник (месоядни, 
най често кучето) се заразява чрез 
поглъщане на съдържащи цисти въ-
трешни органи на заразени меж-
динни гостоприемници (най често 
се слчва да е овцата).  След поглъ-
щането протосколексите  евагини-
рат (вдлъбват се), прикрепят се към 
чревната мукоза (лигавица) , и се 
развиват в зрели форми  в рамките 
на 32 до 80 дни и живеят 5-6 месеца. 
И така цикълът се повтаря отново.
Човекът се заразява с яйцата на ку-
чешката тения основно от:
• Не добре измити салати, марули, 
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• зеле, спанак, ягоди, лук, зеле, ма-
гданоз, както и плодове, които се 
събират от земята !

• Вода, достъпна за животни, или 
открити водоеми ! 

• Чрез директно вдишване (рядко)
Най често се засягат гледачи на сел-
скостопанските животни - овце, кра-
ви, кози и др., по време на млекодо-
ене, обработка на вълна и пр.!
Ако човек изяде черен или бял дроб с 
ехинококова киста, той няма да се за-
рази. Въпреки това, не се препоръчва 
консумацията на подобни продукти.
Същият жизнен цикъл се наблю-
дава при E. multilocularis (1.2 до 3.7 
mm), със следните различия: край-
ните гостоприемници са лисици, а 
до по-малка степен кучета, котки, ко-
йоти и вълци; междинните гостопри-
емници са дребни гризачи; ларвният 
растеж (в черния дроб) остава в про-
лиферативен стадий, в резултат от 
инвазиране на околните тъкани.  
При E. vogeli (до 5.6 mm дължина) 
крайните гостоприемници са куче-
та; междинните гостоприемници са 
гризачи; ларвните стадии (в черен, 
бял дроб, други органи) се развиват 
вътрешно и външно, като образуват 
множество мехурчета.  
E. oligarthrus (до 2.9 mm дължина) 
има жизнен цикъл, който включва 
представители от сем.Felidae като 
крайни гостоприемници и гризачи 

като междинни гостоприемници.   
Хората се заразяват при поглъщане 
на яйца , с последващо освобожда-
ване на онкосфери в тънките черва 
и развитие на цисти , , ,  , ,   
в различни вътрешни органи.
Клинични признаци:
Инфекцията с: 
Echinococcus granulosus най-често 
не се забелязва с години, преди уго-
лемяващите се цисти да причинят 
признаци на заболяване в засегна-
тите органи. Проявите на болестта 
зависят от месторазположението на 
нарасналата по размери ехинококо-
ва киста. Инфекцията най често се 
добива в детската възраст, но често 
могат да изминат години и дори де-
сетилетия преди да се появят изразе-
ни клинични симптоми.  От времето 
на заразяването до появата на пър-
вите признаци в резултат на опара-
зитяването с кучешка тения минават 
обичайно няколко години, нерядко 
до 10 и повече години.  Най-риско-
ви по своите последствия са кисти-
те, разположени на територията на 
главния мозък, като симптоматиката 
е сходна на тази, свързана с разви-
тието на доброкачествени и злока-
чествени туморни образувания. Със 
сериозни последствия и усложнения 
може да бъде свързана локализация-
та на кистите в черния дроб, гръбнач-
ния стълб, бъбреците, белите дробо-
ве и пр. При засягане на черния дроб

http://www.pcstore.bg/


МЕДИЦИНА | 2017 

96Българска наука и медицина2017

www.nauka.bg/night

С подкрепата на:

може да се наблюдават коремни бол-
ки, уголемяване в областта на черния 
дроб, запушване на жлъчния канал.  
При засягане на белия дроб може 
да се наблюдава болка в областта на 
гърдите (подребрието), обриви, ка-
шлица, задух, храчене на кръв. Ако 
имаме разкъсване (руптура) на киста 
в белия дроб наблюдава се внезап-
но откашляне на  голямо количество 
бистра, солена течност. Рядко се от-
кашлят части от хитиновата мембра-
на (с вид на сварен белтък). Началото 
на болестните прояви може да бъде 
сравнително остро и неочаквано, при 
условията на привидно добро здраве 
и липсата на каквито и да били оп-
лаквания. Това се случва, когато във 
връзка със значими физически уси-
лия, неочакван удар или дори спон-
танно.  Разкъсване на цистите може 
да доведе до развитие на треска, ур-
тикария, еозинофилия, анафилакти-
чен шок, както и разсейване на ци-
стите.  
Echinococcus multilocularis засяга 
черния дроб като бавно растящ, дес-
труктивен тумор, с коремни болки, 
запушване на жлъчния канал и по-
някога метастатични усложнения в 
белите дробове и мозъка.  
Echinococcus vogeli засяга главно чер-
ния дроб, където се развива и оказва 
влияние като бавно растящ тумор; 
развитието на вторични цисти е оби-
чайно усложнение.

ехинококовата киста се спука. Изли-
вът на течността, която се съдържа 
в кистата, притежаваща белтъчни и 
други чужди на организма молекули 
и съединения, може да предизвикат 
състояние на шок. Друго тежко ус-
ложнение е загнояването на сама-
та киста, причинено от микроорга-
низми. Сложни по своето развитие 
са случаите, при които в човешкото 
тяло на болния са се развили някол-
ко кисти в различни органи. 
Лабораторна диагноза:
Диагнозата на ехинококозата се ос-
новава най-често на ултразвукогра-
фия, подкрепена от положителни се-
рологични изследвания, ехографски, 
рентгенологични, компютърно-то-
мографски и други образни техни-
ки. Целта на тези изследвания е да 
се установи точната локализация на 
ехинококовата киста и нейната голе-
мина.
В помощ на диагностиката се из-
ползват и лабораторни тестове и 
изследвания с оглед на промени в 
кръвната картина, както и за уста-
новяване на специфична и харак-
терна промяна в имунологичната 
реактивност на заболелия пациент. 
Доказване на специфични за ехи-
нококозата антитела се извършва 
с помощта на Елайза-тестове, чрез 
имунофлуоресцентна техника и ре-
акция пасивна хемаглутинация.  
Лечение и профилактика:
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Медикаментозно - Mebendazole 
400mg три пъти дневно в продъл-
жение на 30 дни. При необходимост 
курсът се повтаря. 
Хирургично. Прилага се пункция на 
кистата на черния дроб под ехограф-
ски контрол. Много пациенти могат 
да се лекуват успешно и с медикамен-
ти, които се приемат продължително, 
понякога в повече от един курс на ле-
чение. Какво ще бъде лечението за-
виси от стадия на развитие на ехино-
коковите кисти. То се провежда след 
преценка от специалисти хирурзи, 
гастроентеролози и паразитолози. В 
момента както оперативното, така и 
консервативното лечение се запла-
щат от здравноосигурителната каса. 
Хирургическата интервенция е един 
от най-популярните методи за лече-
ние на ехинококозата, макар отстра-
няването на паразитните маси да не е 
100% ефективно. 
• Индивидуалната профилактика 

при човека е свързана главно със 
стриктната лична хигиена на ръ-
цете и грижливото измиване на 
плодовете и зеленчуците преди 
тяхната употреба.

• Стопански полезните кучета и 
тези които се отглеждат по домо-
вете, периодично, по схема, задъл-
жително се подлагат на дехелмин-
тизация ( обезпаразитяване) на 
всеки 8 седмици/

• Особено важен е ветеринарно-са-

нитарният контрол при клането 
на животни.

•  Ехинококозните органи на живот-
ни се унищожават задължително.

• При обработка на кожи от куче-
та или лисици да се използват 
ръкавици и специално работно  
облекло

• При случай на наличието на по-го-
лям брой кисти или при локализа-
цията на кистата, непозволяваща 
хирургична интервенция - се про-
вежда лечение с медикаменти.

• Лабораторните изследвания за ку-
чешка тения могат да се проведат 
в отделите по паразитология към 
РИОКОЗ или в някои от частните 
лаборатории.

• Средната годишна заболеваемост 
от ехинококоза за нашата страна 
се отчита към 8-8,5 на сто хиляди 
население, което е един лош атес-
тат за страната ни. 

•  Приетата през 2005 г. Програма 
за ограничаване на ехинококови-
те заболявания следва да се про-
вежда безкомпромисно. 

Болните и оперираните от ехиноко-
коза лица се съобщават
задължително на РИОКОЗ и се дис-
пансеризират за срок от 2 до 5
години, като периодично на 6 месеца 
им се извършват контролни
прегледи и имунологични изследва-
ния. Целта на тази диспансеризация 
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е ранно откриване на рецидиви на 
болестта. Всички членове от семей-
ството на откритите болни подле-
жат на клиничен преглед,рентгено-
логично и ехографско изследване, а 
така също и на имунодиагностика за 
установяване на семейна ехинококо-
за. Борбата с ехинококозата може да 
бъде успешна само ако се води ком-
плексно от ветеринарните органи, 
медиците, кметствата и цялата об-
щественост.
Предпазни мерки. 
• Личните грижи в ежедневие-

то за недопускане заразяване 
с кучешка тения са свързани с:  
Прекъсване на всякакви контакти 
с бездомни и скитащи кучета. 

• Системно обезпаразитява-
не на домашните кучета.  
Измиване на ръцете след всяко за-
нимание с домашно куче и особе-
но преди хранене. 

• Щателно миене на всички зелен-
чуци и плодове преди тяхната 
консумация, с особено внимание 
към листните зеленчуци. 

• При никакви обстоятелства на 
площадките и терените, където 
играят и прекарват времето си 
деца, да няма достъп на каквито и 
да били кучета и котки.

• Ръцете се мият ПРЕДИ всяко яде-
не и СЛЕД всяко пипане на игри-
вото куче на съседа. Децата да се 
учат на същото.

• Не разчитайте на това, че пясъч-
ниците в градинките изглеждат 
чисти! Точно там се изхождат жи-
вотните! Ако ли пък от РИОКОЗ 
са ги дезинфектирали, имайте 
впредвид, че дезинфектантите са 
отровни не само за буболечките!

• Кажете на своите приятели жи-
вотновъди да уведомят вете-
ринаря и да му съдействат за 
унищожаване на органите с ехи-
нококовите кисти. Няма значение 
дали се обезпаразитяват редов-
но. НЕДОПУСТИМО е хране-
нето на кучетата с вътрешни  
органи!

• 
Яйцата с онкосферите са устойчиви 
във външна среда (плодове и зелен-
чуци) до 1 година. При температура 

1000 С те загиват за половин минута.
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http://www.atlas.or.kr/atlas/alpha-
bet_view.php?my_codeName=Echino-
coccus%20granulosus
http://www.britannica.com/EB-
checked/topic/177904/Echinococ-
cus-granulosus
http://www.zdrave-bg.eu/index.
php?option=com_content&view=arti-
cle&id=124&Itemid=170
http://www.lechitel.bg/newspaper.
php?s=4&b=115
http://www.puls.bg/illnes/issue_42/

part_3.html
http://www.sriokoz.com/documents/
temi/bolesti/Echinococoza.pdf
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%95
%D1%85%D0%B8%D0%BD%D0%BE
%D0%BA%D0%BE%D0%BA%D0%BE
%D0%B7%D0%B0
http://www.evropea.com/kucheshka_
tenia.html
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Касае се за 39 годишна жена 
– М.С. с първичен стерили-
тет и рецидивираща ендоме-
триоза на яйчниците.  

Анамнестично: 

През 2013г. двукратно е извършена 
процедура за ин витро оплождане. В 
тези два случая не са получени годни 
за оплождане яйцеклетки. В края на 
същата година при рутнен ултразву-
ков преглед е открит полип на лига-
вицата на матката – 1 см в диаметър 
и киста на левия яйчник с размери 
4см на 6см, със съмнение за ендоме-
триоза. Туморните маркери показват 

гранични стойности, в подкрепа на 
налична еднометриоза. 

В болницата се извърши оперативна 
хистероскопия с премахване на опи-
сания полип (хистологичен резултат 
– аденоматозен полип). На послед-
ващ етап се извърши пробна лапаро-
томия по повод на описаната киста. 
При отваряне на корема се устано-
ви: тежки възпалителни изменения, 
довели до сраствания в малкия таз. 
Лява тръба и яйчник – обхванати в 
обща формация с големина около 
8см. Дясна маточна тръба и яйчник 
– със запазена анатомия.  Отстрани 

Съвременен комплексен подход 
при стерилитет и рецидивираща 
ендометриоза
Автори:  

Д-р Валентин Николов – специалист акушер-гинеколог, Доктор на науките по акушерство и гинекология 

Д-р Валентин Лачев - специалист акушер-гинеколог, ендокринолог 

Д-р Тияна Николова -  специалист акушер-гинеколог,  СБАЛ „Свети Лазар 
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се кистата на левия яйчник (хисто-
логичен резултат – гладкостенна ен-
дометриозна киста). Следоператив-
ния период протече без усложнения. 
Приложи се шест месечно лечение по 
схема с препарата Золадекс за блоки-
ране на яйчниковата функция.

През 2015г., при ултразвуково из-
следване е открит рецидив на ендо-
метриозата в левия яйчник и отново 
полип на ендометриалната лигавица. 
Това наложи да се извърши кюретаж 
на кухината на матката за премахва-
не на описания полип – хистологичен 
резултат – аденоматозен полип. Оп-
исаният рецидив на ендометриоза-
та в левия яйчник наложи повторна 
лапаротомия, при която се установи: 
тежки сраствания в областта на ля-
вата тръба и яйчник, кистична фор-
мация в областта на левия яйчник с 
диаметър 5см. Дясна тръба и яйчник 
– в прераствания, с порменена анато-
мия на маточната тръба и онищожен 
фимбриален апарат. Поради тежките 

сраствания и с цел да се запази опти-
мално кортикалната част на яйчни-
ците (фоликуларен апарат), екстир-
пацията на кистата и срастванията 
се третираха с биполарна техника. 
Постоператовният период протече 
без усложнения. Ултразвуковото из-

следване показа достъпност на двата 
яйчника за евентуална пункция под 
улстразвуков контрол – за IVF про-
цедура и наличието на 2-3 фоликула 
в двата яйчника по 6-8мм. 
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Обсъждане:

Случаят е типичен за незадоволи-
телните резултати по отношение на 
желана бременност с използване на 
досегашните конвенционални диаг-
ностични и терапевтични методи (в 
това число и приложението на Зола-
декс). Неуспехите при този случай 
започват от досега прилаганите ди-
агностични методи:

1. Липсата на адекватна ехографска 
оценка на яйчниковия кръвоток. 
Възможност за качествена до-
плер диагностика на яйчнико-
вия артериален кръвоток, води 
до правилна оценка  на яйчни-
ков ресурс (Литературна справка за 
УЗД+доплер+ИВФ).

2. В цитирания случай е използвана 
конвенционална хирургична техни-
ка с последващо блокиране на функ-
цията на яйчниците със Золадекс. 
При втората операция, поради мно-
жествените сраствания и с цел запаз-
ване на фоликуларната функция на 

яйчниците, се използва биполарна 
техника. При използване на ви-
сокотехнологичен лазерен нож 
при отворена хирургия се по-
лучават много по-добри резул-
тати в тази посока (минимално 
латерално термично увреждане 
на тъканта) (Литературна справка 
Лазер). 

Обременената анамнеза: 

Вързаст на пациентката над 39г., въз-
палителни изменения на яйчниците 
с налични ендометриозни огнища в 
левия яйчник, налагат при евенту-
ална ин витро процедура, с добиване 
на качествени яйцеклетки и послед-
ващи ембриони, задължително да се 
извърши преимплантационна диаг-
ностика.

1. Лабораторията, която извършва 
тази процедура трябва да разпола-
га с микроманипулатор с лазерна 
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приставка за биопсия на бласто-
мери и последващо генетично из-
следване (преимплантационна 
диагностика), за да се селекцио-
нират и трансферират качествени 
ембриони. (Литературна Справка)
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1/  (IVF ICSI)

2. http://www.jultrasoundmed.org/
content/28/10/1409/F3.large.jpg (3D 
color doppler left ovary)

3. http://www.drugs.com/health-
guide/images/205045.jpg  (surgical 
laparoscopy treating endometriosis)

4. http://soheilaarefi.com/wp-
content/themes/sisarvArefi/images/
services/endometriosis-2.jpg (possible 
endometriosis implants)

5. http://www.ultrasoundservices.
co.uk/abdomen-scan (Rt Ovary with a 
Large Follicle just before ovulation)

6.  

7.        

8.   http://www.gynaecologist4u.
com/8.html   (double ovulation with a 
mature follicle with a rich ring of colour)

9. http://resources.ama.
u k . c o m / g l o w m _ w w w /
uploads/1267014963_3_Capture.
JPG  (Color flow Doppler image 
demonstrating perifollicular vascularity 
around a preovulatory follicle)

БЪЛГАРСКА 
НАУКА И МЕДИЦИНА

медицински статии на достъпен език
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Врастналите нокти предста-
вляват стар хирургичен про-
блем и публикациите в тази 
област датират от над 100 го-

дини. В литературата са описани ре-
дица хирургични методики свързани 
с лечението на врастналите нокти.

Проблемът също така представлява 
интерес и за амбулаторната практи-
ка, тъй като честотата на това заболя-
ване често се асоциира със запуснати 
случаи от дерматологичната и общо-
хирургична практика. Изсушаването 
на хронични раневи дефекти, с пуд-
рата, се основава на това, че парти-
кулите от които е изградена са с го-
лемина 2ηм, което рязко подобрява 
състоянието на засегнатият участък, 
тъй като малките партикули абсол-
бират ексудатът и от там намаляват 
микробното число в раната.

Препаратът съдържа: Sufladiazine 
silver 1%, Colloidal silver 2%; това спо-
мага за добрата изолация от външна-
та среда, а също така го прави прило-
жим при различни видове рани.

Материал

Момиче на 18 години със страдание, 
което датира от 2 години. Оперирана 
двукратно по повод врастнали нокти 
двустранно. Преминала през стоти-
ци хир обработки и консултации. Ло-
жето е силно възпалено и болезнено .

фигура 1. На снимката е видно  
скъсяването на нокъта откъм лате-

рално и билатерално

Метод

Силбен е един от наи –новите методи 
за лечение на хипергранулиращи и 
хронични и дълбоки рани. Пристав-
ката нано означава нанокристалната 

Нов метод за лечение при unguis  
incarnatus (Silben nano, Aquacel AG)
Автор: Д-р Христо Лозанов ДМ, Д-р Владимир Василев ДМ 
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основа на продукта. В допълнение на 
набора от локални средства, може да 
се добави и Aquacel AG Surgical.

След като участъкът бъде почисен се 
прилага препарата като тои образу-
ва върху провърхността  слой, които 
е с бял цвят. Това е прах, който под 
високо налягане се инкорпорира във 
всички повърхностни слоеве на рана-
та, като подсушава раната мигновено 
и буквално на следващия ден тя из-
глежда по-малка по площ. След при-

ложението на продукта, пациентът 
усеща приятно охлаждане и след из-
вестен период – облекчение в облас-
тта на раната. Върху продукта може 
да се поставят няколко слоя оклузив-
ни марли, а също така алгинатни или 
сребърно алгинатни превръзки.

Антибиотичната профилактика в 
случая преминава през прием на 
Метронидазол и Азатрил като наша-
та практика не изключва случаи с до-
казана МРСА  в случаите, когато оч-
акваме инфекция на меките тъкани 
в дълбочина или в асоциация с сто-
рия за прекарана такава предлагаме 
Ванкомицин. С оглед предлаганата 
антибиотична профилактика следо-
перативната инцидентност е сведена 
до много нисък процент. Реепители-
зацията настъпва спонтанно.

Коментар

Сребърният прах, който остава дълго 
време като бъде впръскан в дълбо-
чина върху повърхността на трети-
ратната повърхност. Той подсушава 
добре и при повърхности по-малки 
от 3 см в диаметър спонтанна реепи-
телизация настъпва доста бързо, бук-
вално за дни.

След около 3-4 апликации настъпва 
сериозно подобрение на засегнати-
те участъци. В дълбочина кожата се 
подсушава и ложето около нотите 
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възстановява бързо по-ранната си 
форма. В посочения случай, паци-
ентката изрази учудване от бързия 
ефект от лечението, тъй като до този 
момент страданието е продължило 
не по-малко от година и половина.

фигура 2. Резултат след  1 седмица 
лечение

Резултат

Резултатът от приложението е много 
добър и при приложение при големи 
дефекти и рани. Ако приложението 
се комбинира с Алгинатни превръз-

ки или сребърни алгинатни превръз-
ки под повърхността се наблюдава 
мазен филм, който наподобява тран-
судат, а околовръст превръзката за-
лепва образувайки коричка, която 
би могла да бъде отделена с помоща 
само на инструмент.

Епителизацията настъпва бързо, осо-
бено при по-малки рани.
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Увод

Свободната кожна транс-
плантация е метод на избор, 
който се прилага съобразно 
тежеста на травмата и голе-

мината на хирургичната ексцизия 
преди това. Целта на това изследване 
е да определи мястото на тази хирур-
гична методика в областта на спеш-
ната медицина. 

Свободната кожна пластика е прило-
жена при двама пациенти, тъй като 
следствие на гилотинна ампутация 
е трудно приложението на дистант-
ни ламба, а и общото състояние на 
пациентът в такива случаи е тежко. 
Най-често с несвободна кожна плас-
тика са покривани функционално 
важни дълбоко лежащи структури, 
а със свободната кожна пластика – 
грануларащи рани. В тези случай от 
особено значение е вида на опера-
цията. Предпочитани са от нас тези 
операции с по-малка травматичност 
на операцията и добър резултат, от-

колкото да се подходи към тежки и 
не винаги успешни реконструктивни 
операции със ламба от разстояние 
или свободни такива.

Материал и методи

Клинично наблюдение проведохме 
при двама пациенти, като постоянен 
покривен материал се използва сво-
боден кожен трансплантант обрабо-
тен с mesh graft 2-1 . След хирургична 
обработка на раневата повърхност 
същата се покрива със свободен ко-
жен трансплант 0-4, като се пришива 
в крайщата за да бъде фиксиран.

Свободна кожна трансплантация 
след гилотинна ампутация на долен 
крайник след ПТП – (ниво на ампу-
тацията подбедрица)

Симултантно лечение при гилотинна 
ампутация на долен крайник в 
комбинация със свободна кожна 
автотрансплантация
Автори: Д-р Христо Лозанов д.м. 
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Свободна кожна трансплантация 
след гилотинна ампутация на долен 
крайник след ПТП – (ниво на ампу-
тацията глезен).

Обсъждане

Методиката се прилага при открити  
дълбоко лежащи структури, мускули 
, сухожилия дори кост с цел предпаз-
ване от изсъхване и напредване на 
некротичния процес, а също така от 
проява на вторични некрози. Те сти-
мулират образуването на гранула-
ции, а чрез комбинацията със свобод-
на кожна трансплантация методът се 
превръща в траен метод за покриване 
на раневи повърхности, като в случая 
се показва, че това може да бъде на-
правено и в условията на спешност. 

Заключение

Методът е лесен за прилагане върху 
всякакви раневи повърхности, тъй 
като прилепва веднага. Приложе-
нието му не е свързано с имуноло-
гични проблеми, тъй като се прилага 
автотъкан. Постигнатите резултати 
създават впечатлението, че може да 
се прескочи етапът – временни пре-
връзки. Това е важно при участъци, 
където има дълбоко лежащи струк-
тури, web пространства, където обик-
новенните превръзки не са достатъч-
ни за запазване на жизнеността на 
тъканите.
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