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Всичко, което трябва да знаем 
за инфектирането с човешки 
папиломен вирус
HPV (човешки папиломен вирус) е най-честата полово 
предавана инфекция. Почти всички сексуално активни 
хора е възможно да се заразят с него на някакъв етап 
от живота си. Вероятността човек поне веднъж да се 
срещне с HPV e 90%. Въпреки че повечето инфекции 
протичат безсимптомно, вирусът може да причини 
генитални брадавици или рак.

КАК СЕ ПРЕДАВА HPV?
Заразяването става при вагинален, анален или орален сексуален 
контакт с партньор, който е носител на вируса. Вирусът може да бъде 
предаден, дори когато заразеното лице няма признаци или симптоми. 
Всеки, който е сексуално активен, може да се зарази с HPV, дори да е 
имал сексуален контакт само с един човек. Възможно е симптомите да 
се развият години след полов контакт със заразен партньор.

КАКВИ СА СИМПТОМИТЕ НА HPV ИНФЕКЦИЯ?
Повечето хора с HPV не знаят, че са заразени. Обикновено инфекцията 
протича без симптоми. Редовните изследвания са единственият начин 
за предпазване от HPV индуцирани ракови заболявания.

КАКВИ СА ТЕСТОВЕТЕ ЗА ИЗСЛЕДВАНЕ НА ИНФЕКЦИЯ С HPV?
Има няколко вида тестове, чрез които може да бъде установена 
инфекция с HPV: 

Цитонамазка (PAP тест) – медицинско изследване за ранно откриване 
и диагностициране на цервикален рак при жените. Цитологичният 
скрининг за рак на шийката се прилага в два варианта - 
конвенционална цитология, известна като цитонамазка, и течно-
базирана цитология, която е цитонамазка от ново поколение. 
HPV ДНК тест – използва се високо-специализирана PCR технология 
за специфично откриване на всеки един от високорисковите, 
среднорисковите и нискорисковите HPV типове. HPV ДНК тестът 
представлява бърз и надежден анализ, който идентифицира наличието 
на вирусна ДНК в биологичен материал и дава точна оценка на 
присъстващите вирусни типове. Детекцията на вируса е възможна 
в много ранен етап от настъпване на заразяването и много преди 
откриване на цитологични промени в цитонамазката. Това прави HPV 
ДНК теста единствен по рода си ранен прогностичен маркер за рак 
на маточната шийка, като в същото време спомага за определяне на 
терапевтичния подход.
OncoHPV E6/E7 тест – единственият специализиран тест, приложим 
за напреднали стадии на HPV инфекцията чрез навременно откриване 
на свръхекспресирани онкогени, причиняващи развитие на рак на 
маточната шийка. С него може да се определи дали инфекцията е само 
на ниво вирусоносителство или вече е настъпила онкогенна активност, 
която би довела до развитието на предракови изменения (преканцерози) 
или рак на маточната шийка (цервикален карцином). Положителен 
OncoHPV E6/E7 тест тест бележи прехода от инфекция с HPV към рак.

ПРИЧИНЯВА ЛИ HPV РАК? 
Смята се, че HPV е отговорен за над 98% от аналните и цервикалните 
ракови заболявания, около 70% от вагиналните и вулварни ракове и 
50% от рака на пениса. Той е причинител на рака на маточната шийка 
(РМШ) - второто по честота онкозаболяване в света сред жените на 
възраст между 20 и 55 години. РМШ представлява краен стадий на 
неизлекувана HPV инфекция.
Според последните проучвания 35% до 50% от раковите заболявания в 
задната част на гърлото (орофаринкса) също може да бъдат свързани с 
HPV.
Сред всички съществуващи видове HPV само няколко типа, 
категоризирани като високорискови, причиняват рак. Сред тях тип 16 
и тип 18 са отговорни за 70% от случаите.
Процесът от заразяване с HPV до настъпване на ракова заболеваемост 
е бавен. Развиването на рак след заразяване с HPV често отнема 
години, дори десетилетия. Това прави иницииращите инфекции и 
предшестващите болестта лезии подходящи за редовна профилактика с 

цел превенция на развитие на рак на маточната шийка. 
Типовете HPV, които могат да причинят генитални брадавици, не са 
същите като типовете HPV, които могат да причинят рак. 

КАК МОЖЕ ДА СЕ ИЗБЕГНЕ ЗАРАЗЯВАНЕ С HPV И ПОСЛЕДВАЩИ 
ЗДРАВОСЛОВНИ ПРОБЛЕМИ?
Изследвайте се редовно за рак на маточната шийка. Рутинният 
скрининг при жени на възраст от 21 до 65 години може да предотврати 
рак на маточната шийка. Ако сте сексуално активни, използвайте 
правилно латексови презервативи при всеки сексуален акт. Това може 
да намали рисковете от заразяване с HPV. HPV обаче може да зарази 
области, които не се покриват с презерватив, така че презервативите не 
предоставят пълна защита.

КАК ДА РАЗБЕРА ДАЛИ ИМАМ HPV? 
Чрез изследване. Повечето хора с HPV не знаят, че са заразени и никога 
не развиват симптоми или здравословни проблеми от това. Някои хора 
откриват, че имат HPV, когато получат генитални брадавици, други – 
след изследване за рак на шийката на матката. 

МОЖЕ ЛИ ДА СЕ ЛЕКУВАМ ОТ HPV ИЛИ ОТ ЗДРАВОСЛОВНИ 
ПРОБЛЕМИ, ПРИЧИНЕНИ ОТ HPV? 
Няма лечение за самия вирус. Съществуват обаче лечения 
за здравословни проблеми, които HPV може да причини. 
Гениталните брадавици може да се лекуват. Ако не се 
лекуват, те може да изчезнат, да останат същите или 
да нараснат по размер или брой. 
Предракът на маточната шийка може да бъде 
лекуван. Жените, които си правят рутинни HPV 
тестове и РАР тестове, може да идентифицират 
проблеми, преди да се развие рак. 
Единственият метод за диагностика на 
HPV e провеждане на PCR анализ, при 
който се изолират и намножават ДНК 
фрагменти на вируса. Единствената в 
България България специализирана 
лаборатория за извършване на 
молекулярно-генетични тестове 
е лаборатория „ГЕНИКА“. 
С нейните диагностични 
решения приблизително 
93% от случаите на рак 
на маточната шийка са 
предотвратими.
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редовна докторантура в Медицински университет – гр. Плевен. 
Защитен дисертационен труд на тема: „Диагностични проблеми и 
терапевтично поведение при преканцерози на вулвата“.
2019 г. – Специализация по Здравен мениджмънт, Технически 
Университет – гр. Габрово.
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Лечение на безплодието
Асистирани репродуктивни технологии
Плазмотерапия в репродуктивната медицина
Извличане и съхранение на стволови клетки и автотрансплантация
Наблюдение на нормална и рискова бременност
Пренатална диагностика, Фетална морфология
Нормално раждане и Цезарово сечение
Диагностична и оперативна хистероскопия
Минимално инвазивна (лапароскопска) хирургия при гинекологични 
заболявания
Преканцерози на външните полови органи на жената – превенция, 
диагностика и терапевтичен подход
Гинекологични прегледи (колпоскопия, вагинална и коремна ехография)

РОЛЯТА НА PAPILOCARE® ПРИ ПРЕВЕНЦИЯТА  
НА РАКА НА ШИЙКАТА НА МАТКАТА
Д-р Добринка Христова Гинчева, д.м. 

По данни на националния раков регистър 
ракът на маточната шийка заема първо 
място в структурата на онкогинекологичните 
заболявания. 

Установено е, че годишно в света 
се разболяват 500 000 жени 

Ракът на маточната шийка е медико-социален 
проблем и има добре позната клинична 
картина. Диагностицирането е свързано със 
специализирани изследвания, а лечението е 
хирургично и лъчево. Ако не се предприеме 
терапия на време, се нарушава качеството на 
живот на пациентите и психо-емоционалното 
равновесие в техните семейства, увеличава се 
смъртността. 
У хората нараства самосъзнанието. Всеки 
човек е отговорен за собственото си здраве. 
Жените трябва да обръщат специално 
внимание на превенцията. Все повече 
работодатели организират профилактични 
прегледи за служителите си. 

Единствено чрез превенцията 
ракът може да бъде 

диагностициран в начален стадий 
и да бъде излекуван напълно и да 

няма фатални последици 

От особено значение са сексуалната култура и 
половата хигиена. 
Етиологията на повечето случаи с рак на 
шийката на матката се свързва с човешкия 
папиломен вирус – Human Papilloma Virus 
(HPV). Той има повече от 200 типа. Част от тях 

са онкогенни (високорискови), т.е. причиняват 
злокачествени заболявания. 

80% от хората се сблъскват  
с вируса, но не всички  

развиват тумори 

Никой в България не знае колко носят това 
заболяване. Вирусът се предава и от мъжете, 
но болестно се проявява само при някои жени. 
Презервативът предпазва, но не напълно от 
човешкия папиломен вирус. Човек обаче по-
скоро може да се предпази от последствията, 
които вирусът нанася върху организма.
По литературни данни рак на маточната 
шийка се развива едва при 1 на 2000 жени, 
заразени с НРV. Доста по-голям брой от тези 
жени развиват предракови заболявания 
(преканцерози). Преканцерозите на маточната 
шийка се наричат дисплазии или цервикални 
интраепителни неоплазии. Те се разделят на 
три степени в зависимост от тежестта им. 
Има и случаи, в които папиломните вируси 
не крият риск за живота, но са неприятни. 
Такива са т.нар. кондиломи (брадавици). 
Най-честата им локализация е в областта на 
външните полови органи. 
Профилактиката на злокачествените 
заболявания цели намаляване на 
заболеваемостта и смъртността. Тя се дели 
на три вида: първична, вторична и третична. 
Първичната профилактика има за цел 
изключване на влиянието на етиологичните 
фактори и предотвратява заболяване. 
Вторичната профилактика включва методи 
за откриване на преканцерози или на 
злокачествени заболявания в ранен стадий. 
Третичната профилактика представлява 

активно проследяване, противорецидивни и 
рехабилитационни мероприятия.

Онкологичният скрининг има за 
цел откриване на злокачествените 

заболявания или техните 
прекурсори преди появата на 

клинични симптоми 

Официалното утвърждаване на 
цитонамазката като метод за ранно откриване 
на рак на маточната шийка е решено от 
СЗО през 1962 година и е потвърдено през 
1972 година от Международния Противораков 
Съюз. В България цитологичният скрининг на 
маточната шийка е въведен през 1970 година. 
Първоначално програмата за цервикален 
скрининг показва добро ниво, но впоследствие 
тя изостава до почти пълно отпадане.
Редица съвременни проучвания доказват, 
че разнообразието в състава на вагиналната 
микробиота, съчетана с намалено количество 
на лактобацили, участва в появата и 
персистенцията на HPV и развитието на 
преканцерозите и карцинома на маточната 
шийка. Дисбиозата (нарушението на 
нормалната вагинална флора) може да доведе 
до възпаление, което да улесни вирусната 
инвазия. Голямото разнообразие от патогенни 
микроорганизми и намаленото съдържание 
на лактобацили е свързано със задълбочаване 
на степента на преканцерозите на маточната 
шийка.
Добрата епителизация на шийката на 
матката би осигурила неблагоприятна среда 
за колонизация на HPV и съответно по-нисък 
онкогенен потенциал. Положителната намеса 
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върху тези фактори е иновативна стратегия за 
превенция на предракови и ракови лезии при 
HPV-позитивни жени.

PAPILOCARE® е медицинско изделие 
от клас IIa под формата  

на вагинален гел 

Този гел съдържа серия растителни 
съставки: Coriolus versicolor, Centella asiatica, 
Azadirachta indica (Neem) и Aloe vera, наред с 
други като хиалуронова киселина, Bioecolia, 
ß-glucan. Някои от тях се съдържат в ниозоми 
и фитозоми, които подобряват проникването 
и увеличават времето за освобождаване 
на различните съставки. Компонентите на 
PAPILOCARE® имат полезни фармакологични 
ефекти, като антиоксидантната активност 
е основна. PAPILOCARE® има хидратиращ 
и регенеративен ефект върху вагиналната 
лигавица, за реепителизиране на микролезии. 
По този начин възпрепятства интеграцията на 

човешкия папиломен вирус и предотвратява 
потенциална инфекция.
Лечението с PAPILOCARE® е подходящо за 
жени с диагностицирана лека степен на 
дисплазия на маточната шийка или с дoказана 
HPV-инфекция, която не е проявена клинично. 
Прилага се по следната схема, в продължение 
на шест месеца: първи месец – три 
последователни седмици по една вагинална 
апликация всяка вечер и една седмица 
почивка по време на менструалния цикъл. 
През всеки от следващите пет месеца – три 
последователни седмици по една вагинална 
апликация през вечер и една седмица почивка 
(менструален цикъл). Схемата е лесна и 
подходяща за домашно лечение.
През 2019 г. колективът на L. Serrano 
провежда клинично изпитване, наречено 
Paloma. След шестмесечен период на лечение е 

доказана статистически значима ефикасност 
на нехормонален вагинален гел на основата 
на Coriolus versicolor по отношение на 
нормализирането на лезиите на маточната 
шийка, причинени от HPV, особено при 
пациенти с високорискови HPV. Също така 
при тези жени се наблюдава тенденция за 
повишаване на изчистването на HPV.
Има редица доказателства, че вагиналният 
гел PAPILOCARE® значително подобрява 
възстановяването на епитела на шийката на 
матката (95% от случаите). Ако шийката на 
матката е добре епителизирана, възможността 
за инкорпориране на HPV с онкогенен 
потенциал намалява значително.
PAPILOCARE® предлага нова превантивна 
стратегия: лесен за употреба, без изявени 
странични ефекти за първична профилактика 
на HPV – зависими лезии на маточната 
шийка. Подобни резултати са представени 
в проучването на испански лекари, които 
изследват ефективността на терапията с 
вагинален гел, базиран на Coriolus versicolor.

Особено внимание се обръща на 
понятието „вагинално здраве“ 
като състояние, поддържащо 
физиологичните условия на 

вагиналната екосистема 

То придобива интерес през последните години, 
включително и при клинично безсимптомни 
здрави жени. Установено е, че дори тези жени 
могат да имат промени в епителизацията 
на шийката на матката и състоянието на 
вагиналната микробиота. Целта на тяхното 
пилотно проспективно проучване е да се 
оцени ефекта от вагиналното приложение 
на PAPILOCARE® върху епителизацията 
на цервикалната лигавица и вагиналната 
микробиота при асимптомни жени.

Най-популярното лечение на 
преканцерозите на маточната 

шийка е хирургичната 
ексцизия (LLETZ), съчетано 

с имуномодулираща терапия за  
не по-малко от шест месеца 

Пациентите съобщават за някои странични 
ефекти след хирургичната интервенця 
като болка, кървене, болничен престой, 
отсъствие от работа и социални затруднения. 
Доказано е, че провеждането на шестмесечна 
терапевтична схема с PAPILOCARE® в 
съчетание с имуномодулиращо лечение 
подпомага окончателното излекуване на 
пациентите с причинени от HPV преканцерози 
на маточната шийка, които са претърпели 
хирургично лечение. Допълнително 
предимство на хирургичното лечение е 
възможността за хистологично изследване. 
Това дава информация за последващо 

адекватно лечение на съмнителните за 
малигненост лезии.
Важно е да се отбележи, че лечението на 
HPV-асоциирани цервикални лезии трябва 
да бъде комплексно. Хирургичното лечение 
отстранява лезиите. Необходимо е то да се 
допълни с PAPILOCARE® и с имуномодулираща 
терапия. Целта на PAPILOCARE® и на 
имуномодулирането е да се елиминира 
човешкият папиломен вирус. 
В заключение може да кажем, че 
терапевтичната схема с PAPILOCARE® е удобна 
и осигурява висок процент на окончателно 
излекувани жени с дългосрочна ефективност. 
Лечението с PAPILOCARE® подпомага 
елиминирането на HPV, предотвратяваннето 
на бъдещ процес на малигнизация и осигурява 
добро качество на живот на пациентите.
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Спазвайки и живеейки с 
енергиите на дадения сезон,  
се подготвяме за следващия 
Илиана Каменарова – здравен консултант, нутрициолог
По професия съм машинен инженер, но през 2003 година се срещнах с тибетската 
медицина и източната философия на здравето. Това беше любов от пръв поглед!
Последваха курсове по източна народна медицина, семинари и обучения за превенция на 
здравето, за подбор на биодобавки, завърших „Специален курс по използване на немедицински 
здравни продукти – биокоректори” в Международна академия по интегрална медицина.
Създател и собственик съм на Център за здраве Хотей в гр.Бургас, в който предлагаме 
услуги и продукти за здраве:
- китайски Туина масаж
- практики по йога, каланетика, Тай Чи и Цигун
- компютърна квантова диагностика на организма
- съвети и програми за възстановяване на здравето 
- биодобавки и уреди за здраве на Тиенс

ТРАДИЦИОННА КИТАЙСКА МЕДИЦИНА (ТКМ)
Теоретична основа на ТКМ е философията на даоизма. Същността 
й се състои в това, че всичко има две начала: ЯН и ИН, които са 
възникнали от първоначално единната енергия ЧИ (ЦИ). Светлите и 
леки частици на ЯН се вдигнали нагоре и образували небето, а  мътните 
и тежки ИН се спуснали надолу и образували земята. Редуването на 
ИН – пасивната сила и ЯН – активната сила, определя цикличността 
на всички процеси на природата: ден и нощ, сутрин и вечер, зима и 
лято, студ и горещина, бодърстване и сън, дишане и издишване и т.н. 
ИН и ЯН са същевременно и противоположни, и взаимносвързани. 
Взаимодействието между ИН и ЯН се изобразява от древните философи 
на Изтока във формата на монада (ТАЙ ДЗИ ТУ).
Възникването на заболяване е резултат от загубата на относителното 
равновесие ИН-ЯН, от техния излишък или недостиг.
Взаимодействието на ИН и ЯН поражда петте първоелемента 
(първоначала, стихии): дърво, огън, земя, метал, вода, които са 
основата на концепцията „У-СИН”. Тези 5 първоначала представляват 
символи на основните съставляващи на материалния свят и 
движението: дървото олицетворява възраждане и растеж, огънят – най-
висше развитие, максимална активност, земята – център на циклични 
изменения, металът – започващ упадък, водата – минимална активност, 
пасивна сила. Теорията на петте елемента се пренася върху всички 
живи същества, вещи и процеси. Ако петте стихии не са в равновесие, 
то при хората възникват болести, а в природата – дисхармония.
Тази теория се използва на практика от ТКМ, която така обяснява 
връзките между вътрешните органи и съответно помага при 
диагностика и лечение на различни заболявания. В заобикалящият ни 
свят (макрокосмоса) човекът е свят в миниатюра (микрокосмос) и се 
състои от същите 5 първоелемента, попадащи в организма с храната 
и въздуха. Всеки орган съответства на определен първоелемент, 
взаимодейства с околната среда съгласно тази концепция.
Освен това съществува и учението за циклите. Това са циклите на 
Пораждане (съзидание) и на Преодоляване (разрушение).
В цикъла на Пораждане всеки елемент поражда следващия и го 
подхранва с енергия. Например: огънят, изгаряйки дървото, образува 
пепел, която се превръща в земя. Земята поражда метал, металът 
поражда вода, водата – дърво, дървото – огън, а огънят поражда земя. 
По такъв начин цикълът започва отново.
Вторият цикъл се нарича цикъл на Преодоляването или разрушаването. 
Всеки елемент разрушава или поглъща следващия: земята поглъща 
водата, водата унищожава огъня, огънят разтопява метала, металът 
сече дървото, а дървото изтощава земята, като поема водата и 
полезните вещества. Отношенията на човека с космоса са свързани 
с енергията ЧИ.  Имаме вътрешна ЧИ, циркулираща вътре в човека, 
и външна ЧИ – в природата. В организма на човека енергията ЧИ се 
разпространява по 12 двойни и 2 единични меридиана или канала. 
Жизнената енергия последователно преминава през всички органи на 
тялото, извършвайки пълен кръгооборот за едно денонощие.
Във всеки меридиан има периоди на максимална и минимална 
активност. Времето на максимална активност трае 2 часа и е най-
добрия период за въздействие (лечение) на дадения орган.
И така, виждаме как според източната философия можем да разберем 
причината за заболяването и в каква насока трябва да се движим, за да 
го отстраним.
Желателно е да се грижим за своето здраве през цялата година с:
- пролетно прочистване
- лятно регулиране
- есенно подхранване
- зимна превенция

КАК ДА СЕ ГРИЖИМ ЗА ЗДРАВЕТО ПРЕЗ ЛЯТОТО?
Лятото е първоелементът ОГЪН. Органът е сърцето, което отговаря за 
кръвоснабдяването и магистралните съдове, за ендокринната система, 
за вкусовите усещания, за речта.
Паралелният орган на сърцето са тънките черва. 
Прозорецът на сърцето е езикът. Източните медици определят 
състоянието на сърцето по това, как изглежда езика.
Колкото и да е странно, състоянието на този най-важен орган зависи 
от тънките черва. Сърцето се нуждае от минерализация, а чрез нея 
правим и съдовете по-здрави. Но 85% от всички минерали се всмукват 
през тънките черва. През лятото трябва максимално да използваме тази 
функция на тънките черва, за да подпомогнем сърцето.

Добавките на Тиенс носят желаното здраве на всеки един от нас
С КАКВО ДА ЗАПОЧНЕМ? 
През лятото предвиждаме минерализация. Така правим профилактика 
и подготовка за зимата. 
Първият продукт е Тиенс Биокалций. Корпорация Тиенс е 
разработила продукт, който няма аналог в света – уникален калциев 
хидроксиапатит, излечен от органични източници, който се усвоява 
пълноценно от организма. 
Най-доброто време за прием на калций е 1700 – 1900ч. Тогава е 
максималната активност на меридиана на бъбреците, а те  отговарят за 
костната система.
Тиенс Биоцинк – прохормон на хипофизата. Цинкът е основен 
минерал, който е от съществено значение за правилното функциониране 
на естествената устойчивост на организма. Той активизира над 200 
ензима. При недостиг на цинк  се появяват алергии, тумори, сърдечни 
заболявания. Цинкът е необходим за хиперактивните деца или за 
децата, които растат твърде бързо и има опасност да развият синдрома 
на Шлятер. За да имат пълноценна ендокринна система, да нямат 
проблеми с половото развитие, със здравината на зъбите, именно през 
лятото трябва да се провежда с тях пълна минерализация. 65% от 
децата имат недостиг на цинк.
Тиенс Спирулина – супер храна от езерото Чинхай в Китай. 
Спирулината е прохормон на задстомашна жлеза, възстановява бета-
клетките на жлезата, които произвеждат инсулина. В спирулината има 
всичко, което е необходимо за живота на клетката: ненаситени мастни 
киселини, аминокиселини, витамини, микроелементи. За деца е много 
добър имуномодулатор. Спирулината съдържа особена целулоза, която 
активизира обмяната и може да доведе до неочакван ефект – ставате 
по-стройни.
Тиенс Физи – троен магнезий с екстракт от босилек. Подпомага доброто 
състояние на сърдечно-
съдовата система, дава 
енергия, намалява умората, 
подпомага нервната 
система, състоянието на 
мускулите, костите, зъбите, 
нормализира метаболизма.
Видяхме как да се грижим 
за здравето през лятото. 
Методично, всеки сезон 
трябва да правим същото. 
Така привеждаме в ред 
своето здраве. Живеем в 
хармония с физическото си 
тяло. 

Бъдете здрави!
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д-р Петър Игнатов, д.м.:

БРЕМЕННОСТ И 
СПОНТАНЕН АБОРТ

КАКВА БЕШЕ ПРАКТИКАТА ДОСЕГА?
В близкото минало се приемаше, че поради своята голяма честота, 
спонтанните аборти са, едва ли не, нормално явление и че единични 
случаи на прекъсване на бременността са по-скоро случайност, 
отколкото закономерно следствие от определено подлежащо състояние. 
Изрази като “всяка жена трябва да мине през това” и “многораждалите 
жени имат по няколко” все още имат голяма популярност, дори сред 
медицинските специалисти. Едва след 2-3 аборта се предприемаха 
допълнителни изследвания в търсене на конкретна причина за 
поредната несполучлива бременност.

КАКВО Е ПО-РАЗЛИЧНО ДНЕС?
През последните години беше отбелязан значителен напредък, както 
в разбирането за механизмите, водещи до спонтанен аборт, така и в 
разработването на методи за профилактика и превенция. Това води до 
качествена промяна в начина, по който се възприема това състояние - 
фокусът постепенно се измества към създаване на алгоритми за оценка на 
риска, които се прилагат в началото на всяка бременност (скрининг за СА).

В КАКВО СЕ ИЗРАЗЯВА СКРИНИНГЪТ ЗА СА?
Скринингът представлява съвкупност от две изследвания: оценка на 
състоянието на плацентата посредством ултразвук, и количествено 
определяне на някои серумни показатели.
Оценка на плацентацията
Още през 2010 година беше установено, че през първия триместър на 
бременността, нарушения в развитието на плацентата са свързани с 
повишена честота на спонтанни аборти. Няколко научни проучвания 
демонстрираха, че през целия период от зачеването до около 10 
гестационна седмица, циркулацията на кръв в плацентата е сведена 
до минимум. Оказва се, че това е от особено голямо значение за 
нейното правилно функциониране, тъй като наличието на активно 
кръвоснабдяване неизменно е свързано с каскада от биохимични 
процеси, чиито краен продукт са свободни кислородни радикали. 
Последните имат потенциала да предизвикват тъканно увреждане, 
не само в плацентата, но и във всички други органи на човешкото 
тяло. Следователно липсата на активна циркулация в плацентата през 
първите десет седмици от бременността е естествен еволюционен 
механизъм за превенция на редица усложнения, в това число и 
спонтанни аборти.
В съвременната клинична практика все повече навлизат ултразвукови 
методи за количествена оценка на плацентарното кръвоснабдяване, 
които са в основата на скрининга.
Серумни показатели
Развитието на плацентата се регулира от група растежни фактори, 
които се намират в непрекъснато взаимодействие с определени 
рецептори по повърхността на плацентарните кръвоносни съдове. 
Рецепторите и растежните фактори се означават със сборното 
наименование “молекулни фактори на ангиогенезата”. Установено 
е, че колебанията в тяхната серумна концентрация, и особено 
количественото съотношение между тях, корелира с честотата на СА.
Събраната информация от двете изследвания се въвежда в 

специализиран софтуер, който е разработен от екипът на медицински 
център “Ортогин” и служи за оценка на риска от спонтанен аборт. 
Препоръчително е изследването да се извършва възможно най-рано - 
още около 6-7 гестационна седмица, което би позволило, в случай на 
необходимост, да се вземат адекватни мерки.

ВЪЗМОЖНА ЛИ Е ПРОФИЛАКТИКА И ПРЕВЕНЦИЯ, АКО СЕ 
УСТАНОВИ ПОВИШЕН РИСК ОТ СА?
Краткият отговор е категорично да!
В зависимост от това, кои показатели са променени, може да се 
определи и най-вероятната причина за повишения риск. Често, тя е 
свързана с наличие на възпалително огнище в матката или съседни 
тъкани и/или органи. В тези случаи успешна превенция се постига чрез 
прилагане на подходяща противовъзпалителна терапия. 
Възможно е причината да се крие в повишена съсирваемост на кръвта, 
което сравнително бързо се коригира посредством прилагането на 
антикоагуланти. 
В някои по-сложни случаи се прилага т. нар. “имуномодулация” - 
медикаментозно повлияване на имунната система на бременната жена, 
целящо да предотврати евентуално увреждане на плода, следствие от 
възприемането му като чуждо тяло.

В ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Целият ни екип има специално отношение към това състояние и аз 
съм много щастлив, че най-после завършихме един дългогодишен 
цикъл от клинични проучвания и вече можем да предложим на 
нашите пациенти иновативни и ефективни методи за профилактика 
и превенция на СА. 

Спонтанният аборт (СА) е едно от най-тежките усложнения на 
бременността и представлява значим проблем, както в медицински 
така и в социален аспект. Статистиката показва, че около 50% от 
всички бременности при човека завършват неблагополучно.
От клинична гледна точка, основните предизвикателства са свързани 
с това, че състоянието често възниква внезапно, без ясно различими 
предварителни оплаквания. Основните симптоми са болка ниско в 
коремната област и генитално кървене. За съжаление, най-често 
това са късни признаци, чиято поява означава, че абортът вече е 
необратим.
СА винаги оказва негативен психологически ефект върху бременната 
жена и нейните близки, като същевременно има и социална 
значимост. 
Често се стига до целенасочено предпазване от повторно 
забременяване, поради опасения от прекъсване на бременността, 
особено в случаите, когато в семейството вече има едно дете. 
В страна като България, където в последните години раждаемостта 
прогресивно спада, това определено не води до предпоставки за 
подобряване на демографските  показатели. 
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С нас можете да се свържете на:  
www.smart-ss.org | marketing@smart-ss.org | тел.: 0886 650 255

JOYSTICK системата превъзхожда в предоставянето на най-новите, модерни 
цифрови технологии и разработването на дигитални решения, предназначени за 
специфичните нужди на лечебните заведения.

Съвременните здравни среди изискват иновативни решения, които минимизират 
разходите, създават оперативна ефективност, спомагат за правилни управленски 
решения и подобряват ангажираността на пациентите и персонала.

Балансът към здравните грижи и дигитализирнето на здравния сектор срещат 
доверен партньор в лицето на медицински софтуер JOYSTICK. 

Вече над 10 години сме рамо до рамо със здравните заведения в тежката борба 
срещу предизвикателствата на здравеопазването и предоставяме иновативни 
комплексни решения на брашна.  
JOYSTICK отговаря навременно на нуждите на здравния сектор и разработва 
иновативни подходи и методи за по-добро бъдеще в обслужването на 
клиентския поток.

JOYSTICK е предназначен за:
✓ Лекари специалисти
✓ Извънболнична помощ (Медицински центрове)
✓ Болнична помощ (МБАЛ, УМБАЛ)
✓ Лаборатории
✓ Образна диагностика
✓ Ин Витро центрове
✓ Онкология

МЕДИЦИНСКИ СОФТУЕР JOYSTICK

Д-р Димитър Пашкулев: 

Индивидуалните 
изследвания за 
генетични варианти  
са много важни
Съвместно с лаборатория „Геника“ вече сме 
композирали превантивно-възстановителни 
програми за няколко хиляди човека, казва 
специалистът от „Вита Рама“

Индивидуалният подход е основно съвременно изискване за 
постигане на оптимални резултати както при терапията, така и при 
превенцията на редица социално значими здравословни състояния. В 
сравнение с масовия в миналото и все още преобладаващ вариант на 
шаблонно назначаване на лекарства, хранителен и двигателен режим, 
адекватните на съвременната наука форми на медицински грижи се 
обозначават още като прилагане на функционален, персонализиран, 
комплексен или интегрален подход.
Адекватен подход донякъде може да се упражни, като стриктно се 
спазват изискванията за снемане на анамнеза и физикален статус, 
както и използване на достатъчно широк спектър от биохимични 
и микробиологични лабораторни изследвания. Но, освен тях, 
модерните възможности позволяват съобразяване и с определени 
генетични изследвания. В случая особено важни по отношение на 
широката социална значимост са генетични варианти, които дават 
на специалиста данни за основни предпазположения по отношение 
на обмяната на веществата, капацитета за детоксикация, нивата на 
неврохормоните и други основни маркери на здравето, самочувствието 
и работоспособността. А всичко това би следвало да се отразява 
и върху препоръките ни относно хигиенно-диетичните режими, 

суплементирането, медикаментите, общия начин на живот, както и за 
съобразяване с влиянието на околната среда.
В продължение на повече от 7 години тясно сътрудничество 
лаборатория „Геника“ (www.genica.bg) и здравословен център 
„Вита Рама“ (www.vitarama.bg) успяха да композират оптимални 
превантивно-възстановителни програми за няколко хиляди 
човека. Това се постигна чрез включване на цялостно биологично 
въздействие, уточнено и чрез изследвания на метаболитен 
панел с индивидуално подбрани ДНК варианти. Особено полезни 
маркери се оказаха например: вариантите на гена MTHFR – по 
отношение активната фолатна форма (Витамин В9); на SOD-2 и 
NOS – за основната антиоксидантна защита; COMT – във връзка 
с метилационните цикли, обмяната на допамин, адреналин и 
норадреналин; BCMO1 – относно преобразуването на каротина в 
ретинол (Витамин А); DAO – във връзка с метаболизма на хистамин в 
червата и риска от хистаминов интолеранс, както и редица други.
В контраст с понякога съвсем беглото отношение към човека като 
медицински обект, ние държим на задълбоченото разбиране на процесите 
в организма и психиката, което ни дава възможност да постигаме високи 
и устойчиви резултати за здравето на нашите пациенти!
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МАРИЯ
Силвестър

Мога всичко, 
което поискам  
да мога...
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Веднъж годишно си правя профилактични 
изследвания и хранителният и спортният ми 
режим са съобразени с резултатите от тях,
казва водещата на „Бригада нов дом“

МАРИЯ, СЪС СИНА ВИ ИЗКАРАХТЕ КОВИД-19 ПРЕДИ КОЛЕДА. КАК СЕ 
СПРАВИХТЕ И КАК СТЕ СЕГА?
Точно на неговия 14-ти рожден ден бяхме пльоснати на дивана у дома и се 
опитвахме да разберем има ли вкус или няма вкус тортата. Нямаше. Изкарахме 
го, все пак заедно, и минахме и през това. Каквото и да кажа ще звучи като 
оплакване, а няма място за такова, щом сме живи и здрави. Някои приятели не 
успяха да се преборят и затова ще замълча. 

ИЗСЛЕДВАХТЕ ЛИ СЕ ЗА НЕУТРАЛИЗИРАЩИ КОВИД-19 АНТИТЕЛА, ЗА ДА 
ВИДИТЕ ДАЛИ ИМАТЕ ИЗГРАДЕН ИМУНИТЕТ СРЕЩУ ИНФЕКЦИЯТА?
Изследвахме се. Имаме антитела. Това беше първото нещо, което направих след 
като започна присъственото училище за децата. 

ПО ПРИНЦИП НА КАКВА ЗДРАВНА ПРОФИЛАКТИКА ЗАЛАГАТЕ? КОИ СА 
ПРЕГЛЕДИТЕ, КОИТО РЕГУЛЯРНО СИ ПРАВИТЕ?
Правим си общи изследвания веднъж годишно. Тъй като исках да събера 
всичко на едно място и се оказа, че има всякакви специалисти се доверих на 
болница „Света Каридад“ в Пловдив за всички изследвания. Така всичко ми е на 
едно място и ме наблюдават постоянно. Изготвят лични програми, съобразени 
с изследванията. Също така отскоро правя и здравословните програми на 
„ВитаРама“ в Банско и на Емона. 

КОИ СПОРЕД ВАС СА ЗАДЪЛЖИТЕЛНИТЕ ПРЕГЛЕДИ, КОИТО ЕДНА ЖЕНА 
БИ ТРЯБВАЛО ДА ПРАВИ ПОНЕ ВЕДНЪЖ ГОДИШНО? 
Кръвна картина, мамолог, гинеколог. И всеки да намери добър терапевт. 
В тези времена е особено необходим. 

ПРЕДИ ВРЕМЕ СПОДЕЛИХТЕ, ЧЕ СТРАДАТЕ ОТ ИНСУЛИНОВА 
РЕЗИСТЕНТНОСТ. 
КАК ОТКРИХТЕ, ЧЕ ИМАТЕ ТАКЪВ ПРОБЛЕМ И КАК СЕ СПРАВЯТЕ С 
НЕГО?
Ами започнах да качвам килограми при сериозно трениране и все пак 
здравословен живот. Затова си направих изледвания, бях чела за инсулиновата 
резистентност и си направих глюкозно обременяване. Така стана ясно, че имам 
инсулинова резистентност. Наложи се да се подложа на лечение с медикаменти, 
за да овладея положението. Сега съм ги спряла, но съм на строг режим. 

ВИЕ СТЕ МНОГО КРАСИВА ЖЕНА. КАК ПОДДЪРЖАТЕ ВЪНШНИЯ СИ ВИД?
С дисциплина. Спорт, йога, масажи, добра храна и доктор Трендафилова 
(Дермаакт), която ми прави най-безболезнената мезотерапия.

ДОВЕРЯВАТЕ СЕ ЛИ НА ЕСТЕТИЧНАТА ДЕРМАТОЛОГИЯ?
В рамките на красивото и естественото. Не харесвам прекаляване, но смятам, 
че човек може да се довери на добрите специалисти. Никога не съм прибягвала 
до скалпел или по-хард процедури. 

Харесвам френския модел 
на подържане на лице - 
здрава кожа - малко грим! 

Снимка: Костадин Кръстев - Коко

Снимка: Костадин Кръстев - Коко
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КАКЪВ Е ХРАНИТЕЛНИЯТ 
РЕЖИМ, КОЙТО СПАЗВАТЕ, ЗА ДА 
ИЗГЛЕЖДАТЕ ТОЛКОВА ДОБРЕ?
Балансирана диета - изготвена спрямо 
изследванията ми. Иначе няма смисъл да 
се пробват всякакви диети. Организмът 
казва от какво има нужда, просто 
трябва да се Чуе! Правилно. 

КАК ЗАПОЧНАХТЕ ПРОЕКТА 
„БРИГАДА НОВ ДОМ“? ТАКА ЛИ СЕ ГО 
ПРЕДСТАВЯХТЕ ОТ САМОТО НАЧАЛО 
ИЛИ ТОЙ НАДХВЪРЛИ ОЧАКВАНИЯТА 
ВИ?
Аз никога нямам очаквания. Когато 
започна проект, се хвърлям на сто 
процента в него и чак накрая разбирам 
какво става. За мен лично това е 
успешен модел. На третата година вече 
започнах да разбирам, че посланието 
ни отива правилно при хората и ги 
вдъхновява, събужда за доброто. А това 
е най-хубавото и оправдава усилията на 
целия екип. 

ИСТОРИИТЕ, КОИТО ПОКАЗВАТЕ В 
„БРИГАДА НОВ ДОМ“ НЕ МОГАТ ДА 
ОСТАВЯТ НИКОГО БЕЗРАЗЛИЧЕН. 
КАК ВИ ПРОМЕНИ ВАС САМАТА 
ДОКОСВАНЕТО ДО ТОЛКОВА МНОГО 
СЪДБИ? 
Беляза ме. По хубав начин. За мен 
не беше ново да снимам хора, които 
са невидими. И преди си намирах 
„невидими“ по улиците. Но никога не бях 
влизала чак толкова навътре в домовете 
им. И физически и психически домове. 
Научих се още по- внимателно да 
наблюдавам, да не съдя прибързано, да 
стоя на земята. Да обичам ей така. 
На мен ми харесва да транспортирам 
доброто послание до хората. Аз мога 
и обичам този процес. Той ме прави 
изискваща към себе си и благодарна за 
резултата. 

КАК ПОДБИРАТЕ КОЯ ИСТОРИЯ 
ДА ПОКАЖЕТЕ В ПРЕДАВАНЕТО 
И НА КОЙ ЗОВ ЗА ПОМОЩ ДА 
ОТКЛИКНЕТЕ?
Имаме екип, който прави кастинги 
предварително. За съжаление има 
твърде много истории. Няма как 
да помогнем на всички. Избираме 
семейства, които са под социалния 
минимум, но се борят, искат промяна, 
кандидатсват за работа, не се отказват. 

ВИЖДАМЕ ВИ С ЧУК И БОРМАШИНА. 
ВКЪЩИ, АКО СЕ НАЛОЖИ, МОЖЕТЕ 
ЛИ САМА ДА СИ НАПРАВИТЕ НЯКОЙ 
ДРЕБЕН РЕМОНТ?
Мога всичко, което една жена с чук 
в ръка би направила . Зависи от 
мотивацията. В кръга на шегата, 
разбира се. Но в крайна сметка така си 
направих ремонт вкъщи. На главата на 
майстора и с много рисърч. Обичам да 
правя промени и не се стрхувам от тях. 
Мога всичко, което поискам да мога.

АКО ТРЯБВА С ЕДНО ИЗРЕЧЕНИЕ ДА 
КАЖЕТЕ КОЕ Е НЕЩОТО, КОЕТО ВИ 
ПРАВИ ЩАСТЛИВА, КОЕ ЩЕ Е ТО?
Умните, истински умните хора. 

Instagram @mariasilvestar
Facebook @mariasilvestar
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Д-р Николай Милушев: 

ВЪЗПАЛЕНИЯТА НА 
ПОЛОВАТА СИСТЕМА 
НЕРЯДКО ВОДЯТ ДО 
СТЕРИЛИТЕТ

Повече от 8 уринирания на денонощие са 
тревожен симптом, който налага посещение при 
специалист за диагностициране на проблема

При младите мъже масово се пренебрегва 
профилактиката за тумор на тестисите, всеки  
над 16 г. трябва ежегодно да посещава уролог

ПРЕВЕНЦИЯТА Е ОТ КЛЮЧОВО ЗНАЧЕНИЕ

Д-р Николай Милушев е ръководител на сектор „Урология“ в „Аджибадем Сити Клиник“. Завършил е медицина през 1989 г. в Медицинска 
академия – София, а през 1996 г. взима специалност урология. Работил е като ординатор в АГ комплекс на МБАЛ Перник (1989-1992 г.),  
бил е научен сътрудник II ст. И практикуващ лекар в НМБТ „Цар Борис III“ (1992-2006 г.), завеждащ урологичното отделение в МБАЛ „Вита 
(2006-2013 г.) и консултант в МДЦ „Дженерали Закрила“ (2002-2020 г.). Областите, в които основно е насочил професионалното си развитие,  
са диагностика и лечение на бъбречнокаменна болест, възпалителни и туморни заболявания на пикчно-половата система, андрология.

Д-Р МИЛУШЕВ, ОТКЪДЕ ПРОИЗТИЧАТ ОПАСНОСТИТЕ ЗА 
РАЗВИТИЕ НА ИНФЕКЦИИ НА УРИНАРНИЯ ТРАКТ ПРЕЗ ЛЯТОТО?
Рисковите фактори за по-голяма честота на уроинфекциите през 
лятото произтичат от по-активния начин на живот – туризъм, случайни 
сексуални връзки, водни спортове и забавления в басейни, СПА 
процедури... На места, където се събират много хора, има предпоставки 
за обмяна на инфекциозни агенти. Нерядко хигиенните норми не се 
спазват от хората. Всичко това допринася за по-честите инфекциозни 
заболявания на уринарния тракт.

ПО КАКЪВ НАЧИН БАКТЕРИИТЕ ПОПАДАТ В УРИНАРНИЯ ТРАКТ И 
КОЙ Е ОСНОВНИЯТ НАЧИН ЗА ЗАРАЗЯВАНЕ?

Най-често хората се заразяват по полов път, но също така не са за 
пренебрегване непреките контакти – когато сядат на едни и същи 
седалки и шезлонги, на които преди това са седяли инфектирани край 
басейните, в съблекални, в СПА центрове... Много чести са инфекциите, 
придобити от джакузита, където е по-трудно поддържането на хигиена 
на самите съоръжения. 

ОПАСНИ ЛИ СА ОБЩЕСТВЕНИТЕ БАСЕЙНИ, СПА ЦЕНТРОВЕТЕ, 
БАНИТЕ ВЪВ ФИТНЕСИТЕ?

Сами по себе си, при спазване на всички санитарни изисквания, не 
са опасни. Но много често хигиената в съблекалните на такива места 
не е на ниво – случва се и персоналът, и посетителите да не спазват 
изискванията за лична хигиена и дезинфекция, което води след себе си 
потенциална опасност от пренасяне на патогенни микроорганизми.

ЦИСТИТИТЕ СА ЕДИН ОТ ГОЛЕМИТЕ ПРОБЛЕМИ, С КОИТО СЕ 
СБЛЪСКВАТ ЖЕНИТЕ. НА КАКВО СЕ ДЪЛЖАТ ТЕ?

Циститът е възпаление на пикочния мехур, което в преобладаващия 
процент от случаите се причинява от бактерии. Те попадат в уретрата и 

пикочния мехур най-често по съседство от влагалището при вагинална 
инфекция. Инфекциите пък се развиват най-често вследствие на 
сексуално преносими заболявания или неправилна хигиена при жените.

МОЖЕ ЛИ ДА СЕ ИЗЛЕКУВА ХРОНИЧЕН ЦИСТИТ И КАКЪВ Е 
НАЧИНЪТ ЗА СПРАВЯНЕТО С ТОЗИ ПРОБЛЕМ?

Пациенти, които имат „хроничен цистит” най-често са потърпевши 
след недостатъчно или неправилно проведено лечение на първите 
епизоди на остър цистит. Лечението на уроинфекциите задължително 
трябва да бъде последвано от микробиологичен контрол, с който да 
бъде потвърдено окончателното излекуване. С пациентите следва да 
се провежда и обстоен разговор за това как да се предотврати ново 
заразяване. Диагностиката на инфекцията е от ключово значение. 
Микробиологията и някои съвременни методи, каквато е PCR 
технологията, ни дават възможност да установим причинителите 
на уроинфекциите и да подходим правилно за премахването на 
етиологичния причинител. 

В ЕДНО ИНТЕРВЮ, КОМЕНТИРАЙКИ ЦИСТИТИТЕ, СПОМЕНАВАТЕ, 
ЧЕ МНОГОБРОЙНИТЕ АНТИБИОТИЧНИ ТЕРАПИИ МОЖЕ ДА 
КУЛТИВИРАТ ОПАСНИ ЩАМОВЕ. БИХТЕ ЛИ ОБЯСНИЛИ ЗА КАКВО 
СТАВА ДУМА?

Когато се провежда лечение на уроинфекция и не се подбере правилно 
антибиотикът или не се проведе достатъчно като продължителност 
лечение, се създават предпоставки за антибиотична резистентност на 
бактериите. При провеждане на няколко поредни курса на лечение, 
кратки или с неподходящи антибиотици, се създават устойчиви 
полирезистентни щамове, за които става невъзможно да приложим 
ефективно лечение. С други думи, ако лекарят например е назначил 
15-дневен курс на лечение, а пациентът се почуства по-добре още на 
петия ден и заради това реши да прекрати лечението. Нерядко след 
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няколко дни симптомите се възобновяват. Тогава пациентът решава 
да си доизпие антибиотика, но това вече не е ефективно. Това е много 
често срещан начин за придобиване на хронична инфекция. В други 
случаи лекуващият лекар назначава прекалено кратък курс на лечение 
с идеята да проследи междинно как се повлиява инфекцията. Тогава 
се случва пациентът, който се е почувствал вече добре, да не отиде на 
препоръчания контролен преглед и нещата остават недовършени. Често 
се случва пациентите да са притеснени по време на прегледа и заради 
това невинаги разбират добре и следват инструкциите на лекаря.

ЧЕСТОТО ХОДЕНЕ ДО ТОАЛЕТНА, КОЕТО НЕ Е СЪПРОВОДЕНО 
С БОЛКА, ТРЕВОЖЕН СИГНАЛ ЛИ Е И НЕОБХОДИМА ЛИ Е 
КОНСУЛТАЦИЯ СЪС СПЕЦИАЛИСТ?

Приетата норма за брой уринирания за денонощие е осем пъти, като 
едно от тях може да бъде през нощта. По-голямата честота е тревожен 
симптом, който показва наличие на проблем с резервоарната функция 
на пикочния мехур. Това състояние се определя със синдрома на 
свръхактивния пикочен мехур (СПМ). Причините за това могат да 
бъдат разнообразни – хроничен цистит, заболявания на простатната 
жлеза (ДПХ, рак на простатата, простатит), неврологични и психични 
заболявания, болести на съседни органи. СПМ е синдром, който налага 
диагностично уточняване и преди всичко отстраняване на основната 
причина и последващо лечение на проблема с честите позиви за 
уриниране.

КОИ СА БАКТЕРИИТЕ, КОИТО СЕ ПРЕДАВАТ ПО СЕКСУАЛЕН ПЪТ? 
КАКЪВ Е НАЧИНЪТ ЗА ОТКРИВАНЕТО ИМ И 
СПРАВЯНЕТО С ТЯХ?

Много бактерии и вируси се предават по полов 
път. Това налага детайлна диагностика, за да може 
да се проведе ефективно лечение. Много често се 
случва инфекциите да са причинени от няколко 
вида бактериални причинители или бактерии и 
вируси. Ако определим дадена група бактерии, че са 
преобладаващи като причинители, бихме допуснали 
системна грешка с подценяването на останалите. 
В този смисъл всеки конкретен случай трябва да 
се диагностицира с микробиологично изследване, 
по преценка PCR диагностика на урина, сперма 
или вагинален секрет и съобразно резултатите да 
се лекува индивидуално. Лечението на партньора/
ката по резултатите от изследванията на пациента/
ката е погрешно и често води до усложнения и 
хронични уроинфекции. Типовите схеми на лечение 
с презумпцията, че „най-вероятно” имаме еди кой си 
причинител – също са погрешни.

В СЛУЧАЙ НА БАКТЕРИАЛНА ИНФЕКЦИЯ ТРЯБВА 
ЛИ И ДВАМАТА ПАРТНЬОРИ ДА СЕ ИЗСЛЕДВАТ И 
ЛЕКУВАТ?

Правило е да се изследват и лекуват и двамата 
партньори. В противен случай рискуват 
непрекъснато да си прехвърлят инфекцията един на 
друг.

КОИ СА УРОЛОГИЧНИТЕ ПРОБЛЕМИ, С КОИТО 
НАЙ-ЧЕСТО СЕ СБЛЪСКВАТ МЪЖЕТЕ?

Сред най-често срещаните урологични проблеми 
са възпалението на простатата, доброкачествената 
простатна хиперплазия и бъбречнокаменната болест. 
Много важен момент е редовната профилактика 
на младите мъже за тумори на тестисите – нещо, 
което масово се пренебрегва като опасност. Всеки 
младеж, навършил 16 години, би следвало да започне 
ежегодно да посещава уролог за профилактичен 
преглед на тестисите и ежемесечно сам да проверява 
състоянието на тестисите си и ако установи промяна 
във формата, повърхността или консистенцията им – 
веднага да се обърне към компетентен специалист.

КАК PCR ДИАГНОСТИКАТА ПОМАГА ЗА ИДЕНТИФИЦИРАНЕ НА 
ЗАБОЛЯВАНИЯ НА УРИНАРНИЯ ТРАКТ?

При PCR диагностиката имаме пълен списък на наличните бактерии и 
данни за тяхното количество в изследваната течност. Това невинаги е 
достатъчно за назначаване на лечение и често се налага провеждането 
и на класическо микробиологично изследване за установяване на 
антибиотична чувствителност на патогените. От друга страна, 
микробиологичното изследване ни дава информация само за определена 
част от бактериалните причинители. Затова е добре двете изследвания 
да се разглеждат като взаимно допълващи се. С PCR диагностика 
можем да установим и всички вируси, както и техните подтипове. Това 
е съвременен диагностичен метод, който издига на качествено ново 
ниво възможностите ни за диагностика и ефективно лечение.

ДО КАКВО МОГАТ ДА ДОВЕДАТ НЕЛЕКУВАНИТЕ ИНФЕКЦИИ НА 
ПИКОЧО-ПОЛОВАТА СИСТЕМА?

До усложнения, свързани с нарушено уриниране, увреждане на горните 
и долните пикочни пътища, хронични възпаления на бъбреците и 
бъбречна недостатъчност (трайно увреждане на функциите на бъбрека). 
Възпаленията на половата система нерядко водят до стерилитет 
(невъзможност да се създаде поколение). За съжаление, не само 
нелекуваните или неправилно лекуваните, но в някои случаи и коректно 
лекувани инфекции могат да причинят увреждания на пикочо-половата 
система. В този смисъл превенцията е от ключово значение.

▶ Интервю на Елена Тодорова
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КАКВО Е АЛАЙНЕР СИСТЕМА?

Алайнер Системата се използва за лечение на криви зъби от 1998 г. 
Първоначално методът е разработен от Американска компания, 
която прави революция в ортодонтията. Оттогава досега, повече от 
6 милиона пациенти по целия свят са успешно лекувани с алайнери. 
Биомеханичният подход е подобен на този при брекетите. Вместо 
телчета и скоби обаче, формата на алайнера създава необходимия 
натиск за преместване на зъбите. По този начин зъбите постепенно се 
придвижват до желаната позиция.

В клиника „Дента плюс“ успешно прилагаме Алайнер системата 
MODERN CLEAR, като метод за лечение на световно ниво с изключително 
качество “Made in Germany”:

• Безопасна

• Подходяща за различни малоклузии

• Планиране и производство в Германия

• Лесна за използване

Modern-както подсказва името, означава че системата се оптимизира 
непрекъснато, за да подсигури лечение, основано на най-новите научни 
познания и технически възможности. 

Тези, които ценят качеството, ще направят правилен избор с MODERN 
CLEAR.

КАКЪВ Е ПРИНЦИПЪТ И ПРОЦЕДУРАТА НА ЛЕЧЕНИЕ?

На първо място, екипът на Дента плюс определя вида и степента на 
неправилната захапка. В индивидуалния план за лечение вземаме 
предвид желанията на пациента, както и терапевтичните особености. 
След което, демонстрираме с 3D симулация, как ще изглеждат зъбите 
в края на лечението. Предварително с помощта на специфичен 
софтуер ние имаме възможността визуално да покажем всяка стъпка 
от напредъка по време на терапията до постигане на желания 
резултат. Едва след като е доволен от крайния резултат пациента дава 
съгласието си за лечение. Алайнерите се изработват от биосъвместим 
материал в лабораторията на Modern Clear в Германия, където екип от 
професионалисти се грижи за прецизното им напасване. Индивидуално 
изработени алайнери се носят ежедневно. Свалят се само при хранене 
и миене на зъби. В началото пациентитеполучават серия от алайнери 
които сменят сами на всеки две седмици. Не е необходимо да посещават 
клиниката за всяка промяна. 
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КОЛКО ВРЕМЕ ОТНЕМА, ДОКАТО СЕ ВИДИ РЕЗУЛТАТ?

Терапията с алайнерите на MODERN CLEAR се основава на сложността 
на диагностицирана малоклузия. Средната продължителност на лечение е 
от 9 до 18 месеца. Екипът на Дента плюс, ще ви обясни подробно процеса 
на лечение и с удоволствие ще отдели време за за допълнителни въпроси.

КАКВИ СА ПРЕДИМСТВАТА НА АЛАЙНЕРИТЕ?

Предимствата на лечението с алайнери в сравнение с традиционното 
лечение с брекети са очевидни. Много хора с неправилно подредени зъби, 
отказват лечение с фиксирани брекети най-вече защото се набиват на 
очи и са неудобни.
Алайнерите почти не се виждат и позволяват дискретно лечение. Колеги 
в работата, клиенти, съученици - никой няма да забележи нищо. Освен 
ако не им кажете.
Алайнерите са подвижни, могат лесно да бъдат свалени преди хранене и 
миене на зъбите. Няма ограничения в избора на храна или в ежедневната 
грижа за зъбите.
Лечението с Алайнерите често е значително по-кратко като време в 
сравнение с брекетите. Прецизното планиране и производство с помощта 
на 3D симулация позволява по-бързо постигане на целите.
Те могат да се използват за коригиране на най-различни малформации 
(криви или струпани зъби или зъби с големи пространства) както при 
възрастни, така и при юноши.

ЩЕ СЕ РАДВАМЕ ДА ВИ ПОСЪВЕТВАМЕ ИНДИВИДУАЛНО И БЕЗ ОБВЪРЗВАНЕ ОТНОСНО “НЕВИДИМАТА” КОРЕКЦИЯ НА ЗЪБИТЕ. 

Моля, свържете се с екипа на ДЕНТА-ПЛЮС: 

ГР. СОФИЯ, УЛ. ГРАФ ИГНАТИЕВ 41-А, ЕТ.1, АП.2

ТЕЛ. 029810366 | WWW.DENTA-PLUS.NET | E-MAIL: DENTAPLUS@DENTA-PLUS.NET

Д-р Светлана Благовестова завършва Факултета по дентална медицина към 
Медицинска академия София през 1997г. Веднага след димпломирането си започва работа 
като семеен стоматолог в клиника “Дента-плюс”, където работи и до днес.
След специализацията по Миофункционална Ортодонтия в Холандия 2015г. прави съвсем 
естествена крачка към обучението за изправяне на зъбите с Алйнерите Modern-clear. 
Двата съвременни метода взаимно се допълват като подреждат зъбите без да се налага 
носене на брекети и имат само ползи на пациентите.
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ПРАВИ ЗЪБИ ПО ЕСТЕСТВЕН ПЪТ 

КАКВО Е МИОФУНКЦИОНАЛНА ОРТОДОНТИЯ? 
Миофукционалната ортодонтия приема, че причините за кривите зъби 
са дишането през устата и дисхармония между мускулите на устата и 
мускулите на лицето. В ранна възраст децата често имат хрема, тонзилити, 
ларингити или бронхиални заболявания, носът са запушва и те започват 
да дишат през устата. Когато заболяването отмине или третата сливица 
бъде премахната хирургично, често навикът да се диша през устата 
остава. Педиатрите и докторите УНГ смятат че работата е свършена, 
но всъщност липсата на корекция на устното дишане на детето води 
до един порочен кръг от последствия. Накратко, когато се диша през 
устата носът не изпълнява функциите за които природата го е създала. 
Синусите и горните дихателни пътища не се развиват правилно и се 
стесняват, което прави в последствие дишането през носа трудно, дори 
човек да има желание. Така въздухът, който се вдишва не е затоплен, 
пречистен и овлажнен, горната челюст остава недоразвита и тясна, 
създават се предпоставки за алергия, инфекции, проблеми със сънят и 
концентрацията на децата. Ако горната челюст не се развива се стига 
до дефицит на средната част на лицето, което от своя страна води до 
промяна на формата и на долната челюст, дихателния път се ограничава 
и недостига място за подреждане на зъбите.
Основната цел на Миофукционалната ортодонтия и Системата MYOBRACE 
е да утвърди дишането през носа и така да подобри развитието на лицето 
и здравето като цяло.
MYOBRACE е съвременна австралийска система създадена за да третира 
причините за малоклузиите и неправилния растеж на челюстите като в 
същото време подрежда зъбите устойчиво в правилна позиция без да ги 
уврежда.
Ползите включват по-широк дихателен път, устойчивост, растеж и 
функция. Изправянето на зъбите е само допълнение към многото други 
ползи за пациента.

ДЕНТАЛНА КЛИНИКА „ДЕНТА ПЛЮС“

СЕМЕЙНАТА КЛИНИКА В КОЯТО СЕ ЧУВСТВАТЕ У ДОМА СИ!

ГР. СОФИЯ, УЛ. ГРАФ ИГНАТИЕВ 41-А, ЕТ.1, АП.2
WWW.DENTA-PLUS.NET | ТЕЛ. 029810366

КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА ЛЕЧЕНИЕТО?
Използват се поредица от силиконови апарати които се носят само един 
час на ден и през нощта. Лечението обикновено е около две години. През 
това време пациентите ежемесечно посещават клиниката за оценка и 
правене на миофункционални упражнения с Майобрейс инструктор. 
Упражненията целят да научат детето да диша през носа, да преглъща 
правилно да поставя езикът на правилното място и челюстите да се 
изместят деликатно и без насилие накъдето е необходимо. Научаваме 
пациента да осъзнае дишането си, да наблюдава и коригира вредните 
навици които устата му извършва. 

ЗАЩО НЕ ПРЕПОРЪЧВАТЕ ТРАДИЦИОННАТА ОРТОДОНТИЯ?
Последствия от Традиционната ортодонтия са увреждане на зъбите 
и рецидиви, с други думи казано след като се свалят брекетите зъбите 
отново се разкривяват, тъй като причините не са отстранени. На 
пациентите им се налага да носят доживот ритейнери. Тази подробност 
обикновено не се споменават когато поставят брекетите или се събщава 
като нещо съвсем естествено. Моето мнение е, че не е нормално да ходиш 
цял живот със залепена тел зад предните горни и долни фронтални зъби, 
която периодично се разлепва. Аз лично не бих причинила такова нещо 
на моите деца. Бих казала, че традиционното ортодонтско лечение има 
много кратка дълготрайна полза.

ЗАЩО ПРЕПОРЪЧВАТЕ МИОФУНКЦИОНАЛНАТА ОРТОДОНТИЯ? 
Миофункционалната ортодонтия е необходима, тъй като традиционите 
методи, не адресират проблема. Миофункционалният ортодонт първо 
утвърждава дишането през носа. Така подобрява растежа естествено и 
предотвратява проблеми със съня.
• Спомага за развитието на лицето и профила
• Разширява горночелюстната дъга без екстракции
• Подрежда долния фронт с минимални сили
• Коригира изместена назад долна челюст и преместена напред горна 

челюст
• Отваря дълбока и затваря отворена захапка
• Стабилна оклузия без фиксирани ритейнери
• Ползи за здравето, по-леко дишане, по-широк дихателен път

ПРИЛАГАМЕ БИОЛОГИЧЕН ПОДХОД КЪМ БИОЛОГИЧЕН ПРОБЛЕМ!

Д-р Луканова е завършила дентална медицина в Медицинска академия София – 
1992 г. През 1994 г. създава дентална клиника „Дента Плюс“. Фокусът на 
клиниката е семейна стоматология. В нея се прилагат всички необходими 
методи за лечението на членовете на семейството, от малки до големи. 
Екипът на клиниката ежегодно преминава през широко допълнително 
обучение по имплантология, пародонтология, естетична стоматология, 
лечение с кръвна плазма, миофункционална и алтернативна ортодонтия.
Липсата на адекватни възможности за ортодонтско лечение на нейните 
собствени деца я подтиква да се запознае с миофункционалната ортодонтия. 
През 2015 г. „Дента плюс“ става първият и единствен засега български 
провайдър на Myobrace. Създаден е екип от Майобрейс инструктори и 
миофункционални ортодонти обучени в Центровете на Myorecearch company 
в Холандия и САЩ. Те ежегодно преминават през допълните обучения за да 
поддържат лечението на световно ниво. Стотиците пациенти лекувани 
в клиниката от цяла България със системата Майобрейс показват 
забележителни постоянни резултати и дълготраен прогрес в развитието на 
захапката, хармонията на лицето.
Д-р Луканова има издадени статии за миофункционалното лечение в 
престижни научни списания (последната и статия е от март месец 2021 г. в 
американското AAGO – The Journal of Airway, Gnatologic orthopedics and facial 
orthotropics).

КАК СЕ ИЗПРАВЯТ ЗЪБИ ПО ЕСТЕСТВЕН ПЪТ?
С методите на Миофункционалната ортодонтия и 
Системата Майобрейс.

Малоклузиите в момента са бли-
зо 100% при подрастващите деца. 
Само Миофункционалната Орто-
донтия може да лекува деца на вся-
ка възраст

д-р Габриела Луканова
MYOBRACE PROVIDER (MCP) – SOFIA – BULGARIA
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Димитър Костуранов: 

КАКВО ТРЯБВА ДА ЗНАЕМ 
ПРЕДИ ПЛАНИРАНЕ НА 
ЕСТЕТИЧНА ПРОЦЕДУРА 
ЗА ТЯЛО
Много важна част от програмата за постигане 
на идеални форми е навременното начало

СТИГНАХА ЛИ ЕСТЕТИЧНИТЕ ПРОЦЕДУРИ ЗА ТЯЛО 
ПОПУЛЯРНОСТТА НА ЕСТЕТИЧНИТЕ ПРОЦЕДУРИ ЗА ЛИЦЕ?
В последните няколко години отчитаме ръст при процедурите за 
тяло в нашата практика и интересът към тях определено расте. Това 
следва и световните тенденции за повишен интерес към оформяне 
на тялото чрез неинвазивни техники. Пациентите ни през последните 
2-3 години стават все по-прецизни по отношение подбора на терапии 
при изготвяне на персоналните им програми. И ако трябва да дадем 
еднозначен и кратък отговор – да, сегментът „ТЯЛО“ се развива, 
намирайки все повече нови потребители и въвеждайки все по-
съвременни и високотехнологични терапии.

КОИ СА НАЙ-ТЪРСЕНИТЕ ЕСТЕТИЧНИ ПРОЦЕДУРИ ЗА ТЯЛО?
Най-често пациентите търсят процедури, посредством които да намалят 
обиколката на различни части от тялото си. В този смисъл едни от 
най-актуалните терапии са тези, които стапят мастните натрупвания и 
извайват проблемната зона. Втората голяма група актуални процедури 
са тези, които намаляват видимо целулита. Този проблем обичайно е 
свързан със стила на живот, което обяснява и все по-младата възраст 
на хората с подобни оплаквания, които консултирам през последните 
години. 

КОГА Е НАЙ-ПОДХОДЯЩОТО ВРЕМЕ ЗА ТЯХ? ИМА ЛИ СЕЗОННОСТ 
ПРИ РАЗЛИЧНИТЕ ВИДОВЕ ПРОЦЕДУРИ?
Най-доброто време за промяна на тялото чрез неинвазивни техники 
е когато човек усети потребността в себе си. Личната мотивация за 
промяна е от голямо значение при процедурите за тяло, тъй като 
изисква пренастройване на целия режим на хранене и движение. При 
този вид терапии сезонът не е от толкова голямо значение, както е при 
тези за лице. Обикновено отчитаме засилено търсене на процедури за 
тяло през пролетта и лятото, но това е чисто психологически феномен. 
В този период от годината човек се опитва да се подготви за плажа и 
за носене на по-леки и отворени дрехи, които неминуемо биха разкрили 
и част от тялото. Моят съвет към пациентите е да планират първите си 
процедури 3-5 месеца преди активната отпуска, ваканция и т.н. Това 
ще даде възможност за постигане на оптимални резултати.

МОГАТ ЛИ ЕСТЕТИЧНИТЕ ПРОЦЕДУРИ ДА ЗАМЕНЯТ 
НЕОБХОДИМОСТТА ОТ ДИЕТА И РЕДОВЕН СПОРТ?
Категорично не! Здравословният хранителен режим и навици, 
активното движение и спортът са от първостепенно значение за 
постигане на желаното тяло. Когато само това не е достатъчно, се 
включват различните по ефективност и степен на инвазивност терапии. 
Много важна част от програмата за постигане на идеални форми е 
навременното начало. Важно е човек да отчете факта, че терапията ще 
даде резултати няколко месеца след началото й, за да бъде тя планирана 
правилно и да даде навреме желания резултат.

КЪДЕ Е МЯСТОТО НА ТЕЗИ ПРОЦЕДУРИ МЕЖДУ ДИЕТАТА И 
СПОРТА?
Успешната класическа формула е: Диета + Спорт + Процедури!
 Процедурите са с огромно значение, когато искаме да подобрим вида 
на дадена зона, а хранителният режим и физическите натоварвания 
водят до оформяне на тялото като цяло. От тук идва и правилната 
стратегия - когато искаме да променим цялостния вид на тялото, 
правилният инструмент са диетата и движението, а когато искаме 
да променим само конкретна област - би следвало да се доверим на 
терапиите за тяло! Никога обаче не трябва да забравяме и факта, 
че намаляващите телесните мазнини процедури водят до риск от 
натрупването на масти в организма. Ето защо ние, като специалисти, 
винаги препоръчваме липоразграждащите терапии да са съпроводени 
с активно движение. Това ще гарантира правилното метаболизиране 
на разградената мазнина и нейното елиминиране от организма без 
неблагоприятни дългосрочни ефекти върху тялото.

КАКВИ СА НАЙ-ПРЕПОРЪЧВАНИТЕ В МОМЕНТА АНТИЦЕЛУЛИТНИ 
ТЕРАПИИ И ВЪЗМОЖНО ЛИ Е ДА ПРЕМАХНЕМ НАПЪЛНО 
ЦЕЛУЛИТА ЧРЕЗ ТЯХ?
Целулитът е състояние, което изисква прецизна диагностика. Причините 
за появата му могат да бъдат различни – генетични, метаболитни, 
ритъм на живот и др. За постигане на резултати от планираните 
терапии е от съществено значение да бъдат разбрани причините за 
появата му. Оценката на типа на целулита и степента му позволяват 
индивидуализиране на терапията. Различни са механизмите, по които 
може да бъде въздейдствано върху него, но всяка програма се базира 
на възможностите за подобряване на лимфния дренаж. Допълнително 
се оценява и възможността за подобряване на структурата на кожата – 
отпуснатост, липса на еластичност, които имат пряко отношение към 
възникването на проблема. В този смисъл радиочестотното третиране, в 
комбинация с нашумялата напоследък ударновълнова терапия Xwave, е 
сред най-предпочитаните. 

ДО КАКВА СТЕПЕН МОЖЕ ДА БЪДАТ НАМАЛЕНИ МАЗНИНИТЕ С 
АПАРАТНИТЕ ПРОЦЕДУРИ ЗА СТАПЯНЕ И СТЯГАНЕ НА КОЖАТА?
Това е един от най-често задаваните въпроси към нас, преди да 
пристъпим към работа. Както всяка друга интервенция, която 
осъществяваме върху тялото на човек, и тази има твърде индивидуален 
характер. Резултатите в повечето случаи зависят от желанието за 
постигане на ефект, което мотивира и промените в хранителния и 
двигателен режим. Несериозно е да обещаваме в цифри степенна 
промяна в тялото, ако преди това не сме постигнали разбирането на 
пациента за необходимостта от целенасочена смяна на стила на живот. 
На второ място идва и въпросът за индивидуалната ефективност 
на всеки вид терапия. Комплексът от генетични, възрастови и 
функционални характеристики на тялото, както и началното състояние 
на мастната тъкан, определят различния начин на повлияване на 
мастните отлагания при различните хора от една и съща процедура.

КОГА Е ВРЕМЕ ДА СЕ ОБЪРНЕМ КЪМ ИНЖЕКЦИОННИ ТЕРАПИИ?
В практиката си всеки специалист, който разработва програми за 
промяна на структурата на тялото, се доверява на балансирания 
подход, съчетаващ терапии с апарати и инжекционни техники. Поради 
естеството на неинвазивните апаратни процедури и относително 
ниската честота на странични ефекти, те са първият избор при 
съставяне на програма за терапия на тялото. Когато апаратните 
терапии не се справят с проблема, идва време за въвеждане на 
инжекционни процедури. Огромен плюс на медицинската практика, 
в която работя, е че винаги мога да разчитам на дерматолозите от 
екипа за оценка на състоянието на кожата и осъществяване на най-
подходящата липолитична терапия или мезотерапия. Инжектирането 
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на разтвори на базата на дезоксихолева киселина или фосфатидилхолин 
позволяват постигане на контролирано разграждане на подкожните 
мазнини и оформяне на красиво тяло.

КРИЯТ ЛИ РИСКОВЕ ОТ УСЛОЖНЕНИЯ ТЕЗИ ПРОЦЕДУРИ?
Разбира се! При неправилно извършени процедури, несъобразени 
работни параметри, неподходящо подбрана технология, 
неквалифициран или недобре обучен персонал рискът от усложнения 
се увеличава многократно. Апелирам към всеки човек, който реши да 

направи процедура за оформяне на 
тяло, да обръща внимание на това 
кой, къде и каква процедура му 
предлага и извършва. Престъпно 
е пациентите да бъдат подлагани 
на терапии с апаратура с неясен 
произход и недоказани качества, 
без яснота до какви резултати 
ще доведе това. За широката 
аудитория е важно да се знае, че 
апаратите за тяло са източници на 
мощни високоенергийни импулси, 
които често имат възможност за 
разпространение към околните 
тъкани, ако не са обезопасени, и 
това може да доведе до различни 
усложнения. От съществено значение 
е и кой извършва процедурите – да 
се довериш на хора без познания за 
човешката анатомия и физиология 
може да бъде опасно. Винаги търсете 
медицински специалисти в клиники!

НА ФИНАЛА НА РАЗГОВОРА – 
КАКВА СПОРЕД ВАС Е НАЙ-
ТОЧНАТА РЕЦЕПТА ЗА ПОСТИГАНЕ 
НА ИДЕАЛНО ТЯЛО В ПЕРИОДА 
ПРЕДИ ЛЯТОТО?
Както вече споменах, промяната 
в начина и стила на живот е едно 
от най-важните действия в плана 
за промяна на тялото. Срещата 
и консултацията с медицински 
специалист, който да състави план 
спрямо вашите индивидуални 
особености, е от основно значение. По 
време на консултацията пациентите 
получават детайлна информация и за 
това как въздействат самите терапии 
върху тялото, кое е важно и защо, кои 
са съществените за него детайли, на 
които да обърне внимание и др. 
Адекватната и правилна преценка 
от страна на специалиста и 
реалистичните очаквания от страна 
на пациента са от изключително 
значение за започване на терапия 
и постигането на желан резултат! 
Трябва да се има предвид и факта, 
че между отделните процедури има 
интервали, в които тялото има нужда 
да преработи и отделя отпадните 
продукти, получени вследствие на 
третирането. 

“Започването и 
планирането на 
процедурите трябва 
да бъде преди 
настъпването  
на лятото!”

Димитър Костуранов – Дерматологична клиника REVERSE
Завършил Медицински Университет – София, специалност 
Физиотерапия.
Над 10 години опит с лазерни и апаратни процедури за лице и тяло. 
С над 30 сертифицирани обучения в България и чужбина.
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Деница Николова: 

ТРЯБВА ДА СЕ ТРЕНИРА УМНО,  
А НЕ ПРОСТО ДА СЕ ВЛИЗА В 
ЗАЛАТА, ЗА ДА СЕ „БЛЪСКА“
Генетичните тестове са изключително полезни 
за определяне на индивидуалния хранителен и 
тренировъчен режим, казва инструкторът  
по групови тренировки

Деница Николова (Дени) е многофункционален инструктор, 
лицензиран към Българска Федерация по Аеробика от 2012 г. 
Страстта й към груповите тренировките се запалва с Тае-Бо през 
2004 г. По-късно открива степ аеробиката и започва да се развива 
като инструктор по групови занимания. Разширява дейността си, 
като се обучава и лицензира в различни спортни дисциплини.
Сертифициран инструктор е по Zumba® Fitness от 2013 г., по Zumba® 
Step от 2014 г., по Zumba® Toning от 2015 г., STRONG Nation от 2016 г. 
и Freestyler® от 2017 г.

 

ДЕНИ, ОТКОГА СПОРТУВАШ И КОЕ ПОРОДИ У ТЕБ ЖЕЛАНИЕТО 
ДА ВОДИШ АКТИВЕН НАЧИН НА ЖИВОТ?
Като повечето девойки, и аз започнах да спортувам, защото исках 
да изглеждам по-добре. Родена съм и съм израснала в един от най-
красивите градове в България – Стара Загора. Установих, че съм 
много по-работоспособна и концентрирана в ученето, ако сутрин 
съм направила няколко обиколки на стадиона, сред природата, на 
чист въздух в красивия парк „Аязмото“. Освен това тези сутрешни 
тренировки се оказаха много облагородяващи и за фигрурата ми, така 
че го правех с удоволствие. След това приятелка ме заведе в салона 
на детска градина (тогава нямаше толкова хубави и модерни зали, 
спортувахме, защото ни беше приятно) на модерната тогава каланетика 
и степ аеробика. Така започнах. В тази възраст по онова време 
тийнейджърите бяхме активни, така че не сме осъзнавали ползата от 
активния начин на живот. Ползите осъзнах с времето и продължавам 
всеки ден да ги преоткривам. Активният човек е по-жив, по-витален, 
има повече енергия и е готов с повече ентусиазъм да бори ежедневието, 
да гони и постига целите си. Активният живот ни прави по-устойчиви, 
регулира процесите в организма, съхранява духа ни млад. Също 
така се бори и предотварява негативните ефекти от стресиращия 
модерен живот. Вярвам, че тайната за добър живот е в балансираното 
хранене, редовната физическа активност, качествената почивка и сън, 
положителното отношение към нещата и хората, които ни заобикалят.

КАКВО ТЕ ВДЪХНОВИ ДА СТАНЕШ ИНСТРУКТОР ПО ГРУПОВИ 
ТРЕНИРОВКИ?
Най-вече желанието да бъда полезна. Това е едно от нещата, които 
най-много ценя в „инструкторстването“. Да виждам резултатите на 
трениращите ме вдъхновява и ме прави щастлива, че имам принос 
в щастието и добруването на другите. Важни са ми хората, които 
тренират с мен, привързвам се и бих искала да бъда част от нещата, 
които им доставят удоволствие. Да допринасяш към здравето, доброто 
самочувствие и здравия дух на хората е велико и носи смисъл. 
А иначе обичам груповите тренировки заради това, че има „заедност“, 
екипност, обща работа. Един от позитивите на индивидуалните 
тренировки е възможността на инструктора да има лично отношение 
към трениращия. На мен някак си ми се получава и когато сме заедно. 
Всеки, който остава в групата и ми се доверява, е обгрижван. И, ако 
това ви звучи пресилено, може да питате моя отбор или просто да 
станете част от него. 

КАКВИ ГРУПОВИ КЛАСОВЕ ВОДИШ И КАК ВЪВ ВРЕМЕТО 
ДОСТИГНА ДО СТИЛА, КОЙТО НАЙ-МНОГО КОРЕСПОНДИРА НА 
СЪЩНОСТТА ТИ?
Преди всичко съм лицензиран инструктор по обща аеробика. След това 
дойде обучението по зумба и нейните разновидности, по стронг – който 
представлява в същността си високоинтензивна интервална тренировка 
(продукт на компанията Зумба), по фристайлър – вид функционална 
тренировка с оборудване (борд и ластици). Това са ми лицензите, 

които обаче, без желанието ми да се развивам и да знам, няма да 
представляват нищо. Произхождам от семейство на здравни работници 
и от малка имам интерес към човешкото тяло. Именно този ми интерес 
страшно много ми помага, за да развивам себе си като инструктор – 
познанието на човешкото тяло и процесите, които протичат в него, 
много помагат в тази ... може би професия, но повече призвание. Така 
го чувствам.
Нямам предпочитан стил, тоест, имам – всичко, което водя ми носи 
удоволствие. В теренировките аз горя и се раздавам, защото водя 
с голяма любов – към това, което правя и към тези, които са ми 
гласували доверие. Не мога да кажа кой стил съответства на същността 
ми – всичко, което водя, е моето нещо и отразява частица от моя 
темперамент. 

НЕОБХОДИМО ЛИ Е ДА ПРИТЕЖАВАШ ЛИЦЕНЗ ЗА ДА ВОДИШ 
ТРЕНИРОВКИ ПО STRONG/ZUMBA?
Да, необходим е лиценз. Както споменах, програмата STRONG е продукт 
на компанията „Зумба“, която има за цел да привлече хора, които искат 
по-сериозно натоварване, по-атлетични. Това не е танцувален клас, това 
е HIIT. Продуктите на компанията „Зумба“ са патентовани, изисква се 
обучение и лиценз, за да бъдат преподавани. 

КАК ПОДДЪРЖАШ АКТУАЛНИТЕ СИ ПОЗНАНИЯ В ОБЛАСТТА НА 
СПОРТА?
Като чета и се информирам, а също и с времето и травмите, които 
съм имала. Научила съм се да познавам тялото си и това много ми 
помага като инструктор. Опитвам се да предпазя трениращите, като се 
базирам на опита си. Също посещавам различни семинари и общувам с 
грамотни хора, от които черпя информация.
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ПОМАГА ЛИ СПОРТЪТ В БОРБАТА СЪС СТРЕСА?
Постоянният стрес повишава риска от сърдечносъдови проблеми, от 
отключване на автоимунни заболявания, стомашни проблеми, сриване 
на имунитета, депресия, психични разстройства и други. Затова е 
важно да се обърне внимание на първите признаци за дисбаланс, 
вследствие на натрупаните негативни емоции. А те са главоболие, 
безсъние, умора и меланхолично настроение, които обичайно приемаме 
за маловажни. В действителност те ни сигнализират за належаща 
нужда от промени. Тренировките много помагат за лекуване на такива 
състояния. Но не спорадичните посещения, а редовното практикуване.

СТРОГ ИНСТРУКТОР ЛИ СИ И КАКВИ СА ПОХВАТИТЕ ТИ В ТОВА 
ДА ПРИВЛИЧАШ ХОРАТА, КОИТО ИДВАТ В ЗАЛАТА, НО НЕ СА 
ТАКА ОТДАДЕНИ?
Колебая се какво да отговоря. Може би съм строга. Изисквам – 
изисквам внимание към движението, изисквам прецизност, изисквам 
контрол, опитвам се да науча хората, че те трябва да контролират 
движението, а не то тях. Защото правилната техника на изпълнение 
на упражненията намалява риска от контузии и, разбира се, води 
до постигане на желаните резултати – добрата фигура, хармонично 
развитото тяло. Изисквам, но и давам. За мен всеки човек в залата е 
важен, за мен всеки е отговорност. Вярвам, че трябва да се тренира 
умно, а не, че просто се влиза в залата, за да се „блъска“. В този ред 
на мисли може би съм строга, но вярвам, че трябва да се тренира за 
здраве и, че инструкторът е в залата, за да инстуктира. Иначе всеки 
може да тренира сам, нали? Процесът обаче върви в двете посоки, ако 
не е така, не се получва. Отдаденият трениращ, този, който прогресира, 
е предизикателство за инструктора и задължение (не в негативния 
смисъл). Тази връзка инструктор – трениращ се базира на доверие. 
Ако го няма, връзката се къса. И точно така привличам хората – с 
отношение, с отдаденост, с внимание, с личен пример и с убеденост, че 
тренировките и активността ни правят по-красиви, по-щастливи и като 
цяло правят живота ни по-хубав.

КАКЪВ ТРЕНИРОВЪЧЕН РЕЖИМ Е ПОДХОДЯЩ ЗА ЗАЕТИТЕ ХОРА, 
КОЛКО ПЪТИ В СЕДМИЦАТА ИМ ПРЕПОРЪЧВАШ ДА ВЛИЗАТ В 
СПОРТНАТА ЗАЛА?
Често се казва, че е добре да се тренира три пъти в седмицата. Аз 
бих казала – поне три. Другояче казано – осигурявайте си почивка и 
време за сън, но бъдете активни. От практиката ми като инструктор 
и житейския ми опит бих казала, че да, има случаи на невъзможност 
да се тренира, но в по-голямата част от случаите важи клишето „има 
ли желание, се намират начини, няма ли достатъчно желание, се 
търсят оправдания“. Особено в днешно време – има толкова начини да 
спортуваме, че, ако наистина активността е част от нашите приоритети, 
бихме намерили малко време и за това в забързаното си ежедневие. 
Вярвам, че спортът, движението не трябва да бъдат задължение, а 
начин на живот. Знам, че звучи крайно, но аз не разбирам хората, 
които не обичат или ги мързи да тренират. Мисля, че просто не са 
намерили своето нещо и че просто не са достатъчно постоянни, за да 
открият колко позитив носи това занимание. И само да кажа нещо – 
активните хора си личат, ленивите също. Първите се откоряват по 
отношението си към света и по младият дух и свежото тяло. 

СМЯТАШ ЛИ, ЧЕ ПОСТИЖЕНИЯТА В СПОРТА И ДОБРАТА 
ФИЗИЧЕСКА ФОРМА СА ГЕНЕТИЧНО ПРЕДОПРЕДЕЛЕНИ И ИМА 
ЛИ ТЕСТОВЕ, КОИТО ДА ПОМОГНАТ ЗА ПОСТИГАНЕ НА БЪРЗИ И 
ТРАЙНИ РЕЗУЛТАТИ?
Разбира се, че има генетика в спортните постижения. Много хора 
искат плочки, а истината е, че не всеки има подходящата мускулатура, 

за да има плочки. Едни са по-експлозивни, други са по-издръжливи. 
С тренировки можем да постигнем много неща, но не можем да 
преборим генетиката си. Например, мускулите са изградени от 
мускулни влакна, които се различават помежду си в метаболитно 
отношение. Доказани са два основни типа мускулни влакна - 
бавносъкращаващи се и бързосъкращаващи се. Съотношението между 
бавно- и бързосъкращаващите се мускулни влакна в скелетните 
мускули се определя от генетични фактори. Това означава, че всеки 
човек се ражда с определено съотношение на влакната. Определянето 
на съотношението им има важно значение в спортната практика 

за правилния подбор и насочване на състезателите към спринтови 
дисциплини или към дълги дистанции. В световен план все повече 
погледът се насочва към информацията, която дават нашите гени. Това 
важи и за начина, по който тялото ни реагира на различните видове 
физическо натоварване и скоростта на метаболизиране на трите важни 
групи хранителни вещества: въглехидрати, мазнини и белтъчини. 
Прекрасно е, че в България също можем да си направим такива 
изследвания вече. Тестът DNASportFit на лаборатория „Геника“ е 
цялостен пакет от генетични маркери, който е изключително полезен за 
определяне на подходящ хранителен и тренировъчен режим. Той дава 
информация и за необходимостта от прием на хранителни добавки. На 
базата на резултатите от него се разработват персонализирани програми 
за превенция, хранене и тренировки. Този тест е важен и полезен не 
само, ако сме съзтезатели, а и, ако сме обикновени хора. Лично аз със 
спокойствие бих се доверила на лаборатория „Геника“ за това. 

КАКВО ПОСЛАНИЕ ИСКАШ ДА ОСТАВИШ НА ЧИТАТЕЛИТЕ НА 
GENICA NEWS?
Бъдете активни, намерете своето спортно занимание и го направете 
част от приоритетите си, нека движенито бъде част от Вашия начин на 
живот. Така ще бъдете винаги млади, здрави, свежи и позитивни!

Mens sana in corpore sano  
(Здрав дух в здраво тяло)
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Д-р Ивета Ташева 
е специалист кардиолог с над 20 години опит и фокус върху интервенционално лечение на многоклонова коронарна болест и лечение на 
периферни съдови оклузии. Клиничните ù интереси включват и ендоваскуларно лечение на исхемичен мозъчен инсулт чрез механична 
тромбектомия и супер селективна фибринолиза, остър белодробен тромбемболизъм, миокарден инфаркт, ренална денервация, каротидно 
стентиране, ендоваскуларно лечение на периферна съдова болест. През последните години разработва авангардно лечение на миомни 
възли чрез емболизация на съдовете, захранващи матката. 

Д-р Ташева не преглежда деца.

ОБРАЗОВАНИЕ

Завършва Медицински университет - София през 1996 г. Има придобити специалности „Вътрешни болести“, „Кардиология“ и 
„Ангиология“. Придобива докторска степен по кардиология със защита на дисертация на тема „Ендоваскуларно лечение на комбинирана 
периферно-артериална и коронарна болест“.

КВАЛИФИКАЦИИ

- Международни курсове по интервенционална кардиология, IVUS и FFR, каротидно стентиране, периферни интервенции;

- Сертифициран специалист по инвазивна кардиология, ангиология и инвазивна съдова медицина.

-  Член на Дружество на кардиолозите в България, Българско дружество по интервенционална кардиология, Европейско кардиологично 
дружество и Европейска асоциация за перкутанна сърдечно-съдова интервенция;

- Множество участия в български и чуждестранни конгреси и симпозиуми.

БИОГРАФИЯ

От 2001 г. д-р Ташева работи като кардиолог в УНСБАЛ “Св. Екатерина” - София. В периода 2006 г. - 2010 г. практикува като инвазиван 
кардиолог в Университетска болница „Лозенец” - София. От 2010 г. до 2012 г. е инвазивен кардиолог в МБАЛ „Аджибадем Сити Клиник 
Токуда“, гр. София. От 2012 г. до 2019 г. е началник „Катетаризационна лаборатория“ в „Аджибадем Сити Клиник УМБАЛ“.

От септември 2020 г. е завеждащ Клиника по кардиология към УМАЛ „Софиямед“.
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ЕМБОЛИЗАЦИЯ НА МИОМАТОЗНА МАТКА -  
АЛТЕРНАТИВА НА ХИСТЕРЕКТОМИЯ
Д-р Ивета ТАШЕВА

Миомите са най-честият тумор на матката и най-честите бенигнени 
образувания в гинекологията. 

20% до 80% от жените развиват миоматозна матка  
до 50-годишната си възраст 

Според някои проучвания могат да бъдат открити в до 40% от 
жените на възраст над 35 години. Симптоматиката включва тежки 
метрорагии при 84.5% от жените, тазова болка при 62% и bulk 
синдром при 83.9%. Заболяването може да е свързано с проблемна 
бременност, ранни аборти, нарушения в репродукцията. На лечение 
подлежат симптоматичните пациенти с болки, кървене, значително 
нарастване на размерите на миомните възли. Лечението зависи 
от възрастта на жената, локализацията, големината на миомния 
възел и от симптоматиката. Консервативното лечение се провежда с 
хормонални препарати, оперативно лечение включва миомектомия или 
хистеректомия.

Нова възможност за лечението на миомите на матката 
е емболизацията на утеринната артерия 

Тя представлява минимално инвазивна процедура, която се използва 
рутинно от около 20 години и вече е заела своето място в съвременните 
ръководства за лечение, на базата на множество клинични проучвания 
с късно проследяване. 

Емболизацията на маточната артерия  
e орган съхраняваща процедура, безопасен  

и ефективен метод в спектъра от процедури  
за лечение на миоматозна матка 

Целта на процедурата е да намали или премахне симптомите, свързани 
със заболяването, както и намаляване на размера на възлите. 

През 1974 г. в Париж, Жан-Жак Mерланд, радиолог, успешно 
извършва първата емболизация на утеринна артерия за лечение на 
тежка менорагия при жена с миоматозна матка. Няколко години по-
късно, д-р Мерланд заедно с д-р Жак Равина – гинеколог, извършват 
емболизация преди миомектомия, за да се намали загубата на кръв 
по време на операция и нуждата от кръвопреливане.(3) През 1993 г. 
д-р Равина и д-р Мерланд започват първото мултицентрово проучване 
за ефикасността и безопасността на процедурата като алтернативно 
лечение на оперативното. 

През посленото десетилетие процедурата става все по-разпространена 
като метод на лечение. Само в САЩ се извършват по около 13 000-
14 000 годишно. Емболизации на артерия утерина по повод тежки 
следродови кървенета се провеждат рутинно от над 35 години.

Гинекологичен преглед, включващ ултразвук, извършен от специалист 
гинеколог, трябва да се осъществи преди решение за процедура. Ако 
ултразвукът не позволява окончателна диагноза, MRI е образното 
изследване с най-голяма точност. Гинекологичен преглед, изключващ 
всички възможни причини за маточно кървене – карцином на шийката 
на матката, карцином на матката или хиперплазия на ендометриума 
е задължителна част от предпроцедурната подготовка. Необходими са 
също – негативен тест за бремененност; лабораторни изследвания – ПКК 
за скриининг за анемичен синдром; коагулационен статус; креатинин; 
препоръчителен е хормонален профил. В контекста на дискусията за 
информирано съгласие преди емболизация, пациентът трябва да бъде 
информиран за липсата на възможност за хистологично потвърждение 
на предполагаемата диагноза. Общият риск от неоткрито злокачествено 
заболяване на матката (включително маточен сарком) при пациенти, 
подложени на оперативно лечение, е между 0,09% и 0,18% в настоящата 
литература.

Както всяка процедура, емболизацията  
има индикации и контраиндикации 

Индцирани са пациенти със симптоматична лейомиоматоза (тежко 
маточно кървене, дисменорея, болка), т.к. асимптомната миома е честа 
и не изисква лечение. Друга индикация включва желанието на пациента 
за минимално инвазивна процедура пред хирургична интервенция или 
предходни неуспешни такива. Отказът на пациента от хистеректомия 
може да включва различни съображения – например репродуктивна 
възраст или религиозни виждания. Абсолютните контраиндикации се 
състоят в уро- или генитална инфекция; съмнение относно диагнозата; 
асимптомен пациент; бременност; предходно лъчелечение на малък таз 
поради риск от тъканна некроза след емболизацията; контраиндикации 
за ангиография – тежки коагулопатии и тежка йод контрастна алергия. 
Относителните контраиндикации са свързани с локализацията – 
педикулизирани или интралигаментарни миомни възли, поради риск 
от перитонеални сраствания след емболизацията, както и възли, 
обхващащи канала на ендометриума; аденомиоза; желание от страна 
на пациентката да запази репродуктивна способност; бъбречна 
недостатъчност; големи миомни възли – при наличие на bulk синдром 
поради по-малката редукция в обема им постпроцедурно.

Процедура се извършва под краткотрайна венозна 
седация или аналгезия чрез епидурален катетър 

През брахиален или феморален артериален съдов достъп и под 
ангиографски контрол се катетаризират селективно утеринните 
артерии. Най-често се нжектират емболизационни партикули с 
големина между 700 и 900 микрона. Налични са множество различни 
видове микропартикули, с малко доказателства за превъзходство 
на едни спрямо други. Медикацията преди, по време на и след 
процедурата включва: аналгетици – обикновено комбинация 
от нестероидни противовъзпалителни и опиоидни аналгетици, 
антибиотична профилактика с широкоспектърен антиобиотик, която е 
без ясни индикации, и антиеметици.

Личният ни опит включва 52 жени, на средна възраст 38 години, с 
проведена емболизация на утеринната артерия, събрани за период 
от 1 година и 6 месеца, с контролни визити на 1-ви, 3-ти, 6-ти и 12-ти 
месец. 3 пациентки са в детеродна възраст, желещи бременност и 
една жена е с карцином на маточната шийка. Всички пациентки са с 
доказани множествени или единични интрамурални миоматозни възли, 
симптоматични, с неконтролирана метрорагия, на фона на оптимално 
медикаментозно лечение. В хода на хоспитализацията пациентките 
подлежат на компютърна томография (КТ) на корем и малък таз или 
ядрено-магнитен резонанс (ЯМР), обективизиращи размера, броя и 
локализацията на миомните възли. При всички пациентки е използван 
брахиален достъп с едноетапна емболизация на двете утеринни артерии 
с микропартикули с размер между 700-900 mc.

Резултатите доказват намаляване на размерите на възлите, при изходен 
среден диаметър 68,4мм, до стойности на 12-ти месец: среден диаметър – 
49мм, значително намаляване на кървенето и симптоматиката при 
всички пациентки, както и подобряване на качеството на живот. При 
нито една от тях не се наблюдаваха усложнения в ранния, както и в 
късния период на проследяване до 12-ти месец. 

Лечението на миома на матката може да варира от наблюдение на 
фибромите или прилагане на лекарства за облекчаване на симптомите 
до по-инвазивни подходи, като миомектомия и хистеректомия. 

Емболизацията е минимално инвазивна 
процедура, алтернатива на оперативния подход. 

Мултидисциплинарният подход и индивидуалната 
селекция на подходящите пациенти  

доказва емболизацията като безопасен  
и ефективен метод на лечение.
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ДА ЗАБАВИМ  
ПРОЦЕСА НА 
СТАРЕЕНЕ!
 
Програмата за стареене е заложена в нашия генотип, 
така че не можем да предотвратим този процес, но 
забавянето му е напълно възможно. Необходимо 
е да се работи на всички нива, като не бива да 
забравяме за правилното хранене, пълноценната 
почивка, спорта и елиминирането на различните 
несъвършенства по кожата, за да възвърнем свежата 
си младежка визия.

д-р ВЕЛИНОВА

ЕПИДЕРМИС 

Най-външният слой на нашата кожа непрекъс-
нато се обновява. С течение на времето ско-
ростта на клетъчното делене се забавя, мърт-
вите клетки се отделят все по-бавно, в резултат 
на което епидермисът се удебелява, което води 
до неравен тен на кожата, пигментация и по-
вяхване. 

КАКВО ПОМАГА? 
● Козметични продукти, съдържащи киселини. 
● Химични пилинги с AHA и BHA киселини. 
● Фотоподмладяване (IPL, BBL). 
● Повърхностен лазерен пилинг.

ДЕРМА 

Изтъняването на дермата е свързано с разграж-
дането на колагеновите и еластиновите влакна: 
забавя се процесът на тяхната регенерация и 
се променя нормалната им структура. А имен-
но те са отговорни за еластичността на кожата, 
тъй като са нейната „поддържаща опора“. От-
тук и появата на бръчки, както и видимо нама-
ляване на тонуса и тургора на кожата. 

КАКВО ПОМАГА? 
●  Избягвайте захарта. Консумацията на захар 

и захарно-тестени изделия води до създаване 
на т.нар. „омрежен“ колаген, който губи елас-
тичността си и много по-слабо задържа вода-
та в тъканите. 

●  Антистрес програми. Включват медитация, 
„разтоварване“ - дни без телевизия, компю-
тър, телефон или таблет, релаксиращи ма-
сажи, разходки и активен сексуален живот, 
а ако е необходимо - специални хранителни 
добавки за намаляване на стреса, които се 
предписват от лекар. Известно е, че стресът 
води до разграждане на колагена, затова 
трябва да бъде елиминиран от ежедневието. 

●  Производство на нов колаген. Процесът зави-
си от наличието в организма на аскорбинова 

киселина (витамин С), желязо, манган, цинк, 
калций, магнезий, нормално ниво на проте-
ини и наличието на следните аминокиселини: 
глутамин, пролин, лизин, цистеин и глицин. 

●  Козметика с аскорбинова и гликолова кисе-
лина, ретиноиди. Тези активни съставки въз-
действат върху фибробластите, които са отго-
ворни за синтеза на колаген.

●  Процедури: инжекционно въвеждане на ко-
лагеностимулатори (Nithya, Sculptra), лазерни 
и терапии с IPL апарати, както и микронид-
линг процедури (дермаролер, дермапен). До-
бри резултати осигуряват също HIFU (Althera, 
Ultraformer) и RF (Thermage).

ХИПОДЕРМА 

Свързаната с възрастта дистрофия на мастна-
та тъкан и загубата на обеми е една от основ-
ните причини за влошаване на външния вид на 
кожата, особено в областта на лицето и шията. 
Кожата се свива, защото повърхността й не се 
променя, а основата, върху която е „опъната“ 
драстично намалява. Постепенно кожата губи 
своя тонус, което води до появата на т.нар. 
„уморено лице“. Поради свързаното с възрастта 
намаляване на колагена и локалните промени в 
мастната тъкан, се формират дълбоки бръчки. 

КАКВО ПОМАГА?
●  Процедури, които поддържат връзките меж-

ду адипоцитите - клетките, съставляващи 
по-голямата част от мастната тъкан. Това са 
радиочестотните процедури, HIFU (Althera, 
Ultraformer), ккато и някои лазерни техноло-
гии. 

●  Липофилинг. Много често е необходимо 
да се попълнят загубените обеми на под-
кожните мазнини. За съжаление тази про-
цедура осигурява само временен ефект.  
ВАЖНО! Невъзможно е да се повлияе на със-
тоянието на хиподермата с помощта на ко-
зметични продукти и терапии, необходими са 
по-сериозни интервенции.

ЛИГАМЕНТЕН АПАРАТ 

Отслабването на лигаментния апарат води до 
изместване на мастните „пакети“: влошаване 
на марионетните бръчки и назолабиалните гън-
ки, както и поява на подпухналост и торбички 
под очите. 

КАКВО ПОМАГА? 
●  Процедури, които стимулират производство-

то на колаген: RF (Thermage), HIFU (Althera, 
Ultraformer), лазер (Fotona), инжекции с кал-
циев хидроксиапатит (Radiesse).

РЕЗОРБЦИЯ НА КОСТНА ТЪКАН 

Лицевият скелет има важно значение за външ-
ния ни вид. Представлява своеобразна осно-
ва, която, за съжаление, също е подложена на 
процеса на естествена възрастова трансфор-
мация - с годините очните кухини се увелича-
ват, а размерът на долната челюст намалява. 
Научните изследвания на известния пластичен 
хирург д-р Клод Лелуар показват, че мускули-
те-депресори, чиято активност е повишена, мо-
гат да стимулират ротацията на костите. 

КАКВО ПОМАГА?
Изключително важна е превенцията, т.е. про-
цедури, които предотвратяват тези неестетич-
ни промени.
●  Контурна пластика с филъри на основата на 

калциев хидроксиапатит - компонент от не-
органичен произход, влизащ в състава на чо-
вешката костна тъкан. 

●  Корекция на депресивната активност на 
лицевите мускули с помощта на ботулинов 
токсин.
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Д-р Малена Герговска:

ДОБИВАНЕТО НА 
ТЕН ТРЯБВА ДА Е 
ЗДРАВОСЛОВНО

UV В лъчите увреждат ДНК на клетката 
и дори организмът да се справи за 
момента, е възможно след години да се 
прояват проблеми по кожата,
казва дерматологът

Д-р Малена Герговска, д.м., е специалист по дерматология и 
венерология. Завършила е Медицинския университет в София 
през 2007 г, а през 2018 г. защитава докторантура към катедра 
„Дерматология, Венерология и Алергология” към Медицински 
Университет – Плевен и придобива научна степен доктор. 
Две години по-късно получава и магистърска степен по обществено 
здраве и здравен мениджмънт към Медицински университет – София.
Има проведени специализации в чужбина, редица публикации в научни 
български и международни списания.
Работи в МЦ „Полимед” АД и дерматологична клиника “Евродерма” – 
София.

Д-Р ГЕРГОВСКА, КОИ СА КОЖНИТЕ ЗАБОЛЯВАНИЯ, КОИТО 
СЕ ВЛОШАВАТ ПРЕЗ ЛЯТОТО И КАКВИ МЕРКИ ТРЯБВА ДА СЕ 
ВЗЕМАТ?
През летните месеци зачестяват фоликулитите (възпаление на космените 
фоликули) на потните и мастните жлези. Влошаване се наблюдава още 
при себорейния дерматит, при розацеята, в някои случаи и при акнето. 
След изгаряне на кожата или само от по-продължителна слънчева 
експозиция може да се активира и инфекцията,причинена от херпесния 
вирус.
Ултравиолетовите лъчи действат като тригерен фактор за обостряне на 
различни видове колагенози (автоимунни болести на съединителната 
тъкан и на съдовете в различни органи). Към тези заболявания се 
причисляват лупусът, склеродермията, дерматомиозитът и други. 
При тези пациенти изключително належащо е, освен използването 
на подходящи продукти за фотозащита, да се носят облекла от 
слънцезащитен материал (с ултравиолетови филтри), както и различни 
аксесоари – слънчеви очила, шапка с по-голяма периферия и други.

КАК СЕ ПОВЛИЯВА АКНЕТО ОТ СЛЪНЦЕТО?
По принцип акнето се влошава от топлото и влагата. При хората с 
това състояние самонаблюдението е много важно. Пациентите сами 
откриват кое им вреди – солената вода, излагането на слънце, влагата 
или друго. Грижата за акнето през летните месеци е ограничена откъм 
терапевтични подходи. Няколкото известни продукта, които подобряват 
и дори лекуват акнето, са фоточувствителни. Когато се прилагат, те 
променят биологията на кожата и това води до зачервявания през 
летните месеци. Системните терапии се прилагат в студените месеци, 
а през лятото се набляга на облекчаване на състоянието с лосиони и 
подходящи кремове, пудри и др. 

ЕДНАКВО ОПАСНИ ЛИ СА UV ЛЪЧИТЕ ЗА ВЪЗРАСТНИТЕ И ДЕЦАТА 
ИЛИ ИМА РАЗЛИКА В КАКВА ВЪЗРАСТ КАК СЕ ОТРАЗЯВАТ ТЕ НА 
КОЖАТА? 
Детската кожа е особено чувствителна към слънчевите лъчи и трябва 
да сме наясно кои са златните правила през лятото, без значение дали 

говорим за ваканция на море, планина или игра в града. Дрехите с 
UV защита са особено подходящи за малките деца – има ги вече и за 
плуване, но е важнода са качествени, както е при слънчевите очила. 
При децата спазването на часовете е ключово – по време на силното 
обедно слънце е задължително да се прибират на плътна сянка. За 
най-малките – бебетата и децата до 3 години, никакво излагане на 
директно слънце. Кожата ни „помни“ всяко едно слънчево изгаряне и 
след години отговаря на тази натрупана „база данни“. Често се случва 
да се допускат слънчеви изгаряния при малките, особено във възрастта 
между 4-5 години, когато са най-неудържими. Това е много опасно и 
децата трябва да бъдат прибрани на сянка, особено в часовете между 
11 и 16 ч. UV В лъчите увреждат ДНК на клетката – това е драстична 
промяна на клетъчно ниво, с която в началото организмът се справя, 
но след години тя e благоприятен терен за развитието на кожен тумор, 
„израждане” на бенки. Появяват се червени съдове (капиляри) или 
множество бенки. Всички тези промени могат да настъпят дълго време, 
след като човек се е излагал на слънце. Децата вече са пораснали големи 
хора, предпазват се, но бенките продължават да се множат, защото 
това е програмирано още в ранната детска възраст.Случи ли се подобно 
нещо, следва задължителна консултация със специалист дерматолог, 
за да може се реагира навреме. Най-голямата заблуда, която все още 
витае между хората у нас е, че появи ли се кожно новообразувание то 
„не трябва да се пипа“. Това е напълно погрешно схващане, което може 
да доведе до фатален край на много хора. Ранното диагностициране 
и профилактиката изискват премахване още в началото на всяко 
съмнително образувание, докато е още малко и не е дало последствия 
за целия организъм. Оставили се, чака ли се, образуванието нараства 
и навлиза в дълбочина, става опасно и крие рискове за здравето и 
прогнозата.

КАК ДА ПРЕЦЕНИМ КАКЪВ ДА Е ФОТОЗАЩИТНИЯТ ФАКТОР НА 
КРЕМА, КОЙТО ИЗПОЛЗВАМЕ ПРИ ИЗЛАГАНЕ НА СЛЪНЦЕ? 
Много се спекулира с това кое защитава повече – 50, 30 или 15 фактор. 
Истината е, че ние дерматолозите, препоръчваме 50 фактор при строго 
определени медицински показания, както и при много силно слънце, 
във водата или пък в планината, където лъчите са къси. 
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В последните години има ренесанс на кремовете с фактор 100, 
широко популяризиран и оспорван от лекарите в миналото. Появиха 
се продукти с този фактор, допълнени от ензими, премахващи 
увреждането на ДНК на клетките. Тази комбинация е особено удачна 
за фотоувредена кожа, при по-светли хора с начална поява на 
пигментации – кератози-актинични и себорейни, както и начални 
кожни тумори.
Важно е да се знае, че дори и при фактор 50 е най-добре да се 
подновява намазването на крема или лосиона, а най-сигурно е хората 
да се приберат на сянка в най-тежките слънчеви часове след 11-11.30 ч.
Грешно е е да се мисли, че добиването на тен е здравословно. На 
практика тенът е опит на кожата да се предпази от ултравиолетовата 
радиация. Кожата натрупва пигменти – китероцити (така нареченият 
светлинен мазол) и по този начин се защитава от UV лъчите. Не е 
правилно становището, че тенът на кожата пази от слънцето. Малцина 
знаят, че тенът на кожата всъщност отговаря на фотозащитен фактор 
четири (SPF 4), което реално е нищо.
Друго погрешно схващане е че не може да се изгори в облачно време. 
Около 80% от ултравиолетовите лъчи проникват през леките облаци и 
изгарянето е осигурено.

МОЖЕ ЛИ МАЗИЛАТА ДА ПРИЧИНЯТ АЛЕРГИЧЕН ДЕРМАТИТ? 
Алергичният контактен дерматит е една от най-често срещаните форми 
на екзема, дължаща се на предварителна чувствителност на кожата 
към различни алергени и развиваща се при многократен контакт с тях. 
Тази екзема се познава по разположението на обрива. При нея кожните 
промени са разположени само в областта на нанесения продукт. 
Фотоалергичният дерматит, както споменахме по-горе, се появява, 
когато върху кожата се нанася определен крем или лосион и след това 
се излиза на слънце. Част от съставките в нанесения продукт под 
въздействие на УВ-А лъчите се превръщат във фотоалергени. Най-често 
наблюдаваме фотоалергичен дерматит при апликация на нестероидни 
противовъзпалителни средства или парфюмирани козметични 
продукти. Клиничните симптоми са сходни с тези на обикновената 
екзема, като протичането на заболяването може да бъде остро или 
хронично. След преминаването на острия стадий на мястото остават 
хипо- или хиперпигментни петна. Фотоалергичният контактен дерматит 
се доказва чрез специфичен тест, наречен фотопач тест.

ДО КОЛКО ПОМАГАТ ДРЕХИТЕ СЪС СЛЪНЦЕЗАЩИТЕН ФАКТОР? 
Слънцезащитните облекла, класифицирани от UPF, подобряват 
защитата на всички срещу UV-свързани рискове за здравето. 
Какво означават рейтингите на UPF? UPF е рейтинговата система, 
използвана за дрехи. Тя е подобна на SPF (Sun Protection Factor) 
системата за оценка, използвана за слънцезащитните продукти. SPF 
се отнася само до ефективността на слънцезащитните продукти срещу 
UVB лъчите, които се считат за най-вредния вид светлина. UPF обаче 
измерва ефективността на тъканите срещу UVA и UVB светлина. Когато 
пазарувате, потърсете по-висок рейтинг на UPF, за да получите по-
добра защита от слънцето. 

КАК КОВИД МЕРКИТЕ СЕ ОТРАЗИХА НА ХОРАТА? ИМА ЛИ 
ДЕРМАТОЛОГИЧНИ УСЛОЖНЕНИЯ, КОИТО СЕ ПОЛУЧАВАТ 
ВСЛЕДСТВИЕ НА РАЗШИРЕНОТО ИЗПОЛЗВАНЕ НА 
ДЕЗИНФЕКТАНТИ И КАКВИ СА ТЕ? 
Най-честото усложнение след употреба на тежки дезинфектанти е 
екземата, възможно е да възникне и алергична реакция. Много от 
хората, които често използват силни препарати на алкохолна основа 
или пък латексови ръкавици, вече имат оплаквания като зачервяване 
и раздразнение на ръцете. Контактният дерматитът може да засегне 
до 80 процента от хората, употребяващи тежки дезинфекциращи 
средства, а около 20 процента може да направят алергична реакция 
към различните вещества. Как да се предпазим? Трябва след всяко 
дезинфекциране на ръцете да се прилага крем, който едновременно да 
овлажнява и омазнява. Въпреки всички мерки обаче при някои хора се 
появяват кожни алергични реакции и се налага лечение. Ако промените 
по кожата на ръцете не преминават, независимо от допълнителните 
грижи и/или лечението, ще бъде необходимо да се направят 
алергологични тестове за установяване на причинителя на алергията. 

ВЕЧЕ СЕ ЗАГОВОРИ ЗА „МАСКНЕ“. БИХТЕ ЛИ ОБЯСНИЛИ КАКВО 
ОЗНАЧАВА ТОВА И КАКВА ТРЯБВА ДА Е ГРИЖАТА, АКО ВЪЗНИКНЕ 
ТАКЪВ ПРОБЛЕМ? 
За съжаление, маските са поредният пример, че дори най-полезните 
неща могат да причинят неудобства при неправилна употреба. 
Раздразненията и несъвършенствата, които са разположени в 
долната част на лицето, са един от страничните ефекти от носенето 
на маска за продължително време. Те могат да доведат и до сериозни 
кожни проблеми, особено при хората с вече налични дерматологични 
заболявания. Причината е, че при нормалния процес на вдишване и 
издишване частички от слюнката, капчиците пот и себум са хванати 
като в капан между кожата и маската. По този начин се получава 
„парников ефект“ – силно се повишава влажността на кожата в 
участъка около устата и носа, който се покрива от маската. Ясно 

е какво следва: нарушена бариерна функция на кожата, нарушен 
микробен баланс и възпалителни промени в областта около устата и 
носа. Много хора спортуват с маски – в тези случаи в „капана” попадат, 
освен капчици, пот и прахови частици.
Проблем създава и премахването на маската – твърде влажна, кожата 
под нея изсъхва много бързо. Резултатът отново е нарушена защита 
и дразнене на кожата. Получава се нарушаване на баланса във всеки 
един момент – по време на носене на маската кожата под нея става 
твърде влажна, при премахване на маската тя рязко се изсушава. Все 
едно се пренасяме от влажния морски въздух в пустинята. Този процес е 
особено изразен при по-високи температури на въздуха и вятъра. Много 
често казваме, че кожата трябва да „диша”. Кожата, която е покрита 
с маска, няма достатъчен достъп до въздух. В тази затворена влажна 
среда кожата се омазнява, черните точки се увеличават и при поява 
на бактерии се получават пъпки. Нарушеното „дишане” на кожата с 
маска е особено вредно за хора, които имат вече кожно заболяване 
в областта на лицето – розацея, периорален дерматит, акне, херпес, 
кожни инфекции. Най-често срещаният проблем е т.нар. оклузионно 
акне с папули, пустули и микрокомедони, разположени на брадичката 
и симетрично по челюстта. С други думи, типично „огнище“, което не 
трябва да се бърка с други кожни проблеми, които също могат да бъдат 
причинени от носенето на маска. Маскнте първо засяга крехката кожа: 
чувствителна, реактивна и най-вече акнеичната кожа.
Две са основните стъпки да си помогнем – правилен избор на маска 
и подходяща грижа за кожата под маската. За хората с чувствителна 
кожа се препоръчва да не избират маски, направени от синтетични 
материи. Подходящи са памучните материи, които не причиняват 
дразнене на кожата. Препоръчва се всеки да притежава най-малко две 
маски, които ежедневно да се изпират с мек сапун и гореща вода и 
задължително да се гладят след това. 
Основно изискване преди поставяне на маската е кожата на лицето да 
се почисти грижливо. Използва се меко почистващо средство или пяна, 
след това се нанася лек хидратиращ крем. Добре е да се ограничи броят 
на продуктите, които се ползват за лицето. Потърсете дерматолог, ако 
проблемите се задълбочат.
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 Д-р Борис Стоилов:

При първия пренатален 
скриниг можем да установим 
85% от големите сърдечни 
аномалии при плода
Между 11-та и 13-та г.с. можем да открием и 9 от 
10 жени, които ще развият преекламсия и да 
предотвратим това състояние, казва специалистът 
по фетална медицина

Д-р Борис Стоилов е специалист по фетална медицина, управител на Център по 
Майчино-Фетална Медицина, гр. Пловдив и преподавател в Медицински университет-
Пловдив. През 2014 г. той специализира фетална медицина в Лондон, под ръководството 
на „‘бащата“ на тази специалност проф. Кипрос Николаидес. В практиката си 
извършва високоспециализирани изследвания и проследяване на бременни с цел 
откриване и профилактика на различни аномалии и състояния при майката и бебето. 
Многократно посещава световни форуми по фетална медицина, където черпи най-
актуалната информация по темата и след това я прилага в своята практика. Няколко 
години участва в националната кампания на радио Витоша „‘Повече българчета за 
България!“. Има реализирани и няколко собствени благотворителни инициативи.

Д-Р СТОИЛОВ, ЗАПОЗНАТА ЛИ Е БЪЛГАРКАТА КАКВО 
ПРЕДСТАВЛЯВА ФЕТАЛНАТА МЕДИЦИНА И КАКВО Е НЕЙНОТО 
ЗНАЧЕНИЕ ЗА БРЕМЕННАТА И БЪДЕЩОТО Й БЕБЕ?
За съжаление, не само българките, но и жените като цяло в световен 
мащаб, не са напълно запознати. Причината е, че бремеността е събитие, 
което в повечето случаи се случва от 1 до 3 пъти в живота. Нужно е е 
акушер-гинеколозите, които наблюдават бременните, да са запознати 
със значението на феталната медицина. Те трябва да информират 
пациентките кои са важните прегледи и да ги насочват. Затова доброто 
партньорство между специалистите по фетална медицина и акушер-
гинеколозите е изключително важно. Разбира се, ние, специалистите по 
фетална медицина, правим всичко възможно, за да може и самите жени 
да са максимално запознати с изследванията, които трябва да направят 
по време на бременността и да са подготвени какво им предстои.

КОГА БРЕМЕННАТА ТРЯБВА ДА НАПРАВИ ПЪРВИЯ СКРИНИНГОВ 
ПРЕГЛЕД И ЗАЩО ТОЙ Е ТОЛКОВА ВАЖЕН?
Първият и най-важен преглед е между 11-та и 13-та гестационна 
седмица. Това е многообхватен преглед, който най-общо 
индивидуализира риска от различни състояния и заболявания на всяка 
една бременна жена. Когато знаем риска за конкретната пациентка да 
развие, примерно, гестационен диабет, ние можем да я посъветваме 
какво да прави оттук нататък. Изключително важен момент в този 
преглед е определянето на срока на бременността, както и на вероятния 
термин на раждане. Това става чрез измерване на бебето. 
Друга важна част от този преглед е оглеждането на всички структури 
на бебенцето. Ние го гледаме от главата до петите, за да видим дали 
всички органи и системи функционират наред. Правим и т.нар. 
скрининг за анеуплоидии, които са най-честите генетични заболявания. 
Това са трите заболявания - синдром на Даун, синдром на Едуардс 
и синдром на Патау. Освен това изчисляваме риска за развитие на 
прееклампсия.

КАКВО Е ПРЕЕКЛАМПСИЯТА?
Това е състояние, което е свързано с повишено кръвно налягане след 
средата на бременността. То може да засегне всички органи и системи на 
бременната жена и да доведе до фатален край както за бебето, така и за 
нея. За съжаление, това е едно от най-честите и най-тежките усложнения 
и ние се стремим да установим риска от развитието на това състояние. 
Най-важното е, че вече можем и да го предотвратим още преди то да се 
е развило. Тоест, ние в този много ранен срок можем да установим 9 от 
10 жени, които ще развият прееклампсия и да я предотвратим при две 
трети от жените. Това е изключително важно, защото прееклампсията 
се среща при около 5-6 на 100 жени, докато синдром на Даун се среща 
при една на 700 бременностти. Предотвратяването на прееклапсията 
има значение за предотвратяване на усложненията, заболеваемостта и 
смъртността при плода и при майката. Това са основните пунктове за 
този така важен преглед - скринингът в първия триместър.

В ЕДНО ИНТЕРВЮ КАЗВАТЕ, ЧЕ БЛАГОДАРЕНИЕ НА ПРЕГЛЕДА 
ПРЕЗ ПЪРВИЯ ТРИМЕСТЪР МОЖЕ ДА СЕ УСТАНОВЯТ 85% ОТ 
ГОЛЕМИТЕ СЪРДЕЧНИ АНОМАЛИИ ПРИ ПЛОДА. 
БИХТЕ ЛИ РАЗКАЗАЛИ ПОВЕЧЕ ПО ТАЗИ ТЕМА?
Да, може да се установят 85 % от големите сърдечни аномалии. В 
този срок бебенцето е около 5-7 см, а сърчицето му е колкото грахово 
зърно. Благодарение на много високата резолюция на техниката, 
на увеличението, което може да направим, на натрупаните знания 
в резултат на десетки години проучвания, както и на тясната 
специализация, дори и в този в този кратък срок и с тези малки 
параметри може да установим голяма част от най-тежките сърдечни 
аномалии. Когато говорим за сърдечни аномалии трябва да знаем, 
че има еволюция в развитието на някои от сърдечните аномалии. Те 
може да се развият в по-тежка степен на по-късен етап, затова ние 
оглеждаме бебето и на по-късни етапи. Установяването на такива 
аномалии в началото на бременността ни дава до голяма степен яснота 
за състоянието на бебето. Ние можем да направим изследвания, за 
да установим дали тези аномалии са свързани с генетични дефекти 
или не и съответно да се опитаме възможно най-рано да дадем 
прогноза за това бебе. Някои от сърдечните аномалии, въпреки че се 
водят от тежките, може да имат и добър изход. Когато са установени 
пренатално, ние насочваме бременната към специалисти по фетална 
ехокардиография, както и към сърдечни хирурзи, които евентуално 
след раждането да извършат лечение. Това лечение може да бъде както 
медикаментозно, така и оперативно.

РИСКЪТ ОТ ГЕНЕТИЧНО ЗАБОЛЯВАНЕ, КОЙТО СЕ ОТКРИВА ПРИ 
ТЕЗИ ПРЕГЛЕДИ, ОЗНАЧАВА ЛИ ЗАДЪЛЖИТЕЛНО ПРЕКЪСВАНЕ НА 
БРЕМЕННОСТТА?
Не, в никакъв случай не означава това, защото, както казахме, това 
е риск, а риска ние го определяме в съотношение едно към нещо – 
1:2, 1:50, 1:10 000 и т.н. Резултатът, който показва риск от някакво 
генетично заболяване, в никакъв случай не означава, че бебето има 
това заболяване. Дори и рискът да бъде 1:2, което е 50 на 50, това 
не означава, че бебето има генетично заболяване. Именно затова ние 
имаме следващи изследвания, с които да потвърдим или отхвърлим 
възможността. 
Един от често използваните методи са неинвазивните пренатални 
тестове. Те са с много голяма точност – 99.8% за синдром на Даун и 
се изследване частици на ДНК-то на плода, чрез взимане на кръв от 
бременната, което е абсолютно безопасно и за майката, и за плода. 
Искам да подчертая, че това изследване е изключително само за 
синдром на Даун, Едуардс и Патау. За всички останали генетични 
амноалии не може да бъде референция поради малкото научни данни. 
Когато обаче става въпрос за изключително висок риск – 1:9, 1:10, 
тогава препоръчваме инвазивни процедури, като хорионбиопсия 
или амниоцентеза. При тях взимаме материал и от плацентата, и от 
околоплодната течност и ги изпращаме на нашите колеги генетици, 
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които да установят дали генетично плодът е здрав. При тези състояния 
ние разчитаме изключително много на генетиците, защото има над 
6000 генетични заболявания. Това че имаме риск от Даун синдром не 
означава, че не може да открием и някакъв друг. Именно тук е моментът, 
в който трябва да обсъдим именно какви точно генетични изследвания 
да се назначат и направят. Да обобщим - рискът, който се получава след 
скрининга в първи триместър, в никакъв случай не означава, че бебето 
има генетичен проблем. Резултатите от този скрининг ни насочват към 
по-широко изследване за определени състояния.

ЗАПОЗНАТИ ЛИ СА ДНЕШНИТЕ РОДИЛКИ С ГЕНЕТИЧНИТЕ 
ТЕСТОВЕ И КАК МОЖЕ ПО НЕИНВАЗИВЕН НАЧИН ДА ПОЛУЧАТ 
ТОЛКОВА МНОГО ИНФОРМАЦИЯ?
Смятам, че специално за неинвазивните тестове има много 
информация. Те са с едно изключително качество – при тях няма риск 
за майката и плода. Единственият риск за майката е от взимането на 
венозна кръв, като при всяка венозна манипулация. Но неинвазивният 
тест е направен специално за синдром на Даун. Когато започнем 
да говорим за други синдроми, там детекцията е вече много ниска. 
За съжаление това, което на мен ми прави впечатление е, че този 
скринингов тест се използва масово и без предназначение. Засега 
мащабните и достоверни проучвания показват, че ние може да 
използваме неинвазивните тестове за синдром на Даун, синдром на 
Едуардс, синдром на Патау. Аномалиите на половите хромозоми са 
малко под въпрос, а за делеционните синдроми все още се извършват 
различни проучвания, които не могат да кажат със сигурност дали 
тези тестове стават за всички или за част от микроделеционните 
синдроми. Затова аз лично използвам теста специално за синдром на 
Даун, защото синдром на Едуардс и синдром на Патау са ехографски 
диагнози и не бива да бъдат пропускани по време на скрининга през 
първи триместър. Ако някой ги пропусне, такъв човек не би трябвало 
да прави такъв скрининг. Искам да подчертая, че инвазивните тестове 
също имат своето място, те разширяват диагностичното си поле в 
последните години и там също има определени особености. Ние не 
можем да изследваме плода за всяко едно генетично заболяване, защото 
това практически е невъзможно, но можем да направим достатъчно 
разширени изследвания. Ако при тях открием генетичен дефект, тогава 
след консултация с генетик или друг специалист можем да насочим 
бременната какво генетично изследване да се направи.

ПРОСЛЕДЯВАТ ЛИ СЕ ПО РАЗЛИЧЕН НАЧИН БРЕМЕННОСТИТЕ, 
ПРИ КОИТО БЕБЕТО Е ЗАЧЕНАТО ИНВИТРО?
Като цяло не. Бебетата, заченати инвитро се проследяват по същия 
начин, както и бебетата при другите бременности, ако нямаме 
придружаващи заболявания и ако става въпрос за едноплодна 
бременност. Има си протоколи, по които се проследява едноплодна или 
двуплодна бременност. Инвитрото крие своите рискове от определени 
усложнения по време на бременността и това е нещо, което трябва да го 
имаме предвид, но изследванията и честотата на прегледите са същите 
като при всяка едноплодна бременност. Ако има някакви проблеми, 
поведението се преоценява.

ПРИЕТО Е ДА СЕ СМЯТА, ЧЕ РОДИЛКИТЕ НАД 30 ГОДИНИ СА 
ПО-РИСКОВА ГРУПА. ВЪЗРАСТТА ФАКТОР ЛИ Е В РЕШЕНИЕТО 
ДАЛИ ДА СЕ НАПРАВИ ПРЕГЛЕД ПРИ СПЕЦИАЛИСТ ПО ФЕТАЛНА 
МЕДИЦИНА?
Категорично не е и ще ви кажа защо. Имал са пациентки на 18 години, 
чиито плодове са били с генетични проблеми. Имал съм пациентки на 45 
г., на които дори не се е налагало да се правят по-разширени изследвания 
или неинвазивен пренатален тест и всичко е било наред на края на 
бременността. Възрастта, разбира се, е един от факторите, които винаги 
взимаме пред вид, защото с нея се увеличават определени рискове. Риска 
за различни състояния, усложнения или генетични заболявания обаче го 
оценяваме на базата на много фактори и накрая получаваме определена 
честота. Веднага се връщам исторически назад, защото през 70-те години 
на миналия век на всички жени в Англия, които са били над 35 години, 
се е предлагало да се прави амниоцентеза. И са се правили амниоцентези 
поголовно. По този начин обаче са се откривали едва 30% от бебетата 
с Даун синдром. Защо? Защото се е използвал само един фактор. А 
мнозинството от бебетата с Даун синдром са при по-млади жени, защото 
по-младите жени бременеят повече. Така че използването на един 
фактор е изключително подвеждащо. Когато в кабинета влезе жена на 
определена възраст ние знаем, че състоянието й крие определени рискове 
от усложнения. Идват обаче и жени, които са под 18 г. и са в риск от 
прееклампсия. Жените с първа бременност също са с определен риск. 
Възрастта има значение, но тя е само един от многото фактори. 

АКО ТРЯБВА ДА ОБОБЩИМ В НЯКОЛКО ИЗРЕЧЕНИЯ НАШИЯ 
РАЗГОВОР, КАКВИ ПРЕДИМСТВА БИХТЕ ИЗТЪКНАЛИ ОТ 
ПОСЕЩЕНИЕТО НА БРЕМЕННАТА ПРИ СПЕЦИАЛИСТА ПО 
ФЕТАЛНА МЕДИЦИНА?
Всяка бременна жена трябва да знае, че се нуждае от 
високоспециализирани изследвания. Скринингът през първия 
триместър е много важен. Смятам, че повечето жени вече знаят, 
че трябва да си направят фетална морфология в средата на 
бременността и търсят именно такъв специалист. В България сме 
12-15 специалисти по фетална медицина, които наистина сме 
специализирано обучени. За съжаление, поголовно се смята, че ние 
само гледаме на ехограф. Нашата работа не е само да гледаме бебето 
на ехограф. Тя е свързана с консултация на бременната и то в пълен 
мащаб – както за установяването на структурни аномалии на плода, 
така и за установяването на генетични заболявания. Но най-важното 
е скринингът за определени състояния, т.е. да предвидим развитието 
на определени усложнения като прееклампсия, гестационен диабет 
и преждевременно раждане и да ги предотвратим. Крайната ни цел 
е майката и бебето да бъдат изписани живи и здрави от родилния 
дом и ако е имало проблеми, да им се дадат съвети и насоки какво 
трябва да се прави и как да се проследяват и двамата.

Крайната ни цел е майката и бебето да бъдат 
изписани живи и здрави от родилния дом.
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