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ПРЕВАНТИВНА МЕДИЦИНА

Здравейте, скъпи колеги и съмишленици,
Ако погледът Ви се плъзга плавно по гланцирания
лист това означава, че брой пети на списание „Превантивна медицина” вече е напуснал печатницата и е достигнал до читателите си. А това означава, че ние също
сме изпълнили задачата си. За момента.
Като малки деца на всички са ни чели приказки –
за големи юнаци, прекрасни русалки, зли баби и весели
джуджета. Но вече не сме деца. Вече знаем, че русалки
и говорещи жаби няма. Няма омагьосани гори, ледени
принцеси, огнедишащи лами, но във всеки от нас се е запазило нещо от онова дете, което някога сме били и все
по-упорито стои там- в душата ни. То е скрито зад дебелите брони на възпитанието и морала и само от време
на време се показва срамежливо и плахо се усмихва на
озъбения свят, сякаш за да ни напомни, че дори и днес в
задъханото ни напрегнато, тревожно време имаме нужда от мечти. Колкото и да са странни. Колкото и да са непостижими. Трябва само да помечтаем и да
поискаме от себе си мечтата да се сбъдне. И да приобщим другите да ни помогнат, защото това може
и да е и тяхна мечта.
Превантивната медицина не е и никога няма да бъде само работа и грижа на специалистите по
превантивна медицина. В настоящия брой са включени статии на специалисти по здравни грижи, както
и на студенти по медицина и актьорско майсторство. Продължаваме с обзори върху различни интересни теми, а също така представяме работи по наболели въпроси от всекидневието. И като споменах за
специалисти по превантивна медицина с удоволствие мога да съобщя, че първите колеги от София,
Пловдив, Варна и Плевен – общо 8 човека, успешно защитиха медицинската си специалност през
месец май 2013 г. Надяваме се успешно да продължим да развиваме и обогатяваме тази необходима
специалност!
С този брой отваряме нова рубрика – въпроси към редактора. На тях ще отговарят водещи специалисти в страната. Въпросите може да задават не само специалисти и лекари, но и обикновени граждани, неизкусени от медицината. Първата ни рубрика обхваща запитвания свързани с приложението
на Isoprinosine.
Въпросите може да задавате на интернет страницата и на електронната поща на сдружението по
превантивна медицина.
Желая Ви успешна и ползотворна работа. И приятна слънчева ваканция.

АНДРЕЙ ГАЛЕВ
Председател на сдружението по превантивна медицина
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ВЪПРОСИ КЪМ РЕДАКТОРА:

1. Препоръчвате ли Isoprinosine да се използва
като антивирусно средство при пациенти с
автоимунно заболяване, в частност тиреоидит на Хашимото?
Проф. Захарий Кръстев, гастроентеролог, МБАЛ „Св. Иван Рилски”, София
Курсът на лечение на остра вирусна
инфекция с Isoprinosine е краткотраен между
7-10 последователни дни, и не би имал отражение върху автоимунното заболяване.
2. Какъв е подходът ви в лечението на пациентите с хепатит А? Удачен ли е приемът на
Isoprinosine? Ако да, бихте ли уточнили в кои
случаи?
Проф. Захарий Кръстев, гастроентеролог, МБАЛ „Св. Иван Рилски”, София
Не бих препоръчал Isoprinosine в острата фаза на болестта. След като болестта
премине своя връх и чернодробните ензими
започват да спадат, както и билирубина (ако
е повишен), част от болните оздравяват много
бавно. В тези случаи на протрахиран хепатит А
и забавен процес на оздравяване, включването на Isoprinosine ускорява процеса на нормализация на чернодробните функции. Обикновено не се налага приложение на терапевтична доза за повече от 1 месец.
3. В каква дозировъчна схема препоръчвате
Isoprinosine за лечение на HPV – инфекция?
д-р Андрей Галев,д- Военномедицинска
академия, София
Обикновенно се препоръчва по-дългосрочен курс на лечение, като дозировката е
50mg/kg или 3 x 2 табл. дневно, в продължение
на 14 последователни дни, за 3 до 6 последователни месеца. Препоръчва се след проведения терапевтичен курс отново да се назначи
HPV-типизиране.
4. Искам да се ваксинирам срещу рак на маточната шийка, но съм HPV-позитивна. Как да
постъпя?
д-р Андрей Галев,д- Военномедицинска
академия, София
За да бъде ефективна ваксинацията,
най-добрия вариант е да се проведе имуно-
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модулиращ курс с Isoprinosine, с оглед да се
изчисти носителството на HPV, след което да
бъде поставена ваксината. Едно проучване от
2011г. на Lehtinen M. и сътр. показва, че ефикасността на бивалентната ваксина (16/18)
срещу поява на CIN 3+ е 100 % при жените, негативни на 16/18 преди ваксинацията и 45.7%
при всички ваксинирани жени, между които
има носители на 16/18.
5. Бихте ли посочили в каква дозировъчна схема
препоръчвате Isoprinosine в лечението на генитален херпес?
д-р Андрей Галев,д- Военномедицинска
академия, София
Прилагането на Isoprinosine при генитален херпес скъсява клиничните прояви с 1-2
дни, значително намалява вирусоотделянето.
Болката, сърбежа и възпалението са почти
маскирани, особено при лечение в продромалния стадии. Препоръчваната доза е 3 грама
дневно за 7-10 дни или при по-корполентни
пацинети до 4 грама дневно за 7-10 дни (тъй,
като таблетките са по 500мг. – съответно отново стигаме до схемата 3х2 табл./дневно, или
4х2табл./дневно) При рецидивиращ генитален
херпес може да бъде приложен 3 грама дневно за 14 дни, за 6 последователни месеца.
6. Какво лечение препоръчвате при остра и
хронична EBV инфекция?
д-р Мариана Мандажиева, УНГ специалист, клинична алергология, Военномедицинска академия, София
Острата инфекция с вируса на ЕпщайнБар, повече известна като Инфекциозна мононуклеоза, обикновено засяга децата в детските
градини, подрастващите в пубертета и младите хора във второто десетилетие от живота
им, като основно се предава по въздушно-капков път и целувки. Традиционно лечението
включва антипиретици, НСПВС, рехидратация
при нужда, имуномодулатори, антихолестазни
средства при засягане на черния дроб.
Дозата на Isoprinosine е 50 mg/kg/ден,
непрекъснато в продължение на 1 месец, след
което се преминава на 50 mg/kg/ден за 10 последователни дни от месеца, за още 1-3 месеца.
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7. Препоръчвате ли профилактика с имуномодулатори по време на есенно-зимния период?
В каква схема?
д-р Мариана Мандажиева, УНГ специалист, клинична алергология, Военномедицинска академия, София
През есенно-зимния период сме изложени на множество фактори, които променят
защитната нагласа на организма и по-специално механизмите на регулация и активиране на
имунната система. Те могат драматично да променят готовността на имунната ни система да
ни защитава. Поради това се налага комплекс
от общоукрепващи, хигиенни и профилактични
мерки за подпомагането и. Имуномодулаторите
са част от лекарствената профилактика. Могат
да се изполват различни имуномодулатори, в
зависимост от механизмите им на действие и
нуждите на пациента. Isoprinosine се препоръчва според някои от авторите в дози 50 mg/kg/
ден за 10 последователни дни от месеца, за 1-3
последователни месеца.
8. Имали ли ли сте случай на ларингеална папиломатоза? В каква дозировъчна схема е удачно Isoprinosine да бъде използван при тези
пациенти?
д-р Мариана Мандажиева, УНГ специалист, клинична алергология, Военномедицинска академия, София

Ларингеалната папиломатоза все още
е много рядка локализация на HPV-инфекцията, но случаите бавно и постепенно се увеличават, поради механизмите на предаване на
инфекцията (като част от полово предаваните
заболявания), някои от методите за деструкция на кондиломите и последваща аспирация
на тъканни микрочастици с HPV вируси. Причинители на ларингеалната папиломатоза са
щамовете HPV-6 и HPV-11. В 70% от децата
с HPV-11 се налага трахеотомия, спрямо 20%
от инфектираните с HPV-6. Основен симптом е
дрезгав глас с живото застрашаваща обструкция на горните дихателни пътища. Радикалното лечение на ларингеалната папиломатоза
е хирургичното отстраняване на папиломите
чрез ексцизия, микродебридер и СО2 лазер.
Имуномодулацията с Isoprinosine е удачна при пациенти с налична имунна депресия,
рецидивиращи ларингеални папиломи, труден
хирургичен достъп, нежелание на пациента за
хирургично лечение, като допълнителна или
последваща медикаментозна терапия. Дозата
на Isoprinosine е 50 mg/kg/ден за 15 последователни дни в продължение на 3-6 месеца. Имахме пациент, който проведе едногодишен курс
с Isoprinosine, което доведе до пълно изчезване на ларингеалната папиломатоза с липса на
рецидиви установено бронхоскопски.
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ЗАРАЗНИ БОЛЕСТИ И ТРАНСПОРТ
ИЛИ НА КАКВО НИ УЧИ ИСТОРИЯТА ИМ
полк. д-р Андрей Галев
Научноприложен център по военна епидемиология и хигиена, ВМА

РЕЗЮМЕ

С този обзор предлагаме кратка историческа справка за влиянието, което са
имали инфекциозните заболявания върху човека и обществото през годините и връзката им с транспорта и усъвършенстването на превозните средства. Спираме се на няколко инфекциозни заболявания, като сифилис, чума, вариола. Съвременните превозни
средства позволяват бърз транспорт на стоки и хора на големи разстояния, но така
улесняват преноса на самите заболявания и на техните вектори. Човешката дейност
променя природата по-бързо отколкото можем да си представим и ако човекът не успее да предотврати или редуцира вредните последствия от своята дейност окончателното решение няма да бъде негово.
Ключови думи: транспорт, инфекциозни заболявания, уроци, превантивна медицина
Адрес за кореспонденция:
полковник д-р Андрей Галев,д, гр. София – 1606, бул. „Св.Георги Софийски” №3, ВМА - НПЦВЕХ,
e-mail: andrey_galev@abv.bg

CONTAGIOUS DISEASES AND TRANSPORT
OR WHAT HISTORY TEACHES US
Andrey Galev MD, PhD
Scienﬁc Center for Military Epidemiology and Hygiene, ММА

SUMMARY
By this review we present a brief historical overview about the infectious diseases inﬂuence upon humans and human societies and their link to the transportation. We discuss several contagious diseases –
syphilis, plague, smallpox. The contemporary transportation systems allow rapid ﬂow of people and goods
over long distances facilitating the infectious diseases and their vectors transfer. Human activity changes
nature faster than we could imagine and if the man does not succeed to prevent or reduce his activity harmful
consequences the ﬁnal solution would not be his.

Key words: transport, infectious diseases, lessons, preventive medicicne
Address for correspondence: colonel Dr Andrey Galev PhD, Soﬁa - 1606 3 “St. Georgi Soﬁyski” blvd, Military
Medical Academy, Scientiﬁc Center for Military Epidemiology and Hygiene, e-mail: andrey_galev@abv.bg

С навлизането на по-бързи транспортни
средства, позволяващи пренасянето на големи товари на големи разстояния в много по-къси срокове
времето на бавните, разтеглени в пространството
кервани, задвижвани от конска сила отмина безвъзвратно. Наполеоновите войни донесоха на света не
само ново виждане за социално устройство, нова
военна стратегия и славата на един джобен гене-
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рал, но предизвикаха прогрес в корабостренето по-големите и по-бързи кораби позволиха доставката на зърно от отдалечени дестинации по време
на национален недостиг. Въвеждането на ефективни методи на съхранение позволиха създаването
на запаси в бедстващите райони.
Съвременните индустриализирани градски
центрове по нищо не приличат на градовете от
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14-ти век – малки конгрегации от хора, покриващи нуждите си от съседните ниви. Днес градовете
извличат ресурсите си от доковете и гарите, а източниците на стоки може да са хиляди километри
от тях. Малкото търговско средище постепенно
загуби своето значение и големият индустриален
център се превърна с разпределителна станция
за продуктите, от които се издържа и за хората,
които поддържат живота му.
Но все по-модерните и бързи транспортни
средства пренасят от точка А до точка В не само
пътници и стоки. С тях пътуват и нежелани гости – инфекциозни агенти, причинители на заразни
заболявания. Някои от тях са били спътници на
човека от векове. В миналото тези заболявания
са се разпространявали със скоростта на човека, придвижващ се пеша и са минавали години,
преди да се прехвърлят от едно място на друго.
С модернизацията на транспорта ситуацията се
промени [2].
Многобройни са примерите за влиянието,
което са имали заразните заболявания върху
общности, срещнали се за първи път с тях. Христоматийно е разпространението на морбили през
ХІХ-ти век в Южния Пасифик. На 10 октомври
1874г Великобритания анексира островната група Фиджи. През 1872 в Южна Африка се развива епидемия от морбили, която до 1874г достига
Южна Австралия през Мавриций. В началото на
1875г корабът „Дидо” посещава островите Фиджи;
няколко моряка се разболяват от морбили, но на
леко болните е разрешено да слязат на брега. За
малко повече от три месеца близо една четвърт
от населението на островите умира. Това не е
единствения подарък, който цивилизацията поднася на тези хора – заедно с морбили в Полинезия идват туберкулозата и сифилиса. Счита се, че
благодарение на тези три заболявания населението на Южния Пасифик днес е една десета от населението, обитавало островите през ХІХ век [2].
Инкубационен период:
Една от основните характеристики на протичането на инфекциозните заболявания е тяхната относително стабилна клинична картина. Те
преминават през определени етапи, които отразяват развитието на причинителя в организма на
гостоприемника. Периодът от постъпването му в
организма до проявата на симптомите се означава като инкубационен период. При различните
инфекциозни заболявания той е с различна продължителност, но за всяко едно заболяване варира в тесни граници. По този начин може с висока
степен на достоверност да се определи кога е
настъпило заразяването, след като са се развили
симптомите му [1].
В епохата на керваните и платноходните кораби пътуването между отделните страни и континенти е отнемало месеци, понякога години. Заразилите се преди отпътуването търговци, екипаж
и пътници са се разболявали по време на самото
пътуване и или са умирали, или са оздравявали,
преди да достигнат крайната точка на маршрута.

Разпространението на инфекциозните заболявания е било бавно и неумолимо, като хода на сезоните или прилива на океана и рядко се отклонявало от търговските маршрути. За лицата, обитаващи изолирани и трудно достъпни местности, е
било много по-малко вероятно да се заразят и да
развият инфекциозно заболяване, отколкото онези, обитаващи пристанище или търговски център.
Първата държава, в която ярко се проявява
тази характеристика на развитието и разпространението на инфекциозните заболявания е Римската империя. Общественото здраве и санитарно дело в Европа ще достигнат нивото на Рим от
І-ви век чак в средата на ХІХ-век. По своите чистота, водоснабдяване и хигиена древният Рим е
приличал по-скоро на модерен град, отколкото на
средновековния Париж или на Виена от ХVІІІ-ти
век. Лондончанин от ХVІІ-ти век е живял и работил в условия, които не биха били толерирани от
римлянинът от І-ви век. Но и двамата са имали
нещо общо помежду си – не са познавали особеностите на заразните заболявания.
Рим е приличал на добре охранен паяк,
настанил се в центъра на мрежа, простираща се
от тъмните води на Албиона до Каспийско море
и Персийския залив и от границата на Сахара на
девствените гори на Германия. Километрите граници били охранявани от гарнизони, разположени
на стратегически места. От тях като нишки на паяжина се простирали павирани пътища и морски
маршрути, водещи към Рим. Отвъд границите лежали непознати територии, криещи тайни и неизвестност. Римските легиони навлизали в тези земи,
сблъсквали се с обитателите им – хора, животни и
микроорганизми. А от там по пригодените за бърз
транспорт пътища се връщали хора и товари. И в
центъра на мрежата било разположено средище
на високо цивилизовани хора, живеещи в лукс,
които обаче нямали никаква представа как да се
борят със заразните болести. Затова последните
години на Римската империя са изпъстрени с избухващи една след друга епидемии [1, 6].
Сифилис:
Един от най-даваните примери за влиянието на транспорта върху разпространението на
заболяванията и върху хода на историята е сифилиса. В същото време остава загадка как и защо
сифилисът внезапно се появява в Европа в края
на 15-ти век. Новото за времето си вирулентно
заболяване не се разпространявало със скоростта на бубонната чума. Ако се приеме, че 1493г
е годината в която то се появява за първи път в
Европа, в Англия то стъпва през 1496г, Полша е
засегната през 1499г, следват Русия и Скандинавия през 1500г и Кантон през 1505г. Някои страни
са свободни от сифилис още дълги години, например Япония до 1569г, Исландия до 1753г и Фарьорските острови до 1845г.
Клиничната картина на сифилиса е позната на всички лекари и на широката общественост,
но тя е много по-различна от клиничната картина, която са наблюдавали лекарите, когато той за
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първи път се е появил преди петстотин години.
Името на заболяването, каквото го знаем днес,
се появява през 1530г в поемата „Syphilis sive
Morbus gallicus” на Джироламо Фракасторо. Шестнадесет години по-късно той дава описание на
редица инфекциозни заболявания. Фракасторо
описва сифилиса, като заболяване, което започва с малки твърди разязвявания по гениталиите;
после кожата се покрива с пустуларен обрив, започващ от скалпа. Тези пустули впоследствие улцерират до степен, че оголват подлежащата кост.
Описва се и злокачествен катар, който еродира
небцето, увулата и фаринкса. Впоследствие се
развиват подувания, които той нарича „гумата”.
Те са съпроводени с неистови болки в мускулите,
отпадналост и изтощение. Описвайки заболяването, Фракасторо отбелязва, че то е променило
характера си през последните двадесет години –
разязвяванията намаляват и се увеличава честотата на гумозните образувания [5].
Според първите историци заболяването се
появява в Европа при нашествието на френския
крал Шарл VІІІ в Италия през есента на 1494г и
последващата обсада на Неапол през 1495г. Дали
заболяването е било донесено с войниците на
френския крал или те са се заразили от жителите
на града по време на обсадата е неясно. Армията
на Шарл VІІІ се състояла от наемници от Франция,
Германия, Швейцария, Англия, Унгария, Полша и
Испания. Големият брой на заболели сред войските му принуждава краля да изостави кампанията си и да се оттегли. Разпуснатите му войски се
завръщат по родните си места и разпространяват
болестта из континента. Скоро след това тя става
известна под различни имена според предполагаемия източник – неаполитанска, френска или
полска облест. В Япония е известна като китайска
болест, в Китай като кантонска болест. Англичаните я наричат френска болест, а самите французи
испанска болест, което води до най-популярната
теория за акостирането на болестта на европейския континент.
Христофор Колумб вижда Новия свят на
12.10.1492г. Между октомври и януари той посещава Куба и Хаити и през следващия месец отплава за Испания, където акостира в пристанището Палос на 15.03.1493г. Той се връща с десет
аборигени (един от тях умира малко сред пристигането) и 45 души екипаж. Екипажът е разпуснат
и повечето от тях се присъединяват към войските
на Гонзало де Кордоба, който влиза в армията на
Шарл VІІІ. Колумб от своя страна води аборигените в Севиля, оставя трима от тях там, а останалите завежда в Барселона, където в края на април
те са представени на кралския двор. Всички аборигени са мъже и са голи [5].
Двадесет и пет години по-късно, през 1518г
във Венеция е публикувана книга, в която се излага теорията, че „испанската болест” е внесена
от Америка от моряците на Колумб. През 1526г
Гонзало Фернандес де Овиедо и Валдес популяризира теорията. Той твърди, че през изминалите години е пътувал неколкократно до Западните
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Индии и е открил доказателства, че новото заболяване се среща сред аборигените. През 1539г
Родриго Руиз Диас де Исла публикува описание
на „западноиндийската болест” или „буба” и твърди, че е лекувал най-малко един, ако не и повече,
от моряците на Колумб в Барселона.
В подкрепа на тази теория е и факта, че
едно от най-ранните и най-популярни средства за
лечение на сифилиса е било т.н. свещено дърво
или „гуацин” – смола, добивана от два вида вечно
зелени дървета, обитаващи Южна Америка и Западните Индии. Освен това смолата е въведена
за употреба в Европа през 1508г – близо десет
години преди да бъде публикувана теорията за
произхода на заболяването от Западните Индии.
Противниците на „американската връзка” в произхода на сифилиса твърдят, че безполезната
смола е била внесена в Европа не защото е била
традиционно лекарство против заболяването, а
умишлено с цел да потвърди теорията. В интерес
на истината никой от аборигените, както и никой
от екипажа не е страдал от заболявания по време
на завръщането от Америка. За стандартите на
средновековното мореплаване това е било безоблачно от здравословна гледна точка пътуване.
Има значение и факта, че „американската следа”
добива популярност едва четвърт век след пътуването на Колумб.
Втората теория твърди, че сифилисът произлиза от Африка и е внесен в Испания и Португалия чрез роби. През 1442г португалска експедиция, водена от принц Енрике Мореплавателя
изследва Атлантическия бряг на Африка и хвърля
котва в залива на Бенин. Един от капитаните му
взема в плен няколко маври и ги води на кораба си. Принцът му заповядва да ги освободи и
приятелите на маврите му се отблагодаряват със
златен прах и десет негри. Робите донасят голяма
печалба в Португалия и през следващите години
се развива бурна търговия на чернокожи роби от
Африка към Испания и Португалия. През 1502г
крал Фердинанд издава декрет да се изпращат
роби християни от областта Севиля в Западните
Индии. Трафикът на роби към Западните Индии
се засилва дотолкова, че само година по-късно
губернаторът на Хаити иска прекратяване на търговията.
В Африка е разпространено заболяване,
наречено джава. То се причинява от микроорганизъм, бактериологически неразличим от трепонемата. Предава се основно по неполов път. То е
особено често срещано при деца, които си играят
голи. Среща се основно в райони с горещ климат
и се проявява с кожни ерупции. Ако обаче бъде
въведено в райони със студен климат, където хората обикновено ходят добре облечени заболяването се проявява като обикновен сифилис и се
предава по полов път. Вероятно джава и сифилис
са две клинично различни прояви на на едно и
също заболяване.
Тази теория твърди, че негрите роби са донесли болестта джава със себе си в Испания и
Португалия и джава се превръща в сифилис, кога-

ПРЕВАНТИВНА МЕДИЦИНА

то инфектира напълно облечените европейци. Тя
допълва теорията за произхода на заболяването
от Америките – тя е публикувана през 1518г, шестнадесет години след като първите негри-роби са
изпратени от Испания в Западните Индии. Обаче
очевидните кожни лезии, често бъркани с проказа,
са предизвиквали ужас у нашите предци. Очевидно, шестимата аборигени, показани от Колумб пред
кралския двор са били здрави, тъй като видими
кожни лезии по тялото биха били забелязани, след
като са били голи. Същото твърдение обаче важи и
за роботърговците – те едва ли биха транспортирали и продавали роби с видими кожни лезии [5].
Високата контагиозност в началото на разпространението на сифилиса се дължи най-вероятно, че е преминавал през преходен период от
кожно невенерическо заболяване към съвременния сифилис. От друга страна най-честия метод
за поздравяване по време на династията на Тюдорите в Англия е било не чрез ръкостискане, а
чрез целувка уста в уста, т.е. най-честия път на
разпространение на болестта е бил най-невинния.
Вариола:
За едрата шарка се споменава от редица
антични автори, най-вече от Далечния Изток. Спори се откъде се е разпространило заболяването –
дали от Китай или от Индия, но не е възможно да
се оспори огромното му влияние върху хода на историята на Новия свят и ролята му при падането
на империята на ацтеките в Мексико. В началото
на ХVІ-ти век Испания е създала колонии и държи в своя власт Карибския басейн. На 18 ноември
1518г експедиция от 800 души начело с Хернандо
Кортес отплава от Куба и стъпва на брега на континента при Юкатан. Оттам той се насочва към
вътрешността, където е посрещнат от император
Монтесума и обсипан с подаръци. Сред това се
завръща към брега и основава град Вера Круз.
Там той изгаря корабите с които е пристигнал, от
една страна, за да осигури верността на войските
си и от друга, за да няма с какво да се завърнат
в Куба. Оттам се насочва отново към разположения във вътрешността на страната град Талскала, където сключва съюз с племена, враждебно
настроени към ацтеките. Начело на обединената
войска той се насочва към Мексико сити, избягвайки засадата, устроена му от Монтесума при
Чолула. Столицата е достигната на 8 ноември
1519г. За известен период от време отношенията
между Кортес и Монтесума са приятелски, но атаката над Вера Крус, инспирирана от Монтесума
позволява на Кортес да арестува императора, да
го принуди да признае върховенството на испанския крал и да плати огромна сума в злато. Шест
месеца по-късно експедиция, водена от Панфило де Нарваес пристига в Мексико, за да възстанови Монтесума на власт. Кортес оставя един от
помощниците си, Педро де Алверадо, в града и
пресреща де Нарваес при Чолула, където го побеждава в нощна битка. Петнадесет дни по-късно получава вест, че в Мексико сити е избухнало
възстание. Той не успява да потуши бунта и едва

успява да избяга в Тласкала. В края на 1520г получава подкрепления и в началото на 1521г обсажда Мексико сити. Опитите за генерален щурм
се провалят, но след упорита защита градът пада
на 13 август 1521г. Когато победоносните испанци
влизат в града те откриват домове, изпълнени с
мъртъвци. Кортес е имал съюзник, много по-силен от малката му армия от испанци и индианци.
Когато през май 1520 Панфило де Нарваес
напуска Куба той води със себе си роби – негри.
Няколко от тях се разболяват по време на прехода и са болни, когато той достига континента.
Заболяването е било много по-заразно от вариолата, позната на сердновековна Европа. За по
малко от шест месеца то достига до всяко едно
селище в Нова Испания. Смъртността е много висока. Съюзниците на Кортес от Тласкала я пренасят със себе си до Мексико сити и я предават на
ацтеките по време на неуспешните опити за щурм
на града. Когато най-накрая Кортес влиза в Мексико сити голяма част от жителите му са станали
жертва на болестта. Счита се, че близо половината от местното население умира по време на
първата епидемия от вариола в Новия свят.
Едрата шарка се завръща в Мексико на испански кораби след 11 години през 1531г. До края
на ХVІ-ти век тя прави още няколко визити в новата испанска колония – през 1545, 1564, 1576 и
1595г. В рамките на едно столетие населението на
Мексико намалява от 25 милиона на 6,5 милиона.
Няма доказателства, че едрата шарка е съществувала в Мексико преди идването на испанците.
Дали епидемията е причинена от вирулентен вирус на вариолата, пренесен от болен роб или от
вируса на вариола минор, пренесен от самите
испанци, който представен в неимунното местно
население преминава в силно вирулентна форма
е неизвестно. Каквото и да е обяснението, привнесените от испанците с техните кораби заболявания са имали огромна заслуга за унищожаването
на ацтеките. Дълги години Мексико остава един от
малкото резервоари на вирулентна едра шарка.
През 1947г турист, посетил Мексико, предизвиква
ограничен взрив от вариола в Ню Йорк [6].
Чума:
Известна като черната смърт чумата е била
бич за човечеството от зората на цивилизацията.
Три са големите пандемии в миналото – великата пандемия на Юстиниян от 540-590гр, Черната
смърт от 1346-1361 и Лондонската чума от 16651666г.
Чумата е зооноза. Основен резервоар са
гризачите, а причинителят се пренася от плъх на
плъх чрез ухапване от бълхи. Бълхата се заразява при хранене от заразен плъх; причинителят остава в чревния тракт на бълхата до три седмици и
при ухапване чревното съдържимо се регургитира и бълхата заразява ухапания гризач. Най-честия резервоар на инфекцията е бил черния плъх,
който обитавал къщите и корабите и по принцип
избягвал канализационната система. В природата резервоар са лалугери и други гризачи. Този
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механизъм на предаване предполага заболяване,
което се наблюдава под формата на единични
случаи и малки епидемични взривове. Това е епидемиологичната картина, наблюдавана и в миналото и днес в страните, за които то е ендемично.
Но има още две форми на болестта, които се различават – септична и пневмонична, като последната има потенциала да причинява пандемии,
защото посредничеството на заразения плъх и
бълха е изключено от епидемичния процес и причинителят се предава директно от човек на човек.
Секретите от дихателната система на болния индивид са изпълнени с йерсинии и когато болния
говори, киха, кашля той ги разпръсква далеч около себе си и всеки човек наблизо е застрашен от
заразяване [1, 4].
Значението на транспортните средства за
разпостранението на инфекциозните заболявания се подчертава изключително силно от развитието на пандемията през ХІV век в Европа. Пандемията започва от малката крепост Кафа (Теодосия) на Кримския полуостров. През 1344г група
италиански търговци, търгуващи с Китай търсят
убежище в крепостта от атаките на татарите, като
последните я обсаждат. Обсадата се проточва и
през зимата на 1346-1347г болестта избухва от
само себе си. Според някои автори татарите са
хвърляли с катапулти мъртъвци, заразени с чума
през стените. Каквато и да е причината за началото на болестта двете страни понасят значителни загуби и обсадата е вдигната. Татарите се
разпръскват на изток към Каспийско море, а с тях
чумата достига Китай през 1352г. Италианците се
качват на кораб и отплават за Генуа. Пътуването
е безметежно, но няколко дни след акостирането
на кораба в Генуа са регистирани първите смъртни случаи. От Генуа болестта започва смъртоносния си път през Италия, Франция, Германия и
Скандинавия, за да пристигне в Русия през 1352г.
Приема се, че една четвърт от населението на
континента умира по време на пандемията.
Чумата е донесена в Англия през първата седмица на август 1348г в пристанището на
Мелкомб с кораб от Гаскония. Оттам тя се разпространява по суша и вода на запад и на изток
и на 15 август 1348г достига Бристол. От Бристол
с товарите на търговците тя покорява Глостър
и Оксфорд, за да влезе в Лондон на 1 ноември
1348г. Във всеки един от тези градове тя се разпространява първоначално бавно, но след няколко месеца набира скорост. Смъртността нараства
до нива, че епископът на Дорсет отбелязва, че
в много енории вече няма свещеници, които да
провеждат погребалните церемонии. От Лондон
по оживените пътища на източните графства чумата достига Норич и Йорк. Към май 1349г цяла
източна, южна и централна Англия е поразена
от пандемията, но движението й на север е значително забавено поради отдалечените едно от
друго селища, липсата на развита пътна мрежа и
пресечения терен. Почти откъснатата Шотландия
може би е щяла да избегне черната смърт, ако
шотландците не бяха решили да се възползват
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от трудностите на англичаните и не бяха започнали военни действия срещу тях. За техен лош
късмет те започват военната си кампания през есента на 1349г – точно в момента в който болестта
е проникнала в северните английски графства и
смъртността е достигнала пика си. Чумата достига шотландците, докато са разгърнали полеви
лагер край Селкърк. Войниците се разпръскват,
опитвайки се да избягат от болестта, но не постигат нищо друго освен да я занесат на близките си
по родните си места.
Когато се говори и спекулира относно влиянието, което са оказали инфекциозните заболявания върху хода на историята винаги може да се
посочи за пример историята на откриването на
Северна Америка. Викингите начело с Ерик Червения достигат бреговете на Гренландия и Нюфаундленд през 936г, близо пет века преди Колумб
да вдигне платна от Испания в търсене на Индия.
Те създават процъфтяващи колонии, населението прогресивно нараства, развива се земеделието, животновъдството и риболова. Поддържат се
интензивни връзки с метрополията – внасят се
стоки на лукса и се изнасят търсени в Европа изделия и материали. Докато в средата на ХІV век с
корабите не пристига неканен гост. Чумата засяга
Скандинавия толкова силно, колкото останалата
част от Европа. Търговията замира. Няма достатъчно здрави мъже, които да прекосят Атлантика.
Колониите остават сами без живителната връзка
с метрополията, осигуряваща им стоки и материали, които не могат да си доставят сами в огромния
неразработен континент и изложени едновременно на ударите на черната смърт и на атаките на
местните инуити, колонистите губят битката. Последните колонисти изчезват от Винланд през ХІV
век и Гренландия изчезва от картата на познатия
свят, докато не бива преоткрита от Джон Дейвис
през 1585г. Ако не беше чумната пандемия от ХІVвек може би историята на Северна Америка нямаше да протече в познатия ни от историята вариант и днес там нямаше да се говори на английски,
а на норвежки [4, 6].
Вектори:
Трансмисивните заболявания се пренасят
с посредничеството на вектор, обикновено кръвосмучещо насекомо, което поддържа микроорганизма в природата. Поради характеристиките на
биологичния си цикъл тези насекоми са свързани
пряко с определени хабитати – ограничени райони с константни температура, влажност, надморска височина. Навлизането им в нови ареали е
възможно само ако 1) векторите бъдат изкуствено
(умишлено и инцидентно от човека или с произведени от него предмети) въведени в нова подходяща среда или 2) болен или заразен индивид
навлезе в район, който е обитаван от подходящ
вектор, който при ухапване да се зарази от него
и да предаде заразата на останалите индивиди,
от които се храни. В миналото подобен вариант
би имал малък ефект при продължителни пътувания, тъй като крайната дестинация на превозното
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средство не би била по силите и за заболелия, и
вектора, но съвременните превозни средства позволяват пренасяне на товари от един континент
на друг в рамките на едно денонощие. Тези превозни средства не е възможно да бъдат херметически обработвани, така че на тях да се качват
само закупилите билет пътници или само платените товари. И от страната източник не пристигат
само хора и банани. В крайните точки на пътуванията достигат екзотични видове насекоми, скрити в кашони, тапицерия, гънки на куфари, пакети и
прочие и с тях понякога пътуват и причинителите
на екзотични инфекции, за които местните здравни власти са чували само от учебниците. Масовата истерия с тигровия комар през 2011г само доказва колко е уязвимо обществото и системата за
обществено здравеопазване към подобен тип заплаха и колко лесно вектор на опасно заболяване
може да се промъкне през границата и да стане
част от живота ни преди да се сетим, че има нещо
нередно. Затова и ветеринарномедицинския и медицинския граничен контрол не са измислица на
шайка бюрократи с параноидно-шизофренично
професионално изкривено мислене, а важна, неотменима част от системата за обществено здравеопазване, създадена да предотврати повторението на трудно научените уроците от историята
на съвместното съществуване на транспорта и
заболяванията [3].

Заключение:
Медицината – социална, лечебна и превантивна, създаде възможност за човека да живее
по-дълго и здравословно. Това позволи на човешката раса да процъфти, но успоредно с това
създаде проблеми, които изглеждат нарешими.
Технологиите създадоха за човека удобства и
условия ца живот, немислими за неговите прародители, но също създадоха проблеми, които
изглеждат нерешими. Комбинацията от напредък
в медицината и технологиите създаде човек на
материалното, все още ненадраснал собствения
си инстинктивен примитивен свят. Това е човек,
който продължава да живее като животно и размножавайки се неконтролирано, той замърсява
околната среда и изтощава собствените си ресурси без да мисли за бъдещето. Правителствата
казват, че трябва да живеем в синхрон с околната среда, но това е само половината от въпроса.
Човек трябва да се научи да живее в хармония
със себе си. Ако отделния човек и обществото
като цяло не се научат на самоконтрол, ако те се
провалят в опита да разрешат проблемите, които
сами са създали, тогава проблемите ще бъдат решени без тяхно участие и решението ще им бъде
поднесено в окончателен вид от отколешните им
врагове – тримата конници на Апокалипсиса –
Гладът, Морът и Войната, а заедно с тях ще препуска и четвърти конник – Смъртта.
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EПИДЕМИОЛОГИЧЕН АНАЛИЗ
НА СКАРЛАТИНАТА
В ПЛЕВЕНСКА ОБЛАСТ
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1
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РЕЗЮМЕ

Целта на настоящето проучване е да се направи анализ на настъпилите изменения в протичането на епидемичния процес на скарлатината в Плевенска област.
Използвани са данни от статистическата документация на РЗИ-Плевен, относно регистрираната заболяемост от скарлатина в Плевенска област през периода 2000-2011
г. Извършен е анализ на сезонните колебания, възрастовата структура на заболелите,
разпределението по пол и по местоживеене. През разглеждания период са регистрирани 1335 заболели от скарлатина в Плевенска област. Средната годишна заболяемост
е 36.07%000, варира от 17.67%000 (2009 г.) до 59.91%000 (2005 г.). Линейният модел
показва низходяща тенденция: коефициентът на детерминация е (R2 = 0.16); коефициентът на корелация е (R = -0.4); рангова оценка – умерена обратна корелационна зависимост. Изчислените индекси на сезонни колебания сочат зимно-пролетна сезонност
с два пика на повишена заболяемост – през м. декември и м. март, съответно 154.6%
и 160.9%. Най-засегната е възрастовата група 5-9 год. (42.62%), следвана от групата
1-4 год. (39.18%). Нисък е делът на заболелите деца до едногодишна възраст (1.05%),
както и на заболелите в групите 20-29 год. (0.37%) и над 30 год. (0.30%). Налице е известно превалиране на заболелите от мъжки пол – 1.4:1. Съотношението между засегнатите в градовете и в селата е 9.4:1, обусловено от демографската структура на
населението.
Епидемичният процес при скарлатината през последното десетилетие се характеризира с ниска интензивност на протичане, което се дължи на адекватния епидемиологичен контрол върху заболяването.
Ключови думи: скарлатина, епидемичен процес.
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EPIDEMIOLOGICAL ANALYSIS OF SCARLET FEVER IN PLEVEN DISTRICT
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SUMMARY
The purpose of this study was to analyze changes in the course of the epidemic process of scarlet fever
in Pleven district. Data from statistical documentation of Regional Health Inspection-Pleven, registered on
incidence of scarlet fever in Pleven district during the period 2000-2011 was used. An analysis of seasonality,
age structure of morbidity, the distribution by sex and residence was done. During the period 1335 registered
suffering from scarlet fever in Pleven district. The average annual incidence was 36.07%000, ranged from
17.67%000 (2009) to 59.91%000 (2005). The linear model showed a descending trend: the coefﬁcient of de-
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termination was (R2 = 0.16); the correlation coefﬁcient was (R = -0.4); rank score: moderate reverse correlation. The calculated seasonal indices showed winter-spring seasonality variations with two peaks of increased
morbidity – in December and March, respectively 154.6% and 160.9%. The most affected age group was 5-9
years (42.62%), followed by group 1-4 years (39.18%). Low proportion of infected children under one year of
age (1.05%), and the sick in the groups 20-29 years (0.37%) and over 30 years (0.30%). There was a prevalence of infected male (1.4:1). The ratio between the affected cities and villages was 9.4:1, determined by the
demographic structure of population.
The epidemic process of scarlet fever in the last decade is characterized by low intensity of the ﬂow due
to the adequate control of disease.
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Скарлатината заема второ място в групата
на дихателните инфекции без масова имунопрофилактика. През последните години се наблюдава тенденция за намаляване броя на регистрираните случаи в страната [2, 4]. Целта на настоящето проучване е да се направи анализ на настъпилите изменения в протичането на епидемичния
процес на скарлатината в Плевенска област.
Материал и методи:
Използвани са данни от статистическата
документация на РЗИ-Плевен, относно регистрираната заболяемост от скарлатина в Плевенска
област през периода 2000-2011г. Извършен е анализ на сезонните колебания, възрастовата структура на заболелите, разпределението по пол и по
местоживеене.
Данните от проучването са обработени със
софтуерен продукт Microsoft Ofﬁce Еxcel 2003 и
2007. Резултатите са описани чрез числови величини, таблици и диаграми.
Резултати и обсъждане:
За периода 2000-2011 г. в България са регистрирани общо 47 376 болни от скарлатина, средната годишна заболяемост е 50,63%000, варира
от 33,75%000 (2010 г.) до 65,36%000 (2005 г.).
Трендовата линия на заболяемостта е с отрицателен наклон, тенденцията показва леко снижение.
Коефициентът на детерминация е (R2 = 0,09);
коефициентът на корелация е (R = -0,3); рангова
оценка: слаба обратна корелационна зависимост
– фиг. 1.

Фиг. 1. Тенденция на заболяемостта
от скарлатина в България и Плевенска област
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В Плевенска област са заболели 1 335
лица, средната годишна заболяемост за разглеждания период е 36,07%000, варира от 17,67%000
(2009 г.) до 59,91%000 (2005 г.). Линейният модел
отразява низходяща тенденция: коефициентът на
детерминация е (R2 = 0,162), коефициентът на
корелация е (R = -0,4), рангова оценка: умерена
обратна корелационна зависимост.
Разглежданият период се характеризира
с ниска епидемична заболяемост от скарлатина в България – индексите са под 70%000 през
всичките години. Динамиката на заболяемостта
в Плевенска област следва тази в страната, като
през целия период (с изключение на 2001 г.) е пониска от тази за България. Епидемичният процес
при скарлатината през последните години се характеризира с ниска интензивност на протичане,
което се дължи на адекватния епидемиологичен
контрол върху заболяването. Тенденцията в динамиката на разпространение на скарлатината се
определя от трайно действащия фактор – ефективно лечение с пеницилин [5]. Ниска интензивност на епидемичния процес отбелязват редица
изследователи на стрептококовия проблем [1, 3,
8, 10].
Разпределението на заболелите от скарлатина по месеци в Плевенска област през периода
2000-2011 г. е представено на табл. 1.
Постепенно повишаване на заболяемостта започва от месец октомври, което се обяснява
от повечето автори с активизиране механизма на
предаване в условията на продължително пребиваване в затворени помещения и наличието на
тесни битови и социални контакти [7, 11]. Резултатите от проучването показват два пика на повишена заболяемост – започналото повишение през
месец октомври достига своя пик през декември.
През последните години се наблюдава нова тенденция с втори пик през месец март.
През периода на сезонен подем (ноември–
май) са регистрирани 1 032 лица, средно 147 заболели месечно (121÷179). Най-висок брой регистрирани случаи се установяват през декември
– 172 и през март – 179. В междусезонния период
(юни-октомври) са регистрирани 303 лица, средно
60 заболели месечно (26÷100). Най-малко забо-
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Табл. 1. Разпределение на заболелите от скарлатина по месеци
Година
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
Общо
Месечни
средни
Индекси на
сезонни колебания, (%)

Месец
V
14
9
5
13
7
26
7
18
14
8
7
5
133

ІІ
11
24
9
16
2
15
12
12
9
1
3
7
121

ІІІ
36
13
11
12
7
31
15
15
14
9
11
5
179

ІV
27
8
11
16
3
24
2
8
11
6
3
3
122

11.83

10.08

14.92

10.17

11.08

127.62

108.74

160.95

109.71

119.53 71.95 41.32 23.41 45.85 89.86 146.49 154.58

лявания са отчетени през август – 26 случая.
Чрез метода на обикновените средни са изчислени средните месечни стойности за периода.
Общата месечна средна е 9.27. Най-висока е месечната средна за март – 14.92, следвана от тази
за декември – 14.33, а най-ниска за август – 2.17.
Получените индекси на сезонни колебания
за Плевенска област са отразени на фиг. 2. Индексът за март е най-висок – 160.95%, т.е. заболяемостта през този месец е с 60.95% по-висока
от тази, средно за годината, приета за 100%. Сезонният индекс за август е най-нисък – 23.41%,
което показва, че през този месец заболяемостта
е с 76.59% по-ниска от средната за годината. Началото и краят на сезонния подем се определят с
пресечните точки на линиите на сезонните индекси и линията на общата месечна средна.

VІІ
3
5
1
0
8
8
2
4
3
4
4
4
46

6.67 3.83

VІІІ
3
3
1
1
3
5
4
3
0
1
1
1
26

ІХ
2
4
6
2
10
7
7
2
4
2
2
3
51

Х
8
9
8
3
27
18
7
6
4
2
4
4
100

ХІ
10
17
14
7
27
13
19
18
10
1
12
15
163

ХІІ
22
7
5
10
24
10
24
18
13
6
24
9
172

2.17 4.25 8.33 13.58 14.33

9.27

групата 1-4 години – 523 (39.18%). Относително
нисък е делът на заболелите деца до едногодишна възраст – 14 (1.05%), както и броя на заболелите в групите 20-29 години – 5 (0.37%) и над 30
години – 4 (0.30%). Скарлатината преобладава в
детска възраст, 94.68% от заболяванията са до 14
години.

Фиг. 3. Относителен дял на заболелите (%) и заболяемост (%000) от скарлатина
по възрастови групи
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Фиг. 2. Индекси на сезонни колебания
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Скарлатината засяга основно детската
възраст [6, 9]. Най-висока е заболяемостта във
възрастовите групи 1-4 години и 5-9 години, със
средна заболяемост през разглеждания период
съответно 485.46%000 и 422.94%000, която значително надвишава индексите както на средногодишната заболяемост, така и на заболяемостта в
останалите възрастови групи - фиг. 3. Най-голям
е абсолютният брой на заболелите във възрастовата група 5-9 години – 569 (42.62%), следван от
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Общият брой на заболелите от мъжки пол е
776 (58.13%), от женски съответно 559 (41.87%).
Съотношението между двата пола е 1.4:1, с леко
превалиране на заболелите от мъжки пол.
В многогодишната динамика на заболяемостта от скарлатина в градовете се установяват
неколкократно по-високи стойности в сравнение
с аналогичната заболяемост в селата - фиг. 4.
Съотношението между заболелите в градовете
и това в селата варира в границите от 19.7:1 до
5.3:1 през различните години, средно за периода
9.4:1.
Линейният модел през разглеждания период отразява низходяща тенденция в градовете от
областта. Коефициентът на детерминация е (R2 =
0.1729); коефициентът на корелация е (R = -0.42);
рангова оценка: умерена обратна корелационна
зависимост. За разлика от градовете, линейният
модел на заболяемостта в селата показва слаба
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Фиг. 4. Заболяемост от скарлатина
по населено място
y = -2,1117x + 64,513
R2 = 0,1729
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връзка: коефициентът на детерминация е (R2 =
0.0235); коефициентът на корелация е (R = -0.15);
рангова оценка: слаба обратна корелационна зависимост. Нееднаквото ниво на заболяемостта в
градовете и селата се обяснява с различията в
демографската структура на населението и социално-битовите условия на живот.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ:
Съвременната характеристика на епидемичния процес при скарлатината показва характерните за дихателните инфекции без масова
имунопрофилактика особености – демографска
ендемичност, зимно-пролетна сезонност, засягане основно на детската възраст. Адекватният епидемиологичен контрол върху заболяването, както
и ефективността на антибиотичната терапия, са

причина епидемичния процес през последното
десетилетие да протича с ниска интензивност.
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МЕДИЦИНСКИ РИСКОВЕ В ПРОФЕСИОНАЛНАТА ДЕЙНОСТ НА МЕДИЦИНСКИТЕ СЕСТРИ
Дойновска Р., Клиника по пневмология и фтизиатрия, МБАЛ-ВМА,гр.София

РЕЗЮМЕ

Работейки в болничния стационар медицинските сестри са изложени на рискове
за тяхното здраве. Наличието на редица нормативни документи уреждат начините
за предпазване и профилактика на рисковете. Целта на проведеното изследване през
2012г сред 68 хирургични и терапевтични медицински сестри е да установи причините,
знанията и поведението на сестрите при възникнали инциденти от убождания с игли
и остри предмети, свързани с ежедневната им работа. Получените резултати показват, че сестрите са били изложени на професионален риск от заразявания - претърпели убождания от игли в 79,14%, със стерилен инструмент (игла) - 57,35% и замърсен с
биологична течност – 42,64%. Инциденти, повече от един път, са претърпели 70,58%.
Причините, които посочват анкетираните най-често са напрегната или спешна ситуация – 57,35%, умора – 39,70%. Всички анкетирани посочват, че имат знания за предпазване от СПИН и хепатит на работното място и 66,17% от тях ползват задължителни предпазни средства при работа. Почти 78% са убедени, че работят с надеждни и
безопасни консумативи и 66,17% са ваксинирани с хепатит В ваксина. Изводите, които
могат да се направят от проведеното изследване са, че непълно или избирателно се
прилагат задължителните предпазни средства при работа, което води до голям процент инциденти, по различни причини не е профилактиран целият наличен медицински
персонал. Необходимо е да се разработят мерки за снижаване на професионалния риск
на работните места, които се дискутират в настоящото проучване.
Ключови думи: професионален риск, медицински сестри, превантивни мерки
Адрес за кореспонденция:
гр. София – 1606, бул. „Св.Георги Софийски” №3, Клиника по пневмология и фтизиатрия, МБАЛ-ВМА,
e-mail: doynovska@mail.bg

MEDICAL RISKS IN PROFESSIONAL ACTIVITIES OF NURSES
Doynovska R.,Department of Pneumology and phthisiatrics, Hospital MMA, Soﬁa
SUMMARY
Nurses working in hospital environment are exposed to various health risk factors. A number of regulations deﬁne the methods for risk reduction and prevention. The aim of this study conducted in 2012, including
68 medical and surgical nurses, is to determine the causes, level of knowledge, and actions undertaken in
cases of needle pricks and sharp object injuries occurring during routine professional activities. Results reveal
that nurses are exposed to professional risk of infections: 79.14% suffered pricks, 57.35% - injuries from sterile
objects (needles), and 42.64% - injuries from objects contaminated with biological liquids. 70.58% suffered
more than one injury. As most common causes 57.35% of the interviewed subjects pointed tense or emergency situation and 39.70% pointed exhaustion. All interviewed subjects showed knowledge of the methods
for AIDS and hepatitis prevention while 66.17% made regular use of protective equipment. Nearly 78% are
convinced in the reliability and safety of the tools they use and 66.17% had hepatitis B vaccination. Conclusions which can be drawn from the above study are that mandatory protective equipment is used incompletely
and selectively, which leads to high incidence of injuries, and that the personnel is not completely protected
due to various reasons. Development of new methods for professional risk reduction is needed, which are
discussed in this study.

Key words: professional risk factors, nurses, protective measures.
Address for correspondence: Soﬁa - 1606 3 “St. Georgi Soﬁyski” blvd, Department of Pneumology and phthisiatrics,
Hospital for Active Treatment, Military Medical Academy, e-mail: doynovska@mail.bg
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Въведение: Ежедневните здравни грижи, които
оказват медицинските сестри на пациентите в
болничния стационар крият потенциален риск за
тяхното здраве. При медицинските рискове говорим за рискова експозиция, която се осъществява
на работното място чрез перкутанна инокулация
(убождане с игла/ остър инструмент) или чрез
контакт на лигавица или кожа с нарушена цялост
с кръв и друга потенциално инфекциозна телесна течност или с концентриран вирусен продукт.
Експозицията с перкутанна инокулация е един
от най-ефективните начини за предаване на HIV,
HBV и HCV инфекция [3]. Това може да доведе до
предаване на патогени, които да причинят инфекции и свързаните с това рискови последствия за
здравето на сестрите [13]. В различни източници
се посочва, че убождането е с най-висок контагиозен риск (индекс на заразяване - 25-45%) [3,4].
Наличието на редица нормативни документи урежда начините и средствата за предпазване и профилактика на рисковете. Остава открит
въпросът доколко се спазват постановките в нормативната база и какви са причините при евентуално неспазване на указанията. От създаването
си през 1919г. МОТ е приела над 180 конвенции
и същият брой препоръки по трудовите и осигурителни отношения. РБългария е ратифицирала
около 80% от тях. Постановката, на която се базират нормативните документи в ЕС е, че безопасната и здравословна среда може да се планира,
изгради, организира и поддържа, ако се прилагат
най-добрите стандарти за здраве и безопасност
при работа. Основните принципи на европейската
нормативна база са: пълна отговорност на работодателя за условията на труд, оценка на риска
и помощ от специализирани служби, защита на
работещите от професионални рискове, въвеждане на съществени минимални изисквания за
безопасност и здраве при работа и на работните места.В Council directive 2010/32/EU of 10 May
2010 [12] се дискутира постигане на възможно
най-безопасна среда чрез предпазване от нараняване с остри медицински предмети, включително и убождания с игли, предпазване работещите в
рискова среда, подобряване условията на работа.
Онася се до всички работещи в здравния сектор.
У нас трябва да бъде приета до края на м. май
2013г. Освен посочените директиви, съществуват и редица национални нормативни документи
(закони, КТ, наредби, методични указания), които
уреждат въпроса за безопасен труд от различна
гледна точка [1,2,3,4,5,6,7,8,9]. Много важни в
тази посока са и вътрешноведомствените актове
в лечебните заведения - правила за здравословни и безопасни условия на труд, Правилник за вътрешния трудов ред, инструкция по безопасност
при работа, длъжностна характеристика. Последствията за персонала при неспазване на нормативната база могат да се фокусират в три направления: заразни заболявания – хепатит В, хепатит
С, ХИВ/СПИН, сифилис, малария, туберкулоза и
др. [10]; разходи – изследвания, лечение, риск от
инфекция за пациентите и др. [11]; въздействия

върху медицинската сестра – стрес, емоционална
травма и др.
Целта на проведеното изследване е да уточни
причините, знанията и поведението на медицинските сестри при възникнали инциденти от убождания с игли и остри предмети, свързани с ежедневната им дейност в болничния стационар.
Материали и методи: Документален метод, социологически метод – пряка индивидуална анонимна анкета, проведена в периода м. април - м.
май 2012г., графичен метод за представяне на получените резултати.
Резултати и обсъждане: Проведено е анкетно
проучване сред 68 медицински сестри от Клиника
по Пневмология и фтизиатрия, Клиника по Жлъчно чернодробна и панкреатична хирургия, Клиника по ортопедия и травматология, Клиника по
Нервни болести и Клиника по инфекциозни, паразитни и заразни болести в МБАЛ-ВМА, гр.София
през месеците април-май 2012г. Анкетната карта
е разработена специално за целта и съдържа 17
въпроса, съгласувани с началниците на съответните клиники.Разпределението според възрастта
на респондентите е следното: 39,7% са във възрастовата група 40-47г., 30,8% - 50-59г., 23,5% 30-39г. и 5,9% до 29г. възраст. Според трудовият
стаж най-много са сестрите с трудов стаж до 30г.
– 32,3%, по равно със стаж до 20г. и над 30г. – 25%
и 17,6% от респондентите са с трудов стаж до 10г.
Според образователната степен разпределението
е следното – 30 (44,1%) сестри са с образователно-квалификационна степен професионален бакалавър, 31 (45,5%) са бакалаври по управление
на здравните грижи и 7 (10,2%) са с магистърска
степен по специалността. Според профила 44,1%
сестри са от хирургичен и 55,8% - терапевтичен
профил. На въпроса дали са претърпявали инциденти (порязвания, убождания) по време на работа 19,11% от респондентите посочват порязвания
с остри предмети/ инструменти и 79,4% - убождания от игли. От претърпелите инциденти сестри в
57,3% е било със стерилен инструмент/ игла и в
42,6% със замърсен с биологична течност. Честотата на нараняванията показва в 70,5% повече от
един път подобен риск.
Резултатите за причините от подобни инциденти са представени на фиг.1. Една значителна

Фиг.1. Разпределение на анкетираните според причината за инцидента (порязвания, убождания)
невнимание

напрегната/ спешна ситуация

умора

26,4

39,7

57,3
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част от инцидентите се причиняват от предотвратими причини при извършване на манипулациине
или при изхвърляне на употребените игли/ остри
предмети. Получените данни от анкетата се доближават до цитирани литературни източници [2].
Отговорите на респондентите за подобни
инциденти според вида дейност са представени на фиг.2. По отношение информираността на
анкетираните за справяне с подобен инцидент
95,5% отговарят, че знаят какво трябва да се направи след нараняването, същият процент са наясно с рисковете, и 4,4% имат някаква представа.
От претърпелите инцидент за почти 3% е настъпило усложнение. За 97% не е имало рисково последствие.
На въпроса дали следва да уведомят прекия си началник за подобно рисково събитие
63,23% отговарят положително, 29,4% не смятат,
че е необходимо и 7,35% категорично не биха
го съобщили.За ползването на задължителните
предпазни средства по време на работа отговорите на респондентите се разпределят по следния
начин: 66,1% винаги ползват, 17,6% ги ползват избирателно и 16,1% ,поради създаване на трудности при действията, рядко. 78% смятат, че работят
с надеждни и безопасни консумативи, 22% не са
сигурни в тяхната безопасност и 1,4% смятат, че
те не са надеждни и безопасни. От анкетираните 66,1% са ваксинирани с хепатит В ваксина и
33,8% не са по различни причини.

Фиг.2. Разпределение на анкетираните според вида дейност за инцидента (порязвания, убождания)

необходимо да докладват за инцидента.6. За постигане на по-високо качество на предлаганите
здравни грижи и избягване на морално-етични
проблеми е задължително спазването на нормативната база.
Въз основа на направените изводи могат да
се предложат някои препоръки във вид на предпазни мерки за снижаване на професионалния
риск:
1. Всеки пациент да се приема от работещите
в болничния стационар като потенциално
заразен (HIV, HBV, HCV).
2. Обучение на персонала за безопасна употреба на консумативите и спазване задължително изискванията за безопасност при работа в болничния стационар.
3. Да се осигуряват консумативи за работа,
които гарантират безопасност при работа.
4. Да се засили контрола за спазване на нормативната база – международна, национална
и вътрешноведомствена от длъжностните
лица в специализираните служби в болницата.
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От получените резултати в анкетното проучване могат да се направят следните изводи: 1. Без разлика според възраст,
трудов стаж, профил и образователна степен
подобни инциденти възникват в ежедневната
дейност на медицинските сестри.2. Причините
за тях са свързани най-често (57,35%) с напрегната или спешна ситуация и при извършване на
манипулация (47,05%).3. Непълно или избирателно се прилагат задължителните предпазни средства при работа, което води до голям
процент инциденти.4. В 95,58% от случаите
медицинските сестри са наясно с рисковете и
последващо поведение за справяне с инцидента.5. В 63,23% от респондентите смятат, че е
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ВРЕДЕН ЛИ Е КОМПЮТЪРЪТ ЗА ОЧИТЕ И
ЗРЕНИЕТО?
Иванчева В., Т. Маринова, С. Пеева, Хр. Групчева
МУ-Варна, Катедра Очни болести и зрителни науки, СБОБАЛ-Варна

РЕЗЮМЕ

Цел: Да се установи връзката между работата с видеотерминали и субективната симптоматика типична за сухо око при здрави индивиди. Модел на проучването:
Кръстосан двойно-сляп експеримент, пилотно проучване. Методика: Изследвани са
десет здрави млади индивиди на средна възраст 24±4 г при различни обстоятелства
по едно и също време на деня: неформална обстановка(кафе-пауза) и при решаване на
тест за време на компютър. Изброени са мигателните движения (пълни и непълни) в
пет последователни минути от двама различни изследователя и е изчислена средната
честота на мигане. Всеки изследван е попълнил адаптиран въпросник на Мак Монис за
сухо око. Резултати: Честотата на мигане е значително (p<0.05) по-ниска по време
на изпълняването на компютърната задача (4±2/min), отколкото по време на почивката(12±6/min). Броят на непълните мигателни движения е по-висок при решаването на
компютърния тест(3±1/min), отколкото при неформалната обстановка (1±1/min). Заключение: Понижената честота на мигане, както и непълните мигателни движения по
време на работа с видеотерминали, са основна причина за очния компютърен синдром.
Хигиената на зрението е важна профилактична мярка за подобряване на качеството
на живот по време на работа с компютър.
Ключови думи: компютърен зрителен синдром, сухо око, мигателни движения
Адрес за кореспонденция: Проф. Христина Групчева, д.м.н., МУ – Варна, Ръководител kатедра по
очни болести и зрителни науки СБОБАЛ-Варна, тел. +359 89 9096709,

DOES THE COMPUTER HARM HUMAN EYE AND VISION?
Ivancheva V., T. Marinova, S Peeva, CN Grupcheva
Department of Ophthalmology and Visual Science, Medical University - Varna, Bulgaria, Specialised Eye Hospital
- Varna, Bulgaria

SUMMARY
Aim: To evaluate the relationships between working with videoterminals and subjective symptoms of dry
eye in healthy subjects. Study design: double-blind crossover experiment, a pilot study. Methods: Ten healthy
young adults, aged 24 ± 4 years are examined in different situations at the same time of day: informal setting
(coffee break) and doing multiple-choice test at the computer. Blinking movements (complete and incomplete)
were counted in ﬁve consecutive minutes by two different researchers and the average frequency of blinking
was calculated. Each subject completed a McMonnies questionnaire for symptoms of dry eye). Results: The
frequency of blinking was signiﬁcantly (p <0.05) lower during the computer task (4 ± 2/min), than during coffee break (12 ± 6/min). The number of incomplete blinks was higher in resolving the computer test (3 ± 1/min)
in comparison to informal atmosphere (1 ± 1/min). Conclusion: Decreased blink frequency and incomplete
blinking during handling video terminals are a major cause of computer eye syndrome. Hygiene of vision is
important prophylactic measure to improve the quality of life during computer work.

Key words: computer vision syndrome, dry eye, blinking
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Въведение:През последните десетилетия
работата с компютър се превърна в обичайна
дейност, както за работното ежедневие, така и за
свободното време. При различните професии тя
е съпроводена с определени рискове за здравето.
Сам по себе си компютърният монитор не носи
рискове за очното здраве, но работата с компютър може да доведе до различни по тежест оплаквания. Рисковете за здравето, които трябва да
бъдат оценявани при работа с видеотерминали,
произтичат от три основни групи фактори: работно място, особености на трудовия процес и индивидуални характеристики на работещия. Четенето на информация от екрана на дисплея натоварва зрението по-малко, отколкото въвеждането на
данни. Най-изморителни са работата в диалогов
режим (до 72% от изследваните лица) и компютърната графика. Причината е, че човешкото око
не е пригодено за работа с компютърни изображения, защото символите на екрана съществено
се различават от естествените обекти. Видеодисплеят има собствено осветление, изображението
е с нисък контраст, без ясни контури, състои се
от отделни точки (пиксели), които трептят. Отблясъците от екрана затрудняват допълнително
контраста на образа. Всичко това води до мускулно напрежение, умора и преходно главоболие.
Особено натоварващи за зрението са бликовете
на монитора ( т. нар. функция ‘refresh’), неправилно подбраното разстояние от очите до екрана, неподходящите цветове, нецелесъобразното
разположение на монитор [11] . Окото се уморява
по-бързо, когато погледът се мести от екрана на
клавиатурата (или хартиения лист) и обратно.
Според някои автори 75% от работещите с
монитор над 3 часа имат оплаквания от различен
характер[1, 4, 13]. Според други проучвания 90%
от хората, ползващи професионално монитор
или компютър се оплакват от сухо око [12]. През
1995 г. специалистите от Американската Асоциация по Оптометрия (ААО) въвеждат нов терминКомпютърен Зрителен Синдром (computer vision
syndrome-CVS). CVS е специфично нарушение
на зрението у хора, които прекарват дълго време
пред компютърния монитор. Представлява комплекс от очни и зрителни проблеми, свързани с
работа на близка дистанция, които се наблюдават по време на или са свързани с употребата на
компютър.
Симптомите на CVS могат да бъдат разделени условно на две групи. Първата група включва зрителни оплаквания, втората- очни оплаквания. При работа с компютър съществува и трета
несвързана със зрителния анализатор, група оплаквания- от страна на опорно-двигателния апарат. Признаци и симптоми от първата група са: намаляване на зрителната острота; нарушение на
акомодацията; преходна диплопия; поява на лесна уморяемост при работа на близка дистанция.
Признаци и симптоми от втората група са: чувство
на парене в очите; усещане за чуждо тяло, дразнене, глождене; болки в областта на слепоочията
и челото; болки при движение на очите; инекция
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на конюнктивата. Към третата група спадат: болки
във врата, раменете, гърба (те нямат пряка връзка със зрението, но са предизвикани от принудителната поза, заемана при работата с видеодисплея) [19]. По данни на ААО зрителното напрежение, главоболието и замъгляването на зрението
са трите най-често срещани оплаквания при работа с видеодисплей.
Въпреки нарастващият дял на употреба на
компютри в офиса и свободното време, CVS продължава да бъде непознато състояние не само за
работещите с компютър, но и за много медицински специалисти от областта на офталмологията
[4]. При работа с компютър погледът е фокусиран
към сравнително близък обект за дълъг период от време, което натоварва акомодацията при
еметропите, а в по-голяма степен при некоригирани рефракционни аномалии и пресбиопи.
Сухият синдром е в 10-30 % причина за
търсене на медицинска помощ при амбулаторните очни прегледи, a работата с компютър е сред
факторите, отключващи или влошаващи клиничното протичане на синдрома на „сухо око“. Много
често причина за появата на зрителни оплаквания
е несъответствието между зрителната задача и
зрителната среда, особено при работа с преносими компютри, които се ползват на практика на
всякакви места. Например високо разположен монитор (който води до широко отворена клепачна
цепка и съответно по-голяма площ на изпарение
на сълзите), особено в комбинация с понижена
влажност на въздуха на работното място може да
доведе до оплаквания като парене и зачервяване
на очите [11].
Цел: Да се установи връзката между работата с видеотерминали и субективната симптоматика на сухо око при здрави индивиди.
Модел на проучването: Кръстосан двойно-сляп експеримент, пилотно проучване.
Методика: Изследвани са десет здрави
млади индивиди на средна възраст 24±4 г, пет
мъже и пет жени, всички без диагностицирани
системни заболявания, неприемащи медикаменти, без установени очни заболявания, с рефракционни аномалии до 1 диоптър миопия/хиперметропия.
Всички участници са прегледани биомикроскопски, направен е тест на LIPCOF (LIPCOF-lid
parallel conjunctival folds, паралелни на клепача
конюнктивни гънки ). LIPCOF се наблюдават в
четирите квадранта успоредно на клепачните ръбове. Най-често се предпочита наблюдение на
долно-темпоралния квадрант, и класификацията,
по която се описват, се основава на тази находка.
LIPCOF се изследват в първа погледна позиция.
Конюнктивалните нагъвания не са манифестация
на възрастта, а са резултат от силита на триене
между клепачите и булбовата конюнктива. Наличието им е белег за сухо око [14, 15].
На всички участници е направен тест на
Ширмер. Изследвано е също времето на разкъсване на слъзния филм (ВРСФ), въз основа на ре-

ПРЕВАНТИВНА МЕДИЦИНА

зултатите от който впоследствие е изчислен индексът на очна протекция (ИОП). ВРСФ е извършен
без топикална анестезия, роговицата е обагрена с
флуоресцин. През жълт филтър и осветяване със
синята светлина на шпалт-лампата е оценено
времето в секунди от последното мигане до появата на първото сухо петно върху роговичната повърхност. Време на разкъсване на слъзния филм
под 15 секунди е патологично.
Индексът на очна протекция показва съотношението между времето на разкъсване на
слъзния филм и интервала между две мигания
като механизъм на очна протекция. Ако времето
между две последователни мигания е по-дълго от
ВРСФ, то роговичния епител остава незащитен за
определено време и така симптомите и обективната находка се утежняват [16].
Всеки изследван е попълнил въпросник на
Мак Монис за сухо око ( анализиращи симптоми
като дискомфорт, дразнене, парене, глождене,
чувство на умора в очите).
Експериментът е проведен в следващ ден,
по едно и също време на денонощието-между
10.00 и 11.00 ч. преди обяд, в едно и също помещение с цел максимално уеднаквяване на
условията-температура, влажност на въздуха,
аерация, осветеност и т. н. В първият случай участниците са поставени в неформална обстановка
(кафе-пауза), с неангажиращ разговор, в рамките
на 15 минути. Във вторият случай същата група
участници решават тест за време на компютър,
като им е казано, че резултатите ще бъдат оценени и тестът няма да е анонимен. Изброени са
мигателните движения (пълни и непълни) в пет
последователни минути от двама различни изследователи и е изчислена средната честота на
мигане.
Всеки изследван отново е попълнил въпросник на Мак Монис за сухо око).
Резултати: Преди експеримента резултатите на всички участници са в норма-тест на Ширмер над 10мм, време на разкъсване на слъзния
филм 15 и над 15 секунди, индекс на очна протекция над 1. Тестът на LIPCOF при всички е от нулева степен. Резултатите от попълнения въпросник
на Мак Монис показват липса на оплаквания от
сухота в очите.
При експеримента е установено, че честотата на мигане е значително (p<0.05) по-ниска по
време на изпълняването на компютърната задача
(4±2/min), отколкото по време на почивката (12±6/
min). Броят на непълните мигателни движения е
по-висок при решаването на компютърния тест
(3±1/min), отколкото при неформалната обстановка (1±1/min).
Честота
на мигане

Честота на непълни
мигателни движения

Компютърна
задача

4±2/min

3±1/min

Почивка

12±6/min

1±1/min

Резултатите от попълнения непосредствено след изпълнението на компютърната задача
въпросник на Мак Монис са без промяна.
Дискусия: Според директивата на Световната Здравна Организация „Здраве в 21 век”
общественото здраве и опазването му са приоритетна насока, една от основните цели на които е
осигуряването на здравословни условия на труд и
превенция на професионалните заболявания [1].
Един от най-бързо развиващите се елементи на
работната среда е компютърът; той динамично
променя ергономичните условия и основите на
работната организация. Проучване на латвийски
учени сред компютърни оператори показва, че
главните оплаквания по време на работа са зрителни нарушения от различен характер (89,5 %
при мъжете и 87,9% при жените), както и оплаквания от страна на мускуло-скелетната система
(76,0% при мъжете и 87,8% при жените) [1].
Широко е въвеждането и на преносими компютри в ежедневието. То трябва да става успоредно с предприемането на мерки за оптимизиране на работното място. Чрез прилагане на ергономични решения и въвеждане на някои допълнителни устройства може да се осигурят условия
за поддържане на добро здраве при използването
на тази техника както в офиса, така и в дома. Основни изисквания са нагласяване на височината
и наклона на монитора, така че зрителния ъгъл
да е приблизително 20-40°, нагласяне на височината на монитора, нагласяне на екрана с цел намаляване на възникващи отражения и отблясъци,
регулиране на яркостта и контраста на монитора,
променливо зрително разстояние в рамките на
работния ден [11]. При използване на държачи
за документи те трябва да бъдат поставяни на
еднаква височина с монитора. При ергономичното оформяне на работните места осветлението
също има голямо значение, тъй като осигурява
добра видимост на обектите, следствие на което
се намалява зрителното напрежение, нараства
работоспособността, забавя се настъпването на
умората [8, 11].
Особеностите на акомодацията и динамичната промяна времето на разкъсване на слъзния
филм в зависимост от условията на средата са
сред главните фактори, които потенцират негативния ефект на работата с компютър върху
здравето. При продължителна работа с монитор,
относителната акомодация показва намалени резерви, а значително намаленото ВРСФ води до
чувство на сухота в очите, субективна симптоматика на дразнене, както и чувство на умора и конюнктивална инекция [2, 3]. При индекс на очна
протекция под 1 очната повърхност е незащитена,
дори ВРСФ да е в норма. Това се дължи на редуцираната честота на мигане. Освен дразнене,
усещане за чуждо тяло, зачервяване, непоносимост към контактните лещи, това може да доведе
и до светлочувствителност, ексцесивно сълзене и
дори понижена зрителна острота [17, 18].
С цел предотвратяване спазъма на акомодацията, както и за намаляване на акомодацион-
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ното натоварване е важно да се спазва правилото 20-20-20, т. е. На всеки 20 минути работа на
компютър да се гледа на разстояние над 20 метра
за 20 секунди. По този начин, в комбинация с индивидуалната диоптрична корекция, се постига
периодично отпускане на акомодацията и отбременяването и.
Мигането е протективен механизъм за роговицата и конюнктивата, чрез него се разстила
слъзния филм върху очната повърхност, което е
много важно за здравето на епитела и оптичните качества на роговицата [20, 23]. Пълните мигателни движения разпределят по предната очна
повърхност муцина, секретиран от чашковидните
клетки. Енергичното и пълноценно мигане може
значително да повиши дебелината на липидния
слой на слъзния филм чрез подобряване на екскрецията на Мейбомиевите жлези, предотвратявайки блокирането на каналчетата им от клетъчен
дебрис [21, 23]. Липидният слой се разстила върху
роговицата в процеса на мигане от горния клепач,
а непълното мигане или редуцираната честота на
мигане води до лош интегритет на липидния слой
[21, 23], в резултат се повишава евапорацията на
слъзния филм, намалява се ВРСФ и се появява
дискомфорт. Например когато честотата на мигане е 4/минута, както при изпълняването на компютърната задача в експеримента, средният интервал между две премигвания е 15 секунди, но
при непълно мигане той на практика е 30 секунди
за долната част на роговицата и конюнктивата.
Известен факт е, че десикацията на роговицата
се среща при пациенти, които имат висок процент
непълни мигания [9, 10, 21, 22].
Важно е да се обърне внимание и на децата
като потребители на компютрите- игри, социални
мрежи, в процеса на обучение в училище и др.
във все по-голяма степен. Детската зрителна система е незряла, пластична - лесно се подтискане
и бързо се развива. Зрителната острота при децата достига зрителната острота на възрастните
към 7-годишна възраст. Тези особености определят детската възраст като рискова за развитие
на зрителната система [5]. Ето защо е особено
важно децата да ползват компютрите ограничено време и под контрола на възрастен (родител,
учител). Нивото на разположение на монитора,
клавиатурата, мишката трябва да са пригодени за
ползване от детето [6, 7].
Заключение: Понижената честота на мигане, както и непълните мигателни движения по
време на работа с видеотерминали, са сред основните причини за очния компютърен синдром.
Хигиената на зрението е важна профилактична
мярка за подобряване на качеството на живот
по време на работа с компютър. Необходимо е
да се работи в подходящ микроклимат (осветление, температура, влажност на въздуха, климатизация), да се правят регулярни почивки, да се
работи с отговарящи на определени технически
изисквания монитори, които да са на оптимално
разстояние от очите, на определено ниво, с под-
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ходящ наклон. Важно е да се правят упражнения
за мигане, топли компреси и масаж на клепачите,
да се използват овлажняващи колири при нужда.
Задължително е да се ползват диоптрични очила
с необходимата корекция и дизайн на лещата за
индивидуалната работна дистанция, с качествено
антирефлексно покритие.
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РЕЗЮМЕ

Цел: Целта на настоящата статия е кратко запознаване с основните приложения на наноматериалите. Появяват се все нови области за приложението им, като
успоредно с това се изследва влиянието им върху здравето на човека. Технологиите се
утвърждават, отхвърлят или само ограничават. Засяга се и въпросът за препоръките
на международната научна общественост и Европейския съюз за въвеждане на административни мерки с цел ограничаване на възможните отрицателни въздействия върху
човешкото здраве при използване на нанотехнологиите.
Ключови думи: наночастици, нанотехнологии, човешко здраве
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SUMMARY
The purpose of this article is a brief introduction to the main applications of the nanomaterials. New
areas for their applications appear, in parallel with the examination of their impact on human health. The use
of these technologies is approved, rejected or only restricted. The question on the recommendations of the
international scientiﬁc community and the European Union to introduce administrative measures to limit the
potential negative effects on human health using nanotechnology is concerned.
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Със своите удивителни, граничещи с фантастиката възможности, наноматериалите и нанотехнологиите отдавна са станали част от нашия
живот, но все още знаем малко за тях и особено за
влиянието им върху човешкия организъм. В България понятието нанотехнология все още е слабо
разпространено, тъй като обикновенно се внасят
готови продукти, съдържащи наноматериали. Възможно е допълнително обработване на повърхността на обичайните изделия чрез нанотехнологии. Но и в двата случая това не се отбелязва от
производителя върху опаковката на изделието.
Какво представляват наноматериалите?
„Нано” произлиза от старогръцки и означава „джудже” – става въпрос за естествени или изкуствени
миниатюрни частици или слоеве с размери около
милиард пъти по-малки от метъра (1 nm = 10-9 m)
[1]. Такива са размерите на отделните молекули и
пространствата между тях. По тази причина наночастиците проникват почти свободно през клетъч-

ните мембрани на живия организъм.
Наночастиците навлязоха стремително в
живота ни, а нанотехнологиите продължават да
се развиват бурно. В невидимия наносвят действат законите на квантовата физика и частиците
придобиват съвсем различни свойства, водещи
понякога до качествени промени. Така например
въглеродът в наносъстояние става 500-600 пъти
по-устойчив на натиск от стоманата; «нано»-бетонът е десет пъти по-здрав от обикновения бетон; неактивни химически елементи, използвани
в медицината, след нано-структуриране започват
да взаимодействат с клетъчните структури, могат
дори да катализират процеси в клетката.
Тъй като става въпрос за „нано”-количества, очевидно постигнатите нови свойства се реализират с огромна икономия на материал и на
енергия. Съответно получените изделия са хиляди пъти по-малки и по-удобни за употреба. Наноматериали и технологии се използват в оптиката,
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микро-електрониката, телекомуникациите, автомобилостроенето (за олекотени и по-здрави материали за купето, в автомобилните стъкла и гуми,
в съвременните финонанасящи се автомобилни
бои, в сензорите и др.), добавят се в горивата и
маслата – особено в дизеловото. Чрез отработените автомобилни газове наносъставките попадат във въздуха, а оттам – в белите ни дробове.
В битовата химия нанокомпонентите подобряват трайността на бои, лакове, мазилки, подови
покрития, тапети и придават великолепен външен
вид на обработените с тях изделия. Нанодобавките увеличават многократно разтворимостта и антибактериалния ефект на домакинските миещи препарати; „запечатват” дървени, метални и каменни
повърхности, като ги предпазват от прах, корозия и
разрушаване. Нанодобавки – обикновено сребърни, придават антибактерицидни свойства на хигиенните материали в ежедневието и медицината:
гъби, салфетки, облекла, чаршафи, кърпи, медицински инструменти и др. В козметичните лосиони
и кремове наночастици допринасят за по-дълбокото им проникване в кожата и за по-равномерното й
предпазване от UV-лъчи – добавя се нано-титанов
диоксид. Последният се съдържа по правило и в
пастите за зъби, особено в тези с избелващ ефект.
Някои вакуумирани храни се обработват повърхностно със сребърни наночастици вместо с
химикали, за да се увеличи срокът за консумация
на продукта. На европейския пазар се предлагат
пластмасови бирени бутилки с вложени наночастици, които съхраняват бирата по-дълго [2].
Едно изключително перспективно приложение на наночастиците в медицината е използването им в контрастни разтвори за ранна диагностика и лечение на рак на белите дробове, щитовидната и млечните жлези. Методът се състои
в използването на отделни наночастици, върху
които се „прикачват” помощни вещества, позволяващи визуализация на пътя на частиците в
организма. Върху тази структура се „прикрепят”
също антитела, способни да разпознават и да се
свързват със специфични структури на повърхността на раковите клетки. Така образуваният
нанокомплекс, често наричан наноробот (наноасансьор), се вкарва в кръвта на опитното животно. „Нанороботът” отминава здравите клетки, без
да взаимодейства с тях. Свързва се единствено
с ракова клетка. По този начин е възможно да се
видят отделни ракови клетки и да се осъществи
ефективна диагностика на рака в много ранен
стадий, преди появата на органни изменения.
Ако към този нанокоплекс се прикрепят молекули от медикамент за химиотерапия например,
се получава избирателно атакуване и унищожаване само на раковите клетки, при това с многократно по-малки лечебни дози. Експериментите в това
направление са тези на професор Мануел Перез
от University of Central Florida с частици от нанозлато и химиопрепарат „Таксол” [3]. Този безспорно перспективен метод не се използва все още
при хора, тъй като са недостатъчни проучванията
как действат оставащите в организма наночастици и как се извеждат те оттам.
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Д-р Гамбхир и сътрудници изследват останалите след венозно въвеждане в организма златни наночастици и установяват слаби сигнали на
токсичност, които постепенно отзвучават при поглъщаненето на наночастиците от макрофагоцитите в черния дроб. При ректално въвеждане наночастиците се извеждали бързо от организма [4].
Във връзка с използването на нано-TiO2 в
козметичните кремове и в храните се извършват
непрекъснато пространни лабораторни опити. Съобщава се за открити наночастици в черния дроб,
в лимфата, в структури на нервната система, в луковици на фините косми [5]. Все още не е изяснен
напълно механизмът на извеждане наночастиците
от организма, особено на по-тежките от тях.
БАБХ съобщава за изследвания, които показват натрупване на хидрофобни свободни наночастици в черния дроб и далака, с потенциална
опасност за човешкото здраве [2]. Изследванията
са недостатъчни за категорични заключения. Доказано е преминаването на наночастиците през
плацентата на плода при бременност [2].
Всичко това показва, че е наложително да се
установят безопасните граници за човешкото здраве при използване на различните видове наноструктури. Международното законодателство в момента
не изисква обявяването на наночастици в състава
на произведените продукти. Но създадената към ЕС
(2009г.) Европейска агенция за безопасност и здраве при работа с наноматериали дава препоръки до
края на 2014г. да се създаде нормативна база, да
се уеднаквят използваните понятия и термини, както и да се обозначава наличието на наночастици в
продуктите. Това е дълъг процес, изискващ огромна
работа и многостранни задълбочени изследвания.
А дотогава? Възможните отрицателни въздействия
на наночастиците при контакт с човешкото тяло
биха могли да се намалят, като: слагаме предпазни
ръкавици при използване на миещи препарати; консумираме пресни (нефабрично опаковани) храни;
чрез ограничаване на автомобилния поток в центровете на големите градове. Появяват се все нови
области за приложение на наночастиците, като
успоредно с това се изследва влиянието им върху
здравето на човека. Технологиите се утвърждават, отхвърлят или само ограничават.
Колкото и да сме очаровани от уникалните
възможности на невидимите наночастици, трябва
да сме внимателни и подготвени при използването им. Защото и в този случай се оказва прав Екзюпери, че „...същественото е невидимо за очите”.
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ТЮТЮНОПУШЕНЕТО СРЕД УЧЕНИЦИТЕ
– НЕРЕШЕН В ПРАКТИКАТА ПРОБЛЕМ
И.Иванова
СБАЛНБ „Свети Георги” – Монтана

РЕЗЮМЕ

Тютюнопушенето е поведенчески фактор с изключително неблагоприятни последици за здравето. Разпостранението на тютюнопушенето е сред всички възрастови групи, но твърде обезпокоително е, че с цигара в ръка се виждат все повече млади
хора. Целта на настоящето проучване е да се направи оценка на основните индикатори за разпостранение на тютюнопушенето сред ученици от 14 до 18 годишна възраст. Използвани са социологически и статистически методи. Проучването установи
тревожна тенденция на разпостранение на тютюнопушенето сред учениците от 14
до 18 годишна възраст - 53,6% от анкетираните ученици пушат. Снижава се долната
граница на започване на пушенето. Тревожността по отношение на пушенето сред
учениците се увеличава в зависимост от количеството изпушени цигари дневно - всеки
втори ученик на възраст 14 години пуши, като 26,6% пушат повече от три години.
Ключови думи:ученици, тютюнопушене, нерешен проблем, здравно образование.
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SMOKING AMONG STUDENTS  UNSOLVED PRACTICAL PROBLEMS
Ivanovа I.
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SUMMARY
Smoking is a behavioural factor with extremely adverse health effects. The spread of smoking among
all age groups, but it is rather disappointing that with a cigarette in hand, seeing more and more young people.
The purpose of this study is to assess the basic indicators prevalence of smoking among children 14 to 18
years. There are used sociological and statistical methods. The study found an alarming trend prevalence of
smoking among students 14 to 18 years – 53,6 % of interviewed students smoke. Reduces the lower limit of
starting smoking. Anxiety regarding smoking among students increases depending on the amount of cigarettes
smoked per day - every second student aged 14 smoke and 26,6% smoked more than three years.

Key words: students, smoking, unsolved problem, health education.
Address for correspondence:
Iva Ivanova SBALNB „ St. George”, str. „ Alexander Stamboliiski „ № 92, 3400, Мontana, e-mail: dimitrova_i_
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Въведение: Тютюнопушенето е поведенчески фактор с изключително неблагоприятни
последици за здравето. Ежегодно в света умират
по 4 млн. от заболявания, причинени от консумирането на тютюневи изделия. По данни на СЗО
причината за смъртта при 1 от всеки 10 случая са
цигарите. Очаква се през 2030 г. това да е всеки 6

случай, или 10 милиона смъртни случая причинени от тютюнопушенето [2]. Разпостранението на
тютюнопушенето е сред всички възрастови групи,
но твърде обезпокоително е, че с цигара в ръка се
виждат все повече млади хора, дори деца. Европейският проект за изследване на училището за
алкохол и наркотици през 2011 г. сочи обезпоко-
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ителни резултати сред български ученици: 66,4%
от тях са пушили поне една цигара през живота
си, а 38,9% - поне една цигара през последния
месец.
Цел: Да се направи оценка на основните
индикатори за разпостранение на тютюнопушенето сред ученици от 14 до 18 годишна възраст.
За изпълнението на тази цел си поставихме
следните задачи: проучване навиците на учениците по отношение на тютюнопушенето; проучване мотивацията на учениците за начало на тютюнопушенето и влияние на приятелския кръг и семейството; проучване условията и намерението
на учениците да преустановят тютюнопушенето;
зависимост между здравно-просветната и законодателна просветеност на учениците и тютюнопушенето.
Материали и методи:
Изследването е проведено в периода април
– май 2011 година. Обект на проучването са 589
ученици от VІІІ – ХІІ клас в гр. Монтана. Предмет
са навиците и мотивацията на учениците по отношение на тютюнопушенето. Приложените методи са: социологически - пряка анонимна анкета
и статистически методи - приложни статистически
програми STDTGRAPHICS plus и EXCEL. Използван е стандартен въпросник със закрити и открити
въпроси за събиране на информация в следните
направления:
 Навиците на учениците по отношение на
тютюнопушенето – възраст, при която учениците започват да пушат; от колко време и
количество изпушени цигари;
 Проучване мотивацията на учениците за начало на тютюнопушенето и влияние на приятелския кръг;
 Проучване условията и намерението на учениците да преустановят тютюнопушенето;
 Зависимост между здравно-медицинската и
законодателна просветеност на учениците
и тютюнопушенето.
Резултати: Според резултатите от проведената анонимна анкета сред 628 ученици, 589
(93,8%) са попълнили анкетните карти и 6,2%
по различни причини (отсъствие от училище или
представени непопълнени карти) не са включени
в изследването.
Проследихме разпределението на изследваните лица по класове и пол. (фиг.1).

Фиг.1. Възрастово разпределение на
анкетираните по пол и класове
Разпределение на изследваните ученици
по класове и пол
30,00%
25,00%
20,00%

22,00%
18,40%

24,10%

22,90%
17,30%

21,00%
19,50%

19,20%
18,20%

17,40%

15,00%

5,00%
0,00%

8 клас
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момичета
момчета

10,00%

9 клас

10 клас

11 клас

12 клас

В проучването участват относителен равен
брой ученици от двата пола в отделните класове.
Не се установява статистически значимо различие между момчетата и момичетата от VІІІ до ХІІ
клас / p>0.05/.
Резултатите от обработената анкета сочат,
че не пушат (в момента) 46,4% от всички ученици, като 40,4% от тях не са пушили никога. За
сметка на това 6,2% пушат не всеки ден, а 48%
пушат ежедневно.
Прави впечетление стабилното нарастване
на ежедневно пушещите с нарастване възрастта
на изследваните лица, т.е. с нарастване на класа,
докато броя на епизодично пушещите в отделните класове не се променя (фиг. 2).

Фиг.2. Разпределение на учениците по
класове според навиците им по отношение
на тютюнопушенето.

8 клас
не съм пушил/а

9 клас

10 клас
пуша всеки ден

11 клас
пуша понякога

12 клас
отказах се

Тревожни са констатациите по отношение
началото на тютюнопушенето: 23,6% от активно
пушещите ученици споделят, че пушат повече от
3 години, 26,6% пушат от 3 години, от 2 години
9% и под 2 години – 41%.Данните от проучването
сочат, че около 23,40% от учениците, които пушат
са с давност от 3 години, а 26,6% - давност повече
от 3 години, т.е. над 50% са започнали да пушат от
VІІІ клас и преди VІІІ клас.
Снижава се долната граница на започване
на пушенето – 43,6% от осмокласниците са започнали да пушат преди три и половина години. Това
показва, че те са започнали да пушат на дванадесет годишна възраст и по-рано.
Тревожността по отношение на пушенето
сред учениците се увеличава в зависимост от количеството изпушени цигари (фиг.3).
Доказано е, че само няколко цигари са достатъчни, за да бъде «спечелено» детето за тютюнопушенето. За някои деца не повече от 5 цигари
или 4 седмици инцидентно пушене са достатъчни
за развитието на класическите симптоми на никотиновата зависимост: «жажда» за цигари, потиснато настроение, раздразнителност, фрустрация, тревожност и др.
В настоящето проучване, количеството на
изпушените цигари достига до 1 кутия и повече
от една кутия цигари дневно при 40% от анкетираните, особено при осмокласниците – 37,3%.
Тютюнопушенето е независим рисков фактор за
редица сериозни заболявания, като ИБС, миокарден инфаркт, хронични белодробни заболявания
и т.н. и пушенето само на 1 до 4 цигари дневно
повишава рязко риска от посочените заболява-
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ния. При положение, че не се вземат своевременни мерки за ограничаване на тютюнопушенето би
могло да се прогнозира здравното състояние в
бъдеще на тези ученици [1,3].

Фиг.3. Разпределение на учениците
според изпушените цигари дневно

32%
42%

8%
18%

1 кутия

повече от 1 кутия

от 5 до 10 цигари

до 5 цигари

Независимо от това, че не се установява значима
разлика / р> 0,05/ между изпушените цигари
дневно от учениците в различните класове, тревожен е фактът, че 40% от учениците изпушват 1
кутия /32% и повече от 1 кутия /7,8%/ цигари
дневно. Доказано е, че уврежданията от тютюнопушенето в детска и ученическа възраст са многократно по-големи, в сравнение с по-късна възраст.
Пушенето на родителите, братята и сестрите, връстниците и по-големите ученици и приятели значително повишават рискът от започване на
пушене в ученическа възраст. За децата в семейства на пушачи има по-лесен достъп до цигари.
Децата на пушещи родители привикват с миризмата и дразнещото въздействие на тютюневия
дим. Резултатите от настоящето проучване показват, пряка зависимост на влиянието на домашната среда върху тютюнопушенето сред децата
- 41% от родителите на учениците-пушачи също
пушат. Примерът на приятелите и връстниците
също е заразителен - за 38,9% приятелският кръг
е оказал най-голямо влияние върху учениците за
начало на пушене. Значително по-малък (3%) е
стремежът на учениците да изглеждат по-големи
на възраст или поради други причини [1,3].

Фиг. 4. Разпределение на учениците
по класове за намерението им по отношене
на пушенето

С нарастване на класа (фиг. 4) се наблюдава тенденция към нарастване делът на учениците, които мислят да преустановят пушенето през
следващите шест месеца и тези, които са готови
да спрат веднага, а намаляваща е тенденцията
при тези, които не мислят да спират пушенето.
Почти всички ученици (91%) съобщават, че
знаят за вредното влияние на тютюнопушунето
върху здравето и малка част 5 % са на мнение,
че е преувеличена опасността от тютюнопушенето.
Над 95% от проучените ученици знаят, че
тютюнопушенето оказва вредно влияние върху
здравето им и въпреки високата им здравна информираност само 9% отговарят отрицателно на
въпроса „Щяхте ли да пушите, ако знаехте повече за вредата от цигарите?”, но все пак 45% дават
колеблив отговор „ не съм съвсем сигурен/а”. Последните са тези ученици, при които повишаване на здравните знания чрез различни програми
биха довели до позитивен резултат.
За ограничаване на тютюнопушенето и
опазване здравето на населението у нас са предприети законодателни мерки, регламентирани със
закони и наредби. Независимо от предприетите
законодателни мерки, резултатите от настоящето
проучване показват, че не се постига намаляване,
а се отбелязва увеличаване на разпостранението
на тютюнопушенето сред учениците. Освен законодателните мерки, необходима е и ефективно
здравно образование на подрастващите, учениците, родителите, т. е – на общността.
Изводи:
1. Тревожен е фактът, че 53,6% от анкетираните ученици пушат.
2. Всеки втори ученик на възраст 14 години
пуши, като 26,6% пушат повече от три години.
3. Количеството на изпушените цигари достига до 1 кутия и повече от една кутия на ден
при 1/3 от пушещите ученици.
4. Голяма част от учениците демонстрират добра информираност - 9 от всеки 10 ученика
знаят за вредното влияние на тютюнопушенето върху здравето, но това не е причина
да преустановят пушенето.
5. Разработването и изпълнението на Здравно – образователна програма за ораничаване
на тютюнопушенето ще осигури условия за
отказ от тютюнопушенето.
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ФИЗИКАЛНА И РЕХАБИЛИТАЦИОННА МЕДИЦИНА В СЪВРЕМЕННИТЕ ТЕРАПЕВТИЧНИ
МЕТОДИ ЗА ЛЕЧЕНИЕ НА АНКИЛОЗИРАЩИЯ
СПОНДИЛИТ
Троев Т., М. Георгиева , Е. Конакчиева
ВМА-София, Клиника физикална и рехабилитационна медицина

РЕЗЮМЕ

Анкилозиращият спондилит /АС/ е хронично ревматологично заболяване от групата на серонегативните артрити, засягащо предимно стави и лигаменти на гръбначния стълб, по-рядко периферни стави. Заболяването се проявява в млада възраст
и бързо води до деформации и инвалидизиране. През последното десетилетилетие
в ревматологичната практика се въведоха редица индекси за обективизиране на болестния статус, физическата функция и активността на процеса-Bath Ankylosing
Spondylitis Metrology Index /BASMI/, Bath Ankylosing Spondylitis Functional Index / BASFI/,
Bath Ankylosing Spondylitis Disease Aktivity Index / BASDAI/. Te се използват за отчитане ефектите на фармакологични продукти, на физикални фактори и качеството на
живот в проучвания и проследяване индивидуалното състояние на отделния болен. В
лечението на АС навлязоха и нов клас медикаменти -TNF-α блокери, успешно приложими
при незадоволителни резултати от други лекарствени средства. Независимо от това,
мястото на физикалната и рехабилитационна медицина остава съществено в съвременната стратегия за терапия на заболяването. Доказателства са резултатите от
редица прегледи и проучвания. Последните препоръки на АSAS и EULAR определят
физикалната терапия като основно нефармакологично средство за лечение на АС.
Ключови думи: анкилозиращ спондилит, физикална терапия, съвременно лечение.
Адрес за кореспонденция:
Гр. София – 1606, бул. „Св.Георги Софийски” №3, ВМА, Клиника физикална и рехабилитационна медицина, Тел.:02/92 258 28, проф Тройчо Троев, д. м.

PHYSICAL AND REHABILITATION MEDICINE IN THE CONTEMPORY THERAPEUTIC METHODS OF
ANKYLOSING SPONDYLITIS TREATMENT
/OVERVIEW/
Troev T., M. Georgieva; E. Konakchieva
M M A - Soﬁa, Clinic of Physical and Rehabilitation Medicine

SUMMARY
Ankylosing spondilitis /AS/ is a chronic rheumatic disease from the group of the seronegative arthritides,
affecting mostly the spinal column joints and ligaments and rarely the peripheral joints. The disease usually
begins in young age and quickly leads to deformations and invalidization. In the last decade several indices
for disease validation concerning status, physical function and activity of the process have been introduced
in the rheumatic practice- Bath Ankylosing Spondylitis Metrology Index /BASMI/, Bath Ankylosing Spondylitis
Functional Index / BASFI/, Bath Ankylosing Spondylitis Disease Aktivity Index / BASDAI/.They are used for
assessment of the effect of the pharmacology products, physical factors and quality of the life in studies and
when a particular patient`s condition is traced. A new class of medications has been introduced in the treatment of AS- TNF-α blockers, which have been successfully applied in cases with unsatisfactory results after
other medications. Nevertheless, the role of the physical and rehabilitation medicine remains signiﬁcant within
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the contemporary strategy of disease treatment. The last ASAS and EULAR recommendations deﬁned the
physical therapy as the main non-pharmacological means for AS treatment..

Key words: Ankylosing spondilitis, physical therapy, contemporary treatment.
Address for correspondence:
Soﬁa - 1606 3 “St. Georgi Soﬁyski” blvd, M M A, Clinic of Physical and Rehabilitation Medicine, tel. 02/92 258 28,
Professor Troycho Troev, DSc.

На 5-и май се отбелязва междонародния
ден за лечение на болни с анкилозиращия спондилит /АС/. В България няма точна статистика за
броя на пациентите с АС. Средната честота на
заболяването за Европа са 0,2-0,3%. Отнесени за
България тези цифри сочат, че около 15400 сънародници живеят с проблемите на болестта. Те са
обект на диагностика и лечение от ревматолози,
общопрактикуващи, лекари по физикална и рехабилитационна медицина.
АС е хронично ревматично заболяване от
групата на серонегативните артрити, засягащо
предимо стави и лигаменти на гръбначния стълб,
по-рядко периферни стави и прогресира до осифициране и анкилозиране на тези структури. Освен в опорнодвигателния апарат болестта има
очни/ увеит/ и висцерални изяви/ хронично възпалителнo заболяване на червата, аортит, нефрит,
белодробни върхови промени и др./.
Етиологията на АС е неизяснена. Налице е
корелация с HLA-B27 антигена, който се открива
до 90% от болните, като честотата на носителството сред нормалното население е до 8%. Установяват се повишени стойности на IgA антитела
спрямо Klebsiella. Болестта е трикратно по-често
срещана при мъжкия пол.
Клинични форми: ценрална - асцендентно и десцендентно протичане, със засягане само
на гръбначния стълб; гръбначно - периферна по типа на асимеричен олигоартрит се включват и
периферни стави; ризомиелична - включени са и
проксималните големи стави - раменна и тазобедрена; скандинавска – в процеса са ангажирани
малки стави на ръце и ходила; висцерална - перикардит, миокардит, валвулит с оформяне на порок,
върхова белодробна фиброза, бъбречна амилоидоза, арахноидит със синдром на cauda equina и
най-често засягане на окото-иридоциклит.
Заболяването дебютира в млада възраст
/16-36г./ с рецидивиращи оплаквания от болка
най-често в кръста/седалището, евент. с ирадиация към бедро, при почукване или движение в
илиосакралната става /сакроилеит/. Тя е с възпалителен характер - предимно нощна при покой със
сутришен пик, облекчаваща се от раздвижване.
Ранна проява е сковаността, която прогресира в
ограничена подвижност във всички оси на движение. Асцендентно се включва тораколумбалната
преходна зона /спондилит/, обективизиращо се с
увеличаване разстоянието между пръстите на пациента и пода при накланяне. Засягането на костовертебралните стави се изява най-вече с болка и намаляване на разликата в обиколката на
гръдния кош при вдишване и издишване / норма

над 6 см/. Болки са възможни в стерно-манубриалната синхондроза /синхондрит/. Възпалението
в началото е в ентензите /ентезит/, като развитието на заболяването води до гръбначни деформации - изглаждане на поясната лордоза, кифоза в
торакалния дял и хиперекстензия на цервикалния гръбнак. В края на процеса се засяга и шията.
Периферно първоначално се установява ентезит
на ахилесовото сухожилие, плантарната фасция,
трохантерите, седалищната кост, тазовия гребен.
Може да се засегне и срамната кост /симфизит/.
Артритът на периферните стави обикновенно
е по-късна проява и се среща при около 1/3 от
пациентите. Промените включват ставна деструкция и флексионни контрактури.
За клинично изследване се използват тестa
на Menell за сакроилиачните стави; за гръбначна
мобилност: теста на Forestier, на Ott, на Schober,
разстоянията брада- стернум, брада – акромион, пръсти - под, латерална флексия, ротация;
дихателни екскурзии; ъглометрия на раменни и
тазобедрени стави. Образни методи са рентгенографията, КАТ, МР/най-сензитивен способ/ на сакроилиачните стави, сцинтиграфия на костите. За
характерни признаци на болестта се смятат ерозии, склероза и анкилоза в сакроилиачните стави,
калцифициране на свързочния апарат, синдесмофити и анкилоза на гръбначния стълб /бамбуков
гръбнак/, инсерционити с осифициращ периостит
- „шпори на петата”. От лабораторните показатели се проследяват СУЕ и СRP в качеството си на
инфламаторни маркери.
За диагнозата „анкилозиращ спондилит” са
възприети модифицираните Нюйоркски критерии
/ Claire M. McVeigh, Andrew P. Cairns, 2006г./: лумбосакрална болка и скованост повече от 3 месеца,
която не се облекчава от покой; ограничена подвижност в лумбалния дял на гръбначния стълб в
сагиталната и фронталната равнина; ограничено
разгъване на гръдния кош спрямо нормалните
граници за съответната възраст; наличие на сакроилеит>/= 2 степен двустранно или 3-4 степен
едностранно. Диагнозата се приема при изпълнен
рентгенографски и поне един клиничен критерий.
През последните години в световната ревматологична практика са въведени индекси за
обективизиране и серийно проследяване на
болестния статус на пациент с АС. Jankinson
и сътр./1994г./ създават метрологичен индекс/
BASMI/ съставен от 5 стандартизирани изследвания /цервикална ротация, разстояние трагусстена, латерална гръбначна флексия, разстояние пръсти-под, интермалеоларния разкрач/ със
степен на тежест от 0 до 10. Същият обхваща от
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лека до тежка болестна активност и функционална годност на гръбначния стълб. За оценка на физическата функция са възприети напоследък Bath
Ankylosing Spondylitis Functional Index /BASFI/ и
Dougados Functional Index/DFI/. Това са въпросници, попълвани от пациента и съдържат 10/BASFI/
и 20/DFI/ въпроса за съществени компоненти от
двигателни функции от ежедневието.
Заедно с острофазовите протеини в периферната кръв, за определяне на болестната активност се използват и :
Bath Ankylosing Spondylitis Disease Aktivity
Index / BASDAI/- съдържа 6 въпроса за характерни болестни симптоми /болка в гърба, ставите,
ентезит, умора и скованост - тежест и продължителност/. Попълва се от пациента и отразява обратимите увреди, успешно редуциращи се от медикаментозното лечение /НСПВС и TNF-блокери/;
-”оценка на пациента за болестната активност”;
-„оценка на лекаря за болестната активност”.
Трите показателя съдържат стойности от
0- липсва активност до 10- максимална активност.
Клинично стойностите <4 се смятат за неактивно заболяване, а при >/=4- за болестна активност. През 2009г се въведе нов индекс-Ankylosing
Spondylitis Disease Activity Score/ ASDAS/. Тези
индекси намират приложение при изследване на
лекарствените интервенции, ефектите на физикалните средства и качеството на живот на пациента. За по-точно диагностициране се проследява и носителството на HLA-B27 антигена /положителен при до 90% от пациентите с АС/.
Екип от учени /Devecerski G.,Letic D.,
Teoﬁlovski M.at al.,2003г./ от Академичен медицински център в Нови Сад, Югославия проучват
въздействието на инфрачервена светлина / IR / и
TENS в домашни условия. Изследването е проспективно рандомизирано и засяга 40 пациентимъже на възраст от 30 до 40 години с цервикални
симптоми на АС. Проследяват се обема на движение в цервикалния гръбнак и болката в същата
област. Пациентите са разделени на две групи с
равен брой членове. Двете групи провеждат кинезитерапевтична програма с упражнения. Първата приема мелоксикам два пъти дневно по 7,5мг.
Втората прилага ежедневно в домашни условия
TENS за 30 минути и IR светлина за 20 мин., 300
W. След 2 седмици в първата група се отчита намаляване на болката при 60% от болните, а при
25% се увеличава амплитудата на движенията
в цервикалния регион. Резултатите на втората
група показват намаление на болката при 40%
и значително нараснал обем на движенията при
75%. Изводът е, че кинезитерапията и НСПВС са
необходима част от лечението. Приложението на
инфрачервената светлина и ТЕNS в домашни условия може да е полезно в комплексната терапия
на АС.
Мултимодална 12-седмична програма с упражнения е проучвана от Ince G., Saprel T., Durgun
B. и Erdogan S. в Адана, Турция, 2006г. 30 пациенти /18 мъже и 12 жени/ покриващи модифицираните Нюйоркски критерии, на средна възраст 34.9
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години са разделени в две групи - с упражнения и
контролна. Двете приемат медикаменти за заболяването, но при първата в допълнение се включва и мултимодална тренировка за 50 мин с аеробика, стречинг и белодробни упражнения, 3 пъти
седмично, 12 седмици. При наблюдаваните лица
се провеждат клинични измервания, изследва се
виталния капацитет и физическата работоспособност в началото и края на програмата. Резултатите показват подобрени гръбначни движения /
разстояние брадичка - стернум, тил - стена, пръсти - под, дихателните екскурзии, модифициран
Schober тест/ в тренираната група. Физическата
работоспособност и виталния капацитет нарастват при нея, но намаляват в контролната.
В рехабилитационен център в Нака, Швеция Widberg K, Karimi H. и Haftrom I. 2009г. правят проспекивно рандомизирано контролирано
проучване на 32 мъже на възраст между 23 и
60г. с АС. Оформени са две групи- с и без физиотерапевтична намеса. Проследени са мерките
от BASMI преди и след осем седмици, два пъти
седмично упражняване в продължение на 1 час.
След 4 месеца групата с интервенция е все още с
подобрени показатели.
Сравнение между интензивно групово занимание под ръководството на специалист физиотерапевт и физиотерапевтична програма в домашни условия, съответно в група и индивидуално, е
проведенo през 2003г от Analay Y и сътр. Реализирано е проспективно, двойно сляпо проучване в
Катедра по ортопедия, в Университета на Истанбул, Турция. Продължителноста е 6 седмици като в
началото всички преминават образователна програма за АС. С помощта на визуално аналоговата скала /ВАС/, Beck Depression Scale и BASFI са
оценени резултатите по наблюдаваните величини
преди, в края и 3 месеца след лечението. Стойностите показват статистически значима разлика
в полза на груповото упражняване. Лечението е
по-ефективно от индивидуалните домашни занимания за намаляване на уврежданията, свързани
с АС. Подобни са данните получени в Департамента по физикална медицина и рехабилитация
в Университета в Измир,Турция от Karapolat H,
Akkoe Y, Sari I и др./ 2008г/, както и от група учени
/ Lim HJ, Moon YI, Lee MS/ oт Chodang University,
Корея в проучване проведено през 2005г. Наши
проучвания 2008 - 2012г. / Троев и колектив / потвърждават, че груповите занимания са с по-добър ефект при пациенти с АС.
Четиредесет и пет болни с диагностициран
АС са изследвани от Karapolat H., Eyigor S., Zoghi
M. и др. в Департамента по физикална медицина
и рехабилитация в Университета в Измир,Турция
през 2009г. Целта на проучването е да се преценят конвенционалните упражнения, плуването и
ходенето по отношение на белодробните функции, аеробния капацитет, качеството на живот,
Bath-индексите и психологическите симптоми.
Пациентите са рандомизирани в 3 групи. Първата изпълнява конвенционални упражнения /КУ/
и плуване, втората- КУ и ходене, третата- само

ПРЕВАНТИВНА МЕДИЦИНА

КУ. Преди и след рехабилитационната програма
са изследвани VC, FEV1, FEV1/FVC, максимална поглъщаемост на О2 / pVO2/,6- min walкing
test/6MWT/, BASFI, BASDAI, BASMI, Nottingam
Health Proﬁle, Beck Depression Inventory. В трите
групи значително се подобряват VC, FEV1, FEV1/
FVC като сигнификантно е при физическия капацитет, емоционалното състояние и данните за
физическата мобилност. В първа и втора е налице такъв напредък и в pVO2 и 6MWT. Налагат се
изводите, че аеробните дейности като плуване и
ходене в допълнение към КУ увеличават функционалните възможности, подобряват качеството
на живот и белодробните функции.
Изследователска група / Fernández-de-LasPeñas C. и др./ в рандомизирано контролирано
проучване 2005г. оценява разработен от нея подробен протокол от упражнения за укрепване и
гъвкавост за 4 месеца в сравнение с традиционен
такъв. Четиредесет и пет болни с диагноза АС са
разделени на контролна и експериментална група.
Първата изпълнява конвенционална намеса от 20
упражнения за гъвкавост в цервикалния, торакалния и лумбалния гръбнак, стречинг на скъсените
мускули и дихателни упражнения. Експериментът
се базира на Global Postural Reeducation /GPR/
метод и се използват специфични упражнения за
сила, гъвкавост при разтягане на скъсени мускулни вериги. Заниманията са едночасови и ежеседмични.GRP е създаден от Philippe Souchard през
1980г. и се основава на виждането, че движенията се осъществяват от мускулни вериги и стави,
мобилизирани от тези мускули. Голяма част от
проблемите на опорнодвигателната система се
дължи на изразен дисбаланс между статичните
/тонични/ и динамичните /фазови/ мускули. Патологичните промени при динамичните най-често са свързани с хипотрофия и намален тонус, а
при статичните– ригидност, скъсяване и тонична
напрегнатост. Засилването на първите и релаксирането на вторите балансира тяхната дейност.
Според GPR от основно значение е „разтягането” на скъсените мускули. Важно е това да става
общо за цялата верига едновременно, а не индивидуално за отделен мускул или група. Под ръководството на физиотерапевта пациетът участва
активно в изпълнението на серия от специфични
стречинг позиции. Те се развиват постепенноот първоначална с минимално напрежение до
окончателна с прогресивно бавно разтягане. За
една сесия обикновено се избират две позиции.
Резултатите от проучването са оценени с BASMI,
BASDAI и BASFI. Според тях конвенционалното
упражняване подобрява разстоянието трагусстена и лумбалната флексия - статистически значимо, и в по-малка степен останалата част от подвижността на гръбнака. Експерименталната група
подобрява сигнификантно всички клинични мерки
на индекса BASMI, освен в разстоянието трагусстена, както и в индекса BASFI. Заключението е,
че методът GPR, специфичното укрепване и упражненията за гъвкавост предлагат оптимистични
резултати при пациенти с АС.

Дългосрочна оценка на ефектите на две
интервенции върху функционалността и мобилността при пациенти с АС е направена в рандомизирано контролирано проучване от колектив
на Fernández-de-Las-Peñas C, 2006г. университет
Рей Хуан Карлос в Мадрид. Проследяват се 40
пациента за 12 месеца, разделени на контролна
и експериментална група. Програмата се изпълнява най-малко 3 пъти месечно. Контролната група през тези 15 сесии провежда конвенционален
режим на упражняване. При експерименталната
група упражненията са базирани на GPR метода
за терапия на скъсените мускулни вериги. Една
година след стартиране на проучването отново се
прилагат утвърдените индекси BASMI, BASFI и
BASDAI. Констатира се и при двете групи намаляване на клиничните и функционалните показатели, особено за лумбалната странична флексия
и интермалеоларния разкрач. Това е по-изразено
при контролната група.
Освен в отделни клинични проучвания мястото на физикалните рехабилитационни програми, особено след налагането на ТNF-блокерите в
терапията на ревматологичните заболявания, се
разглежда и в редица обзори.
Dagﬁnrud at al./2008г./от университет в Осло,
Норвегия правят съвременен преглед на единадесет проучвания с 763 участника за ефективността
на физиотерапевтичното лечение в терапията на
АС. Анализирани са сравненията между индивидуализирани програми за домашни упражнения и
контролирани тренировки; програми със съчетани
физически упражнения и балнеотерапия; експериментална и конвенционална програма. Заключенията от това изследване сочат, че участието
на физиотерапията осигурява по-добро лечение;
контролираните групи са с предимство при избор
на по-ефективна намеса ; балнеотерапията, последвана от програма с упражнения е с по-добри
резултати, като експерименталната програма
превъзхожда конвеционалната в промените на
почти всички показатели за гръбначна мобилност
и физическа функция.
В преглед на 13 рандомизирани контролирани проучвания с 1056 участника, публикуван
през 2007г от Ribeiro F., Leite M.,Silva F. и Sousa O.
на университета в Порто, Португалия, се разглежда ролята на физическите упражнения в предпазването от деформации, свързани с АС. Установява се, че те трябва да са редовен компонент
в лечебния процес и ползата от тях се доказва в
лечебната практиката. Груповите занимания и новите подходи, базирани на упражняване, хидротерапия и GRP са със значими резултати при болни
с АС.
Elyan M. и Khan MA./ 2008г. / от Факултета
по медицина в Охайо, САЩ на свой ред анализират различни програми за физикална терапия
с цел индентификация на ползи и потенциални
индикации в една цялостна стратегия за управление лечението на АС. Всички пациенти трябва да
получат инструкции за правилна стойка и домашни упражнения, а при възможност да ги извърш-
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ват във водна среда. При случаи с тежко активно
заболяване физикалната терапия, ръководена от
специалист физиотерапевт в болнична обстановка може да осигури бързо подобрение в болковия
синдром, сковаността, подвижността и качеството
на живот.
През март 2011г. са публикувани актуализираните препоръки на АSAS /Assessment of
SpondyloArthritis internacional Society/ и EULAR /
European League Against Rheumatism/ за лечение
на АС. Същите се основават на консенсус на международни експерти и с активната подкрепа на
пациентски организации. Те приемат 11-точкова
скала за приложение при пациенти, отговарящи
на модифицираните Нюйоркски критерии за АС,
независимо от възрастта /т.е. вкючително и педиатрични пациенти/. В документа се отбелязва, че
АС е потенциално тежка болест с разнообразни
прояви, която изисква мултидисциплинарно лечение, координирано от ревматолог. Основната цел
на терапията на пациента с АС е дългосрочно
подобряване качеството на живот, свързано със
здравето, чрез контрол на симптомите и факторите на възпалението. Това ще предотврати
прогресивните сруктурни увреди, ще запази или
нормализира функцията и социалното участие.
Терапията се съобразява с настоящите прояви на
заболяването /аксиални, периферни, инсерционни, екстраставни симптоми и признаци/, нивото на
тези симптоми, клиничните находки и прогностични показатели, а също и общия клиничен статус
/ възраст, пол, коморбидност, съпътстващо лечение, психосоциални фактори/. Внимание се обръща на повишения риск от сърдечно-съдови заболявания и остеопороза. Оптималното лечение
се стреми към най-добри грижи, основава се на
общото сътрудничество между пациента и лекаря ревматолог, лекаря физиотерапевт. Комбинира немедикаментозни и фармакологични методи.
Физикалната терапия се определя като „ крайъгълен камък” в немедикаментозното лечение.
Заболяването засяга най-активния и работоспособен период от живота, като 1/3 от пациентите са с тежка форма на болестта, а 10
години след началото са с развити деформации
и инвалидност. Водещи български и чуждестранни специалисти /М. Иванова, Р.Стоилов, И.
Манолова,2009г; Landewé R, Dougados M at al.
2008г./ в проучвания показват значителна увреда на физическата функция (с Bath Ankylosing
Spondylitis Functional Index - BASFI, и Dougados
Functional Index - DFI) и качеството на живот
(с болестоспецифичния въпросник Ankylosing
Spondylitis Quality of Life - ASQoL) при болни с АС.
През последните години в терапията на
ревматологичните заболявания навлязоха биологичните DMARDs /Disease-modifying antirheumatic
drugs/ - TNF-α блокери: Adalimuma /Humira/,
Etanercept /Enbrel/ и др. Те успешно се прилагат и
при болни от анкилозиращ спондилит, когато има
незадоволителен резултат от конвенционалните средства – НСПВС, синтетичните DMARDs и
КС. През 2010г. у нас са използвани само Humira
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и Enbrel. С тях са лекувани 61 пациента с АС, или
0.40% от болните с това заболяване в България
/15 400/. Цената на годишното лечение с Нumira
на един от тях е 14 824 евро, а с Еnbrel – 12 606.
В клиничната практика те значително повлияват
симптомите на болестта, физическата функция
и острофазовите възпалителни реактанти / СУЕ,
СRP /. Двугодишно изследване с Etanercept и
Inﬂiximab не показва ефективност по отношение
на потискане развитието на остеопролиферативните промени. Модерните фармакологични средства не променят мястото на физикалната медицина в терапията на АС. Физикалната терапия
доказва значението си и се препоръчва от утвърдените международни организации като съществена част в съвременната стратегия за лечение
на това заболяване.
В заключение рехабилитацията при пациенти с болестта на Бехтерев е необходимо да
се провежда целогодишно - през целия съзнателен живот на болните. Трябва да отбележим,
че се касае за саморехабилитация, провеждаща
се и в домашна обстановка. Веднъж в годината,
след преглед от специалист по физикална терапия, съвместно с кинезитерапевт, се проверява
наложеният от нас комплекс от ЛФК- дихателни
упражнения, упражнения на уреди и с уреди, специфични такива, подводна ЛФК. Убедеността на
пациентите от ефекта на провежданата кинезитерапевтична програма дава възможност да се
съхрани подвижността на гръбначния стълб и големите периферни стави /раменна и тазобедрена
/ при това социално значимо заболяване.
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ПО-НИСКАТА СКОРОСТ НА ИЗПЛУВАНЕ КАТО
ПРЕВАНТИВЕН ФАКТОР ЗА ПОЯВА НА ДЕКОМПРЕСИОННА БОЛЕСТ ПРИ ВОДОЛАЗИ
Шопов Н.1, И. Въжаров д.2
1 – ВМА – ОВМЕРВ – Варна, 2 – ВМА – МБАЛ – Варна

РЕЗЮМЕ

Целта на това проучване е да определим количеството на газовите мехурчета в
кръвта на водолази след водолазни спускания, посредством доплер мониториране, като
по този начин установим безопасността на въздушната декомпресионна таблица на
USNavy, при скорост на изпуване от 9 м/мин. Също така да сравним нашите резултати
с тези получени от други автори, които са провеждали изследване при същата таблица, но при скорост на изплуване от 18 м/мин.Проведени са 102 водолазни спускания в барокамера със скорост на изпуване 9 м/мин. Резултатите показаха, че в покой в 10.78%
от случаите има наличност на газови мехурчета в кръвообращението, като втора
степен се определи само 1 случай (0.98% от всички спускания). След извършване на движения мехурчета се регистрират в 25.49% , като в 2 случая те са от втора степен,
което е 1.96% от всички случаи. Ние сравнихме нашите резултати с тази на други автори, които изследват водолазни спускания, при които скоростта на изплуване е била
18 м/мин. Ясно се демонстрира, че по-ниската скорост на изплуване е по-безопасна по
отношение на риска от поява на декомпресионна болест при водолазите.
Ключови думи: превенция на декомпресионната болест, скорост на изплуване,
Doppler мониториране
Адрес за кореспонденция:
Д-р Никола Шопов, 9008 – Варна, ул.”Макгахан” № 7, GSM: 0888-321-490, e-mail: drschopov@abv.bg

THE SLOWLY ASCENT RATE LIKE PREVENTION OF DECOMPRESSION SICKNESS UPON DIVERS

Shopov N.1, I. Vazharov2
1 MMA – Department of medical evaluation of naval staff – Varna, 2 MMA – HFAT – Varna

SUMMARY
The purpose of this research is to calculate the available gas bubbles in the vein blood circulation using Doppler monitoring of divers and to establish the level of certainty of the air decompression table of the
USNavy with the usage of ascent rate 9 m/min and comparison of the results to other authors’ data at ascent
rate of 18 m/min. 102 dives in a recompression chamber have been carried out. In all cases the ascent rate is
9 meters per minute. We have established that in a state at rest, in 10.78 % of the dives there are bubbles, and
they are of second grade just in one case (0.98 % of the cases). After movement there are bubbles in 25.49
%, and two cases are of second grade, which amounts to 1.96 % of the dives.We compared our results to the
ones found in literature, which are based on the study of dives at 18m/mim ascent rate. We clearly established
that the USNavy air tables are safer at the ascent rate of 9 m/min in comparison to ascent rate 18 m/min.
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Увод:
Известно е, че декомпресионната болест (ДБ)
при водолазите дължи развитието си на продукцията на циркулиращи в кръвообращението газови мехурчета. Още през 1968 г. Spencer et al. [7,
8] доказват наличието им, като използват Doppler
техника първо при експерименти с животни, а
впоследствие и при хора и разработват първия
код за тяхното определяне. Установява се, че повисокият декомпресионен риск е свързан с наличието на интраваскуларни мехурчета от висока
степен. Множество фактори влияят върху риска
от развитие на ДБ. Един от тях е скоростта с която изплува водолазът, като по-високата скорост
на декомпресия обикновено провокира по-голям
риск от поява на декомпресионна патология.
Цел:
Целта на това проучване е да се отчетат наличните газови мехурчета във венозния кръвоток посредством Doppler мониториране на водолазите
и да се определи степента на сигурност на въздушната декомпресионна таблица на U.S.Navy
при използването на скорост за декомпресия от
9 m/min, като се съпоставят получените резултати
с данните на други автори при скорост на декомпресия от 18 m/min.
Материал и методи:
Изследвани са 34 военни водолази на възраст
между 19 и 50 години, с различен водолазен опит,
преминали предварителни медицински изследвания за водолазен допуск. Извършени са 102
имитационни спускания в барокамера с дълбочина от 30 до 51 метра и различно време за престой на грунта, от 10 до 30 минути, в зависимост
от дълбочината. Използва се U S Navy Standard
Air Decompression Table - 2001. Скоростта на изплуване при всички водолазни спускания е 9 метра в минута. Газовите мехурчета се регистрират
посредством би-дирекционален Doppler (BIDOP
ES - 100V3), с 2 MHz (в единични случаи 4 MHz)
трасдюсер. Получените сигнали са записвани за
последващо по-прецизно сравнително оценяване
на компютър. За изчистване на страничните шумове е използвана специална компютърна програма (Wave Purity Professional), което позволява
максималното избягване на субективните грешки
и по-точно определяне на параметрите на мехурчетата.
При провеждането на проучването е използван метода за определяне на наличните в
кръвообращението газови мехурчета, разработен от Kisman и Masurel [1, 2] наречен „КМ-код”.
Той градуира мехурчетата в пет степени от 0 до
IV, като субектите с налични мехурчета от степен
≥ 2 се класифицират като „bubble producers” (ВР)
при които рискът от развитие на декомпресионна
патология е много по-голям. За отчитане степента
на газовите мехурчета, записите на изследваните
лица са регистрирани непосредствено след края
на декомпресията и през 30 минути в следващите два часа. Всеки път е правен запис в областта
на прекордиума с продължителност 60 секунди в

покой и след извършването на специфично движение (три дълбоки клякания - deep knee bend).
Резултати: При използването на „КМ-код”
за определяне степента на газовите мехурчета във венозното кръвообращение са получени
следните резултати: В таблица 1 са представените резултатите при измерването в състояние
на покой, а в таблица 2 са резултатите получени
след извършването на специфичните движения.
Те показват степента на мехурчетата в зависимост от изминалото време от края на декомпресията, а също броя и процентното съотношение
на регистрираните случаи с налични мехурчета.

Таблица 1: Резултати от степените
на мехурчетата в състояние на покой
Срокове 0 минути 30 минути 60 минути 90 минути 120минути
Степени брой % брой % брой % брой % брой %
0
91 89,21 90 88,23 97 95,09 99 97,05 100 98,03
I
10 9,8 11 10,78 4 3,92 3 2,94 2
1,96
II
1 0,98 0
0
1 0,98 0
0
0
0
III
0
0
1 0,98 0
0
0
0
0
0
Общо
4,9
3 2,94 2
1,96
мехурчета 11 10,78 12 11,76 5

Таблица 2: Резултати от степените
на мехурчетата след движение
Срокове 0 минути
Степени брой %
0
76 75,4
I
24 23,52
II
2 1,96
III
0
0
Общо
мехурчета 26 25,49

30 минути 60 минути 90 минути 120минути
брой % брой % брой % брой %
79 77,45 88 86,27 96 94,11 99 97,5
20 19,6 13 12,74 6 5,88 3 2,94
2 1,96 1 0,98 0
0
0
0
1 0,98 0
0
0
0
0
0
23 22,54 14 13,72

6

5,88

3

2,94

Обсъждане:
Като анализираме отразените в таблици 1
и 2 резултати, отчитаме, че непосредствено след
края на декомпресията, в състояние на покой в
10.78% от гмурканията присъстват мехурчета,
като само в един случай те са от ІІ степен (0.98%
от случаите). След движение, както се очаква, има
наличие на мехурчета в 25.49%, като два случая
са ІІ степен, което представлява 1.96% от гмурканията. Няма нито един случай на декомпресионна
патология.
За да анализираме риска при получените
от нас резултати цитираме две таблици на чужди
автори. В таблица 3 е представена зависимостта
между степента на мехурчетата и декомпресионния риск според Kisman и Masurel [1]. Зависимостта между степента на мехурчетата (d) и вероятността от проява на ДБ (Р%) според Nashimoto
[5] е дадена в таблица 4. При анализа на риска в
получените от нас резултати според цитираните
две таблици, които показват зависимостта между
наличните мехурчета и вероятността от настъпване на ДБ отчитаме, че той е изключително малък.
Случаите с наличие на мехурчета от 0 и І степен
отчитаме като нормално състояние, а само в два
случая (ІІ степен - стадий на внимание), отчитаме
10 % риск от инциденти на ДБ.
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можна появата на мехурчета по-късно, въпреки че
общата тенденция е мехурчетата да намаляват в
рамките на два часа. Такива случаи се появяват
в изследваните от нас серии на 33 и 51 метра при
25 минути експозиция.
Съпоставяме получените от нас резултати с
тези от литературата [3, 4, 6] в Таблица 5. В цитираните проучвания е използвана същата декомпресионна таблица, но скоростта на изплуване е
била по-висока от нашата, а именно 18 м/мин.
Според отчетената наличност на мехурчета и оценка на степента на риска при различните
профили, отчитаме ясно, че таблиците на въздух
на U.S.Navy са по-безопасни при скорост на изплуване от 9 м/мин в сравнение при скорост 18 м/мин.

Таблица 3: Зависимост между степента
на мехурчетата и декомпресионния риск
според Kisman и Masurel.
Степен 0 – I Нормално състояние
в покой:
Стадий на внимание. Субектът трябва да е под наблюСтепен II
дение (отчита 10% декомпресионнен риск) и оценката
в покой:
на мехурчетата продължава през час до подобряване
на състоянието.
Степен III
в покой:

Отчита се 31% декомпресионнен риск. Субектът диша
нормобарен кист кислород. Наблюдава се; готовност
за рекомпресия.

Степен IV
в покой:

Стадий на намеса (отчита се 35% риск). Възможността
от поява на неврологична симптоматика изисква превантивна рекомпресия

Таблица 4: Зависимост между степента на мехурчетата и декомпресионния
риск според Nashimoto и Gotoh
d
Р%

0
0

I
4

II
13

III
36

Изводи:
Проучването показва, че използването на
Doppler за откриване на газови мехурчета във венозното кръвообращение е надежден и достоверен метод за оценка на декомпресионния риск.
Определянето на степента на мехурчетата
позволява да се вземат превантивни мерки за недопускане на поява на декомпресионна патология. То трябва да се извършва в рамките на два
часа след края на декомпресията, като след 90
минути присъствието на опасни мехурчета от ІІ и
ІІІ степен рязко намалява.
Препоръчително е използването на въздушните таблици на U.S.Navy с по-ниската скорост на изплуване (9 метра в минута, а не 18)
поради същественото намаляване на декомпресионния риск.

IV
100

Като оценяваме резултатите в зависимост
от времето отчитаме, че в състояние на покой
има леко увеличение на мехурчетата след 30 минути, след което те постепенно намаляват, така
че след два часа мехурчета от І степен има само
в два случая. Само един случай след 30 минути е
оценен на ІІІ степен. След движение отчитаме намаляване степента на присъствие на мехурчета в
рамките на два часа, като оценяваме отново само
един случай от ІІІ степен. Става дума за същия
субект, оценен с ІІІ степен и в състояние на покой.
Трябва да се отбележи, че при някои субекти оценени със степен 0 на 30-та минута е въз-

Таблица 5: Съпоставяне на степените на мехурчетата при скорост на изплуване от
9 м/мин и съответно 18 м/мин
брой и % случаи
степен на мехурчетата
Maroni, Zannini - 33 случая
скорост на изпуване18 м/мин
Nishi и сътр. - 172 случая
скорост на изпуване18 м/мин
Maroni и сътр.-104 случая
скорост на изпуване18 м/мин
Marroni, Zannini - 64 случая
скорост на изплуване 9м/мин
Шопов Н.Г. - 102 случая
скорост на изплуване9 м/мин

0
брой
%
брой
%
брой
%
брой
%
брой
%

в състояние на покой
1
2
3

4

69
40,11
2
1,92

32
18,6
12
11,53

31
18,02
21
20,19

38
22,09
63
60,57

2
1,16
6
5,76

91
89,21

10
9,8

1
0,89

0
0

0
0

0
22
66,6
59
34,3
0
0
61
95,31
76
75,4

след движение
1
2
3
7
3
1
21,2
9,1
3,0
18
19
57
10,46 11,04 33,13
10
18
66
9,6
17,3
63,46
3
0
0
4,6
0
0
24
2
0
23,52
1,96
0

4
0
0
19
11,04
10
9,6
0
0
0
0
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Съвременният човек е роб на цивилизацията, която сам е изградил. Днес той поглъща с храната си повече химически елементи, отколкото има в Менделеевата таблица. Съзнателно или не,
той променя и подменя природата, създавайки саксийна околна среда, в която да живее, изолирайки се от естественото състояние, което го е изградило като мислещо същество. Тази нова изкуствена
обстановка променя изискванията към човека, както като към индивид, така и като вид. Физическите
усилия остават на заден план, защото не се налага да преследва храната си –тя го чака в магазина.
Основните промени в неговото битие са насочени към нарастващо напрежение и натоварване в емоционалната сфера. Съвременният човек идентифицира себе си с успеха си в обществото и измерва
този успех с броя на нулите преди десетичния знак в банковата си сметка.
Подложен на натиска да успее или дори само да се справи в една враждебна среда на състезаващи се индивиди организмът реагира по единствения възможен начин – изпада в стрес. Стресът
е полезна адаптация за човека. Той е комбинация от физиологични, анатомични и психологични
промени, помагащи на индивида да оцелее в екстремна обстановка [1]. Той е артефакт от времето,
когато маймуните слезли от дърветата и започнали да ходят на два крака. Изведнъж далеч от удобното прикритие на дървесната корона и на открито те се изправят лице в лице със съблезъбия тигър.
Индивидите, справящи се със стреса по-добре, оцелявали; останалите ставали закуска на тигъра.
В едно нормално, естетествено състояние на нещата периодите на стрес се редуват с дълги
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интервали на относително спокойствие, което позволява на организма да се възстанови и да се подготви със следващата среща с опасността. Ключовият въпрос е да се балансира напрежението, без
да се изпадне в дистрес [1]. В съвременния свят животът на отделния човек е интензифициран; напрегнатите ситуации следват една след друга; организмът попада от една стресова ситуация в друга, без да се е възстановил от предходната. Постепенно, без да забележи, човек изпада в дистрес,
което вече не е нормално състояние, а патологично. И започва да взема лекарства, които често са
синтезирани преди да бъде открито заболяването, което ще лекуват.
Съвременният човек има различни здравни проблеми и заможните хора не са ваксинирани
против тях - те също плачат. Макар да е фрапиращо да се помисли, че има хора, които да са по-зле
от нас, това е факт. Все повече хора ограничават разходите си за лекарства и се ориентират към
алтернативни методи за купиране на състоянията, заради които ги пият. Дистресът, болките в гърба
и главоболието са част от ежедневието. За да се пребори с тях, човек не трябва да е в постоянно
очакване на „Невробекс”.
Следователно въпросът, който следва да си поставим е как да се живее спокойно, забавно
и даже здравословно. Отговорите са толкова много и толкова равномерно разпределени, колкото
равномерно е разпределен разума сред хората, т.е. всеки смята, че има предостатъчно от него. И
преди да кажете отрепетираното „Лунна диета” Ви предлагам да обмислите изкуството във всичките
му форми.
Прието да се смята, че изкуството в различните си прояви е едва ли не – глезотия, достъпна
за новобогаташите и надвилите масрафа си лица, но доколко осъзнаваме, че то може да се окаже
спасението ни, например от рак. Доктор Райк Герд Хамер (Ryke Geerd Hamer) - създателя на “Нова
Немска Медицина” казва: “ Съществува пряка връзка между развитието на конфликта (стреса) и
развитието на рака в два плана: мозъчен и органов.” Според него него ракът може да бъде свързан
с първичния конфликт (стреса) [2].
Един от най-добрите начини за справянето със стреса е гледането на филми или представления. Противно на логиката, че трябва да се гледа комедия, за да се развесели човек, за разтоварване е по-добре да се гледат “драматичните” филми или театрални представления. Драмата на чужди
герои-образи, близки до живота ни и до чувствата ни ни действат така, както сауната въздейства
върху физиката ни. Свръхнатоварването на емоционалната ни система води до бързото й разтоварване. Това е особено важно, когато организмът подсъзнателно акумулира напрежение, за разтоварването от което двата часа във фитнеса може да не са достатъчни.
Слушането на музиката на Шопен, а не на натрапчивите кръчмарски славеи, поне по пет минути на ден може да ви отпусне и успокои. Всички сме чували за “паметта” на водата. Човекът, също
като краставицата от разказа на Чудомир, е съставен от вода. Чувствата ни и настроението ни са
ключови за физическото ни състояние. Добре известен е лозунгът „Здрав дух в здраво тяло”, но понякога само здраво тяло не стига, за да се чувства човек здрав и изпълнен с енергия.
Практика е деца със сериозни физически проблеми да се лекуват от клоуни, които да ги забавляват, отпускат и накарат да забравят за състоянието си. Един адвокат или лекар, или заварчик
вече не е дете, но той може и сам да вземе от това лекарство, за което няма нужда от направление
от здравната каса.
Запитайте се кога последно ходихте на театър или кино; кога за последно четохте книга или
написахте стихотворение? Преди да си отговорите, че нямате време да се занимавате с нещо, което
носи само разходи и никакви приходи, не забравяйте, че и пещерните хора в суровия си бит все пак
са рисували.
Можете ли да допуснете, че ще спестите пари от лекарства, когато свържете мислите си с
въображението и идеите на някой друг или дори със собствени си мечти? Преди даже да сте взели
поредния антидепресант?
Ние сами трябва да се грижим за емоциите и душата си. Изкуството във всичките му форми
учи на добродетели, давайки образци на хора, които преодоляват депресията и дори болката. Тези
“приказни” съмишленици са част от пирамидата на здравето ни.
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