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Мария Бакалова е родена на 4 юни, 1996 г. в Бургас. Завършила е 
Националното училище по музикалко и сценично изкуство „Панчо 
Владигеров“ в родния си град с първа специалност „Актьорско 
майсторство за драматичен театър“ и втора специалност „Флейта“. 
През 2019 г. се дипломира в НАТФИЗ София. Била е студентка в 
класа на Иван Добчев. Бакалова е играла на сцената на Драматичния 
театър в Пловдив и има участие в няколко български филма. 
Ролята на Тутар Сагдиев във филма „Борат 2“ й донесе световна 
известност и номинации за „Оскар“, „Златен глобус“ и наградата на 
Британската академия за филмово и театрално изкуство (БАФТА). 
Тя е първата българка, номинирана за престижните отличия.
С Мария Бакалова разговаря издателят на Genica News Атанас 
Месечков.

МАРИЯ, ПЪРВО ДА ВИ БЛАГОДАРЯ, ЧЕ ОТКЛИКНАХТЕ НА 
ПОКАНАТА НА „GENICA NEWS“ ЗА ИНТЕРВЮ И ЗА ТОВА, ЧЕ 
ТОЛКОВА ЧЕСТО СЕ ПРИБИРАТЕ В БЪЛГАРИЯ ИЛИ ПОНЕ НА НАС 
ТАКА НИ ИЗЛЕЖДА. ЗА МЕН И ЗА ЕКИПА НИ Е ОГРОМНА ЧЕСТ, ЧЕ 
СТЕ С НАС!
Аз благодаря за поканата! И за мен е огромна чест да си поговорим. 
Старая се да се прибирам възможно най-често. Незнам дали е 
достатъчно често, вероятно винаги може повече. Надявам се с 
отшумяването на вируса пътуването да бъде по-лесно. 

КАК СЕ ПРОМЕНИ ЖИВОТЪТ ВИ СЛЕД НОМИНАЦИЯТА ЗА „ОСКАР“ 
И ПРОМЕНИ ЛИ СЕ ИЗОБЩО?
Сигурно се е променил и то в степен, че станах може би по-отговорна в 
действията си, реакциите си, изказа си, постъпките си. Когато повече 
хора ни наблюдават и когато имаме платформа, е добре да бъдем 
колкото се може по-добър пример. Защото, ако можем да си помагаме, 
светът ще бъде по-хубав.

СПОМЕНАХТЕ ЗА ПОЗИТИВНА ПРОМЯНА. КАКВА БЯХТЕ ПРЕДИ? 
КАКВА СЪПОСТАВКА БИХТЕ НАПРАВИЛИ?
Не знам каква съпоставка бих наравила. Знам само, че откакто се 
помня, винаги действам интуитивно, без да съм планирала решението 
си, действието си. Сега се опитвам малко от малко да обмислям нещата. 
Умерено, не много-много. Може би това е по-голямата промята - да съм 
по-разумна може би.

ТОВА СТАРАНИЕ ЗА РАЗУМ ПРЕМАХНА ЛИ 
ИМПУЛСИВНОСТТА, ЗА КОЯТО ГОВОРИТЕ?
Не мисля, просто се старая да си подбирам думите - 
може би в по-правилен словоред и начин, по който 
да бъдат разбрани.

СЛАВАТА КАК ПОВЛИЯ НА ЕЖЕДНЕВИЕТО ВИ? 
МОЖЕ ЛИ СПОКОЙНО ДА СЕ РАЗХОДИТЕ В 
ПАРКА, БЕЗ НИКОЙ ДА ВИ ПРИТЕСНЯВА И ДА 
ПРАВИТЕ ВПЕЧАТЛЕНИЕ?
Аз живея в Лос Анджелис и един от минусите там 
е, че няма много паркове. Предимно се движиш с 
кола, но мисля, че както се движим всички с маски, 
е трудно някой да те разпознае и реакцията да 
бъде нещо отрицателно или положително. Хората 
са разбиращи – че си някой, който се занимава 
с такава професия, затова вероятно биха те 
разпознали, биха казали „Здравей“, ти ще кажеш 
„Здрасти“ и ще си пожелаете хубав ден.

А КАКВИ НЕЩА НАУЧИХТЕ ЗА ЖИВОТА И 
ЧОВЕШКОТО СЪСТОЯНИЕ ОТ ПОГЛЕДА НА 
ЗНАМЕНИТОСТ?
Честно да ти кажа, колкото повече мисля, толкова 
повече стигам до заключението, че все по-малко 
знам за човешкото състояние, за човешкия дух, 
за човешките избори, мисли... Все повече въпроси 
си задавам, все по-малко отговори получавам. 
Постоянно питане, търсене на смисъл. То може би 
е така цял живот. Ако намерим смисъл, може би 
отиваме някъде другаде.

КОЙ Е ВАШИЯТ СМИСЪЛ?
Моят смисъл е да бъда щастлива и да правя другите 
около мен, близките ми, щастливи. Смисъла е 
наистина да бъда щастлива. Смисъла е работата, 
с която се занимаваш, да ти доставя удоволствие. 
Хората, с които комуникираш, да бъдат 
положителни. Да цениш всеки изминал ден, защото 
в крайна сметка сме тук, дишаме, чуваме, виждаме, 
ходим или най-важното – живи сме, и това си е 
дар. Докато осъзнаваш това, ти си щастлив човек. 
Защото си тук. Може да е трудно понякога, може 
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да ти се струва нещо невъзможно, но все пак си тук и сега. Защото в 
крайна сметка само това ни принадлежи. Дори утрешният ден, може 
би дори и следващият час е неизвестен, така че се наслаждавам на 
момента. Може би това ми е смисъла – да изстискам момента и да му се 
насладя, защото той е незаменим, той е уникален.

ВИЕ ЩАСТЛИВА ЛИ СТЕ?
Ами щастлива съм. Щастлива съм.

НА КОЯ ДРУГА ЗНАМЕНИТОСТ СЕ ВЪЗХИЩАВАТЕ?
Аз се възхищавам на много хора. Не съм сигурна, че мога да кажа, че 
подражавам на много артисти, защото всеки един е уникален сам по 
себе си. Но, разбира се, имена като великата Оливия Колмън или Мерил 
Стрийп, или Глен Клоуз са икони, с които по един или друг начин съм 
имала възможността да се срещна – дали под формата на Zoom или 
на някакво малко събитие покрай наградите миналата година. Други 
все още само гледам на кино, като Мерил Стрийп, и се надявам един 
ден да се видим. Но, разбира се, има и много млади творци, които са 
невероятни. Миналата година с видях с един невероятен актьор, и той е 
млад, и бих дала всичко да работя с него един ден... Или невероятният 
Мадс Микълсън, който може би е причината, която ме накара да се 
влюбя в киното. Беше 2012 година – имаше два филма с негово участие 
в главната роля, мисля че беше на „София филм фест“ – „Кралска афера“ 
и „Ловът“. Това беше годината, когато си казах „Ето, това искам! Искам 
да се занимавам с кино, искам да е датско кино“. Била съм някъде на 
14-15 г.

С ТОЛКОВА ЛЮБОВ ГОВОРИТЕ ЗА ВСИЧКИ ТЕЗИ ХОРА. АКО НЕ 
БЯХТЕ ЗНАМЕНИТОСТ, КАКВА БИХТЕ ИСКАЛА ДА БЪДЕТЕ?
Аз, честно казано, не знам дали съм искала да бъда знаменитост. Знаех, 
че искам да се занимавам с нещо, което ме кара, което ми позволява 
да избягам – да избягам от ежедневието, да избягам от личните ми 
проблеми, мечти дори, щастливи моменти, и да имам възможността 
да бъда различен човек днес и утре, и вдруги ден, и в по-други ден. 
Но актьорството идва и с разпознаваемост, може би затова хората 
го наричат знаменитост. Иначе аз просто си избрах да си играя цял 
живот, което е дар. Аз поне го оценявам като дар. Но, ако това не беше 
станало, щях да се занимавам с журналистика.

ИМАТЕ ЛИ ЖЕЛАНИЕ ДА ИЗБЯГАТЕ ОТ МЯСТОТО НА 
ЗНАМЕНИТОСТ? НАТЕЖАВА ЛИ ВИ ТОВА?
Аз постоянно си имам това жеание да бягам от действителността. 
Затова се занимавам с актьорство. Дали е конкретно от знаменитост 
или е просто от моя начин на живот, нямам представа. Но стремежът за 

бягство и към непознатото си е дълбока част от моето сърце, ако трябва 
да бъда честна. Защото много хора казват, че са предпочели да бъдат 
актьори например, за да се опознаят все повече, да дълбаят дълбоко 
себе си и да открият неща, които не са знаели. При мен не беше така и 
все още не е така. Аз се наслаждавам от това да влизам в различни роли 
и да си представям, че това е абсолютно различен от мен човек. Може 
би по този начин обратно пропорционално разбирам неща за себе си, 
които вероятно има и не знаех, че ги има.

ОТ ВЕСТНИКАРСКИТЕ ХРОНИКИ ИЗГЛЕЖДА, ЧЕ ЖИВЕЕТЕ 
БЛЯСКАВО, СРЕЩАТЕ СЕ С МНОГО ИЗВЕСТНИ ХОРА. КАКВО Е 
УСЕЩАНЕТО?
Не съм ги чела тези вестникарски хроники. Аз съм щастлива с живота 
си. Ако кажа, че не съм, ще излъжа. Имам много положителни хора в 
обкръжението си. Имам много хора, с които искам да продължа пътя си 
професионално и лично – дали по събития или извън събитията. 

СПОРЕД ИНФОРМАЦИЯ В HOLLYWOOD REPORTER ВЕЧЕ ИМАТЕ 
НОВ ПРОЕКТ – ЩЕ ИГРАЕТЕ В БРИТАНСКО-ИТАЛИАНСКАТА 
РОМАНТИЧНА КОМЕДИЯ THE HONEYMOON. КОМЕДИЙНИЯТ 
ЖАНР ЛИ Е ВАШАТА СТРАСТ И ПРИЗВАНИЕ ИЛИ ПРОСТО ТАКА СЕ 
СЛУЧВА, ЧЕ ВИ КАНЯТ В ТАКИВА ФИЛМИ?
Снимахме The Honeymoon преди три месеца в Италия. Снимачният 
процес беше във Венеция и в Рим и наистина е копродукция между 
Англия и Италия. Но всъщност най-важното за мен е, че това е първият 
ми продуцентски проект, свен актьорски. И не съм изпълнителен 

продуцент, а съм продуцент. Беше много интересно, защото научаваш 
много неща, за които изобщо нямаш представа. По никакъв начин не 
мисля, че съм научила много, с малки стъпки започвам да навлизам в 
тази среда, защото е доста важно. Важно е да погледнеш от другата 
страна, защото понякога като актьор не си даваш сметка колко много 
усилия се полагат в това ти да се чувстваш ок на снимачната площадка. 
И колко по-благодарен трябва да бъдеш на всеки човек от екипа. 
Това е работа, която продуцентите извършват преди ти да стъпиш на 
тази площадка и много, след като ти излезеш от нея. Защото имаш 
предпродукция, след това имаш подготовка, след това влизаш в снимки, 
след това постпродукция, след това имаш промоция на филма, имаш 
кампаии евентуално, премиери. Това са все неща, които са изработени от 
този т.нар. продуцентски екип. Филмът ще излезе вероятно през 2022 г., 
забавен е, много е смешен. Изключително интересен кастинг направихме, 
с много актьори от различни страни. Имаме англичанин комедиант – 
Асим Чаундри, имаме французин – Лукас Браво, имаме полско-
американски актьор – Пико Александър. Така че мисля, че филмът ще 
бъде доста интересен и мащабен. И красив, все пак е Италия.
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ТОВА Е ОГРОМНА КРАЧКА, КАК СЕ РЕШИ ДА БЪДЕШ ПРОДУЦЕНТ?
Вложих много повече усилия в началото на продукта. Проектът дойде 
сравнително в сурова форма и в продължение на няколко месеца 
сценаристът, режисьорът на филма и аз стояхме и обмисляхме какво 
може да се промени по сценария, какво може да се добави, с кои 
актьори може би ще наравим прослушванията, кои актьори може 
би ще поканим на кастинг. Беше доста интересен процес. Наистина, 
отделя се много повече време, но ако искаш да започнеш да трупаш 
опит, важно е да инвестираш това време. Защото, за да спечелиш 
нещо в бъдеще, трябва да инвестираш в началото. Но ти ми зададе 
в началото един върос, на който мисля, че аз не отговорих – относно 
жанра. Романтична комедия досега не съм снимала. Това е нещо 
съвсем различно и съм щастлива, че снимахме романтична комедия с 
актриса от източна Европа в главната роля, понеже такова нещо не се 
е случвало досега в западното кино. Хубаво е някак си да се съборят 
тези стени, които все още съществуват в киното на Запад за нас – да не 
бъдем виждани като главни женски роли, в някакъв положителен образ, 
в любовна роля. Относно комедията – ако трябва да бъда честна, цял 
живот съм си мислила, че няма да стигна до комедия. Защото филмите, 
в които съм участвала преди това – докато бях студентка - бяха от 
тинейджърка, която иска да се самоубие, до тинейджърка, която има 
ХИВ, до тинейджърка, която има любовна трангресивна връзка с баща 
си... друга тинейджърка, която ражда във ваната... Доста дълбоки, 
тъжни роли. Но колкото повече упражнявам комедийния жанр, който 
започва да ми става доста апетитен, осъзнавам, че това е най-трудният 
жанр. Защото хората са много по-претенциозни за шегата, която 
ще чуят, отколкото за нещо, което ще ги натъжи. Всеки от нас има 
доста трудности във всеки един момент от живота си. Ние не знаем 
какво се случва на Петя, на Иван, на Ива..., с какво се справят, така 
че и най-малкото нещо може да ни накара да се разчувстваме, ако е 
добре направено. Но много по-трудно може да накараш някой да се 
разсмее. Затова ми е интересно да се занимавам с комедия, доста ми е 
интересно. А и животът е труден, затова, ако може по някакъв начин да 
го разведрим, защо не.

ИЗБРОИХТЕ АКТЬОРИ ОТ ТОЛКОВА МНОГО НАЦИОНАЛНОСТИ, ВЪВ 
ФИЛМА THE HONEYMOON. ИМА ЛИ СРЕД ТЯХ И БЪЛГАРИ?
В този проект нямаме български актьор, защото цялото действие се 
развива в Италия. Има български линии във филма, които са майка ми 
и баща ми. Всъщност, имахме няколко българи на терен и беше доста 
интересно, докато снимахме в Италия. Имаме бъдещи няколко проекта - 

аз имам проект, заедно с Юлиян имаме проекти, които искаме да бъдат 
изцяло организирани за снимане в България и за българи в чужбина. 
Те трябва да бъдат копродукции и с тях ще се занимаем в началото на 
2022 г.

Т.Е. КАЗВАТЕ НИ, ЧЕ ЩЕ ИМА ПРОЕКТИ, В КОИТО ЩЕ БЪДАТ 
ПОКАНЕНИ БЪЛГАРИ?
Със сигурност. Това, към което се стремим и за което е борбата, е тези 
кастинги, които са така лимитирани към днешна дата, да станат много 
по-отворени. Аз не съм много съгласна с цялостната идея за квоти и 
задължително да бъде поканен източноевропеец или азиатец, или друга 
националност просто заради квотатата. Борбата е затова да бъдат 
отворени кастинги, за да могат различни хора да покажат на какво са 
способни. И да не е заради расата и заради цвета на кожата или заради 
акцента. Просто отвори кастингите и най-точният човек ще спечели 
ролята.

КАЗВАТ, ЧЕ НА НЯКОИ ХОРА СЛАВАТА НЕ ИМ ПОНАСЯ. ВИЕ КАК 
УСПЯВАТЕ ДА НЕ ГУБИТЕ ПОЧВА ПОД КРАКАТА СИ? 
Доста е странен този въпрос. Славата е като щастието. Славата е и като 
тъгата. Това са все чувства. Славата може би не е чувство, а е понятие. 
Но на човек може да не му понесе и когато е прекалено влюбен и когато 
е прекалено обичащ или прекалено емоционален - може би това е най-
точната дума - и може да се главозамае, може да не бъде много здаво 
стъпил на земята. Но отново се връщам към това, което мисля – че ако 

ЗДРАВЕТО ОТ ПОГЛЕДА НА СПЕЦИАЛИСТА



701.01.2022/01.04.2022 специализирано издание Мария Бакалова

оценяваш всеки един момент, който имаш, и просто си благодарен на 
това, което ти се случва, разбира се, че ще бъдеш здраво стъпил на 
земята и няма как славата да не ти понесе. Може би до голяма степен 
заради възпитанието, което си получил от родителите си и приятелите, 
които имаш.

БИЛА СТЕ ИНТЕРВЮИРАНА ТОЛКОВА МНОГО ПЪТИ, ИМА ЛИ 
ВЪПРОС, КОЙТО СТЕ ИСКАЛИ ДА ВИ ЗАДАДАТ И ОЩЕ НЕ СА ВИ 
ГО ЗАДАЛИ?
Ами не знам, аз обичам да бъда изненадвана. Нямам конкретен въпрос, 
който съм си таргетирала, че искам да го чуя.

ИЗВЕСТНИТЕ ХОРА СА ПРИМЕР ЗА ПОДРАЖАНИЕ, ИНФЛУЕНСЪРИ, 
РОЛЕВИ МОДЕЛИ. ВИЕ МИСЛИЛА ЛИ СТЕ ЗА КАУЗА, КОЯТО Е 
БЛИЗКА ДО СЪРЦЕТО ВИ И КОЯТО БИХТЕ ПОДКРЕПИЛИ?
До голяма степен наистина сте прав. Хората, които имат тази платформа 
да бъдат по някакъв начин разпознаваеми, би трябвало да я използват с 
положителна цел, би трябвало 
да се застъват за неоправданите 
и за хората, на които не им е 
даден шанс, които не са чути, 
не са видяни. Има много каузи, 
които бих искала да подкрепя 
и за да не бъда прекалено 
разпръсната, по-скоро на този 
етап бих се фокусирала върху 
две организации, с които съм 
работила в последната година. 
Едната е „Уницеф“, другата 
е amfAR – първата е за деца 
в неравностойно положение, 
другата е за изследвания на 
ХИВ и СПИН. Може би моята 
загриженост за ХИВ и СПИН 
се случи до голяма степен и 
заради филма „Жените наистина 
плачат“. Тогава беше първият 
ми досег с проучване какво 
всъщност е това заболяване, 
как е създадено, как се развива, 
възможно ли да е да бъде 
излекувано. Защото, ако малко 
сме наясно, ваксината, която в 
момента всички ние имаме за 
COVID, е развита на базата на 
ваксината, която от години се 
разработва за ХИВ. Но са минали 
години, години, години и лек все 
още няма. Та това е нещо доста 
близко до сърцето ми, въпреки 
че нямам роднинска връзка с 
някой, който е засегнат от виуса. 
Не мисля, че и трябва да има, 
защото е някак си нечестно това 
заболяване да бъде по някакъв 
начин неглижирано, да бъде 
стигматизирано. Има много 
голям проблем с разбирането, 
особено в някои страни, въз 
основана на това какво е 
да бъдеш носител на вируса 
ХИВ. Понякога те очернят 
с това, че едва ли не нямаш 
право на живот, едва ли не 
или всеки един момент ти ще 
си отидеш. Което не е вярно, 
защото с терапията, която 
amfAR е разработила, с по 1-2 
хапчета, ти можеш да си водиш 
нормален живот. И, разбира се, 
другата благотворителност, към 
която чувствам, че сърцето ми 
принадлежи, са децата, защото 
те са бъдещето. Ако няма деца, 
няма да има продължение на 
този живот. Всяко едно дете 
има правото на равен старт, 
трябва да му бъде даден шанс 
да започне. Оттам нататък кой 
както се развие. Но ако можеш 
да дадеш на някого шанс да 
започне поне, какво по-хубаво от 
това?

ПРЕВЕНЦИЯТА НА ЖЕНСКОТО ЗДРАВЕ И НАСЪРЧАВАНЕ НА 
ПРОФИЛАКТИКАТА, С КОЯТО МОЖЕ ДА СЕ СПАСЯТ МНОГО ЖИВОТИ, 
Е ОСНОВНА КАУЗА НА ЛАБОРАТОРИЯ „ГЕНИКА“ И НА GENICA NEWS. 
ДО КОЛКО ПРИПОЗНАВАТЕ СЕБЕ СИ В ТАКАВА КАУЗА?
До голяма степен, защото аз съм жена.

В ТАЗИ ВРЪЗКА ПРАВИТЕ ЛИ ЕЖЕГОДНИТЕ ПРФИЛАКТИЧНИ 
ПРЕГЛЕДИ, КОИТО СА НУЖНИ ЗА ВСЯКА ЕДНА ДАМА?
Правя и то много прегледи. Имам може би малко хипондрия. Всякакви 
заболявания и вируси, и неща, които могат да се случат... Умирам от 
страх, че може да имам нещо и се изследвам по два пъти в месеца за 
всичко – отгоре до долу. Това е изключително важно. Много хора не 
знаят, че от пренебрегване на изследвания ти може да стигнеш до 
фаза на болест, която после не може да излекуваш. Ако хванеш нещо 
навреме, дори и най-страшните неща, като ХИВ, рак, рак на гърдата, 
рак на шийката на матката, тези неща може да бъдат овладени и да не 
костват живота ти и травмата, която това ще нанесе на семейството ти 
и близките ти.

КОИ НЕЩА ОТ ЖИВОТА ОЩЕ СА 
ЗАГАДКА ЗА ВАС?
Мисля, че всичко е загадка. Аз се 
събуждам всеки ден с въпроса „Сега 
накъде? Какво предстои?“, дори да 
има план за дадения ден.

В ТАЗИ ВРЪЗКА ИМА ЛИ НЕЩО, 
ОТ КОЕТО БИХТЕ СЕ ОТКАЗАЛА 
КАТО СЕ СЪБУДИТЕ?
Не. Не мисля, че бих се отказала от 
каквото и да е.

КОЕ КАРА СЪРЦЕТО ВИ НАЙ-
БЪРЗО ДА ЗАТУПТИ?
Близките ми, семейството ми. 
Разбира се, че семейството ми е 
на първо място. Приятелите ми... 
Човекът е човек сред човеците в 
крайна сметка. Отделно от личните 
и любовните чувства, аз съм и 
жесток работохолик. Това също 
кара сърцето ми да тупти страшно 
силно. Ако съм на терен, ако си 
чета сценария, ако водя срещи, ако 
бълваме идеи за нещо в бъдеще, 
това изключително много ме 
мотивира и вдъхновява.

КОЙ Е НАЙ-ВАЖНИЯТ ЧОВЕК В 
ЖИВОТА ВИ?
Мама.

КАКВО БИХТЕ Й КАЗАЛИ?
Благодаря!

ЗА КОЕ?
За кое не? Благодаря! Не знам дали 
едно нещо би било достатъчно или 
две, или три, или пет и десет... Това 
е благодарност. Безконечна!

АКО МОЖЕХТЕ ДА ЗАДАДЕТЕ 
НА МЪДРЕЦ ЕДИН ВЪПРОС, НА 
КОЙТО ДА НАУЧИТЕ ОТГОВОРА, 
КАКЪВ БИ БИЛ ТОЙ?
Имам право само на един въпрос? 
Вероятно въпросът ми към него 
би бил: „Ако имате право на един 
въпрос, на който да знаете отговора, 
какъв би бил той?“. Вероятно 
мъдрецът ще знае по-добър въпрос 
от мен и отговорът на него ще е 
може би по-важен. Мисля, че така 
бих процедирала.

И НАКРАЯ – КАК СТЕ?
Може би този въпрос бих искала 
да ми бъде задаван по-често, както 
ме попита по-рано. Добре съм. 
Вълнувам се. Страхувам се много 
често. Чувствам много. Смея се 
много. Когато ми е тъжно, започвам 
да се смея. Когато ме боли, пак 
започвам да се смея. Мисля, че съм 
добре. Жива съм. Снимки: Костадин Кръстев - Коко
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Понякога те очернят с това, 
че едва ли не нямаш право на 

живот, едва ли не или всеки 
един момент ти ще си отидеш. 

Снимка: Костадин Кръстев - Коко
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Д-р Мефтуне Шефкетова:

Неинвазивен пренатален тест

Концепцията за неинвазивните генетични 
изследвания е нещо, което звучи 
едновременно малко космическо тип "Гатака", 
малко страшно, но и много вълнуващо. Това е 
наистина невероятен начин човечеството да 
се възползва от най – новите технологии, за 
да намери отговори на изключително важни 
въпроси.Всички сме наясно, че технологиите, 
в частност медицината непрекъснато се 
развиват и дават въможност за разплитане 
на все по-сложни казуси. Една от най-новите 
разработки в тази област е тенденцията за 
неинвазивни генетични тестове.

Неинвазивен пренатален тест или още наречен 
неинвазивен пренатален скрининг  

е метод за определяне на риска плода  
да се роди с опрделено генетично състояние.

Нарича се неинвазивен, защото по същество не наранява или не 
застрашава пряко бремеността, респективно плода, за сравнение 
при амниоцентезите съществува макар и минимален риск от 
спонтанни аборти. Какво всъщност представлява теста – взема се 
кръв от бременната жена и се изследват малки фрагменти от ДНК, 
циркулиращи в нея. ДНК представлява дълга молекула, плаваща в почти 
всяка наша клетка и носи закодирани инструкции за нейното развитие. 
Фрагментите, които се изследват се наричат фетална безклетъчна ДНК, 
тъй като за разлика от основните ДНК, които се намират в клетъчното 
ядро, те са свободно циркулиращи. По време на бременността в 
майчиното кръвообращение има смесица от ДНК, принадлежащи на 

майката и от плацентата, принадлежащи на плода. Анализирането на 
ДНК от плацентарен произход дава възможност за ранно откриване 
на определени генетични аномалии, без това да наранява и подлага на 
риск плода.

Най-често теста се използва за откриване на хромозомни нарушения, 
причинени от наличието на допълнителна хромозома или липсваща 
такава. Всеки човек има 46 хромозоми, групирани в 23 двойки. Такива 
са Down синдром, Тризомия 21 - допълнителна 21 хромозома, Тризомия 
13 – допълнителна 13-та хромозома, Тризомия 18 – допълнителна 18-та 
хромозома или допълнителни или липсващи Х, Y полова хромозома.

Изследването може да се използва за скрининг на състояния, причинени 
от липсващ сегмент на хромозома. Също така за състояния, причинени 
от промени в единични гени. За да се осъществи изследването е 
необходимо достатъчно фетално ДНК в майчиното кръвообращение. 
Счита се, че феталната фракция трябва да е над 4%, което обикновено 
се получава около 10 г.с. на бременността. Ако изследването се направи 
по-рано, когато фракцията не е достатъчна, резултатът може да е 
фалшиво негативен. Освен ранен срок причини за фалшиво негативен 
резултат биха могли да бъдат грешки при вземане на пробата, обезитет, 
аномалии на плода, скорошно кръвопреливане.

КОГА СЕ ПРЕПОРЪЧВА ТОЗИ ТЕСТ? 
Той е много удачен при напреднала възраст на майката, когато риска 
от генетични заболявания е по-голям; при предходни спонтанни 
аборти; при данни от страна на двойката за генетични заболявания 
във фамилията; при състояния, които биха направили евентуална 
амниоцентеза неосъществима.

Неинвазивните генетични изследвания имат потенциала да променят 
живота ни в позитивна посока. Те дават възможност на хората да 
правят информиран избор и по този начин да се грижат по-добре за 
себе си и семейството си.От друга страна те биха могли да са в основата 
на все повече научни изследвания в посока на превантивно лечение 
за определени заболявания, преди дори те да са се проявили. Наред с 
всичките предимства на неинвазивното генетично изследване, има и 
негативи. 

Неинвазивните генетични изследвания дават 
информация за нашия собствен геном и геномите  

на нашето семейство, но не ни дават цялата 
информация за нашето здраве. 

Дали неинвазивното генетично тестване ще бъде прието за масова 
употреба или не, все още е обект на дебати.
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Проф. д-р Георги Чернев:

НОВА НАДЕЖДА –  
Персонализирана 
едноетапна меланомна 
хирургия!

КАТО СПЕЦИАЛИСТ НЕ САМО В ОБЛАСТТА НА 
ДЕРМАТОВЕНЕРОЛОГИЯТА, НО И В ДЕРМАТОХИРУРГИЯТА, БИХТЕ 
ЛИ НИ РАЗКАЗАЛИ В КАКВА ПОСОКА СЕ РАЗВИВА ХИРУРГИЧНОТО 
ЛЕЧЕНИЕТО НА МЕЛАНОМА?
Дерматохирургията е най-интересната част от дерматологията 
особено тогава, когато е базирана на логично обосновани 
подходи. Предимството на тази най-сериозна или значима част 
от дерматологията (“Kралицата на дерматологията”) е, че се трупа 
независим индивидуален опит.
Персонализираното лечение на меланомите би могло да се раздели на 
ранн (хирургично и късно) нехирургично. Ако ранното хирургично 
лечение е оптимално, то късното таргетно лечение би могло да 
се обезмисли. И това е в полза на пациентите. Но и в ущърб на 
фармацевтияните компании...
По отношение на стандартното или ранно хирургично лечение на 
меланома, лично според мен, съществуват доста ˝зони˝, подлежащи на 
оптимизация. Възможността за редуциране на броя на хирургичните 
сесии например е една от тях и тя на практика се оказва възможна 
опция за всеки един стадий на меланома.
Практикуваме го от 2015 година с доста добри крайни резултати. 
Данните ни са официализирани в сериозни международни списания/ 
издания. 
Индивидуалното или персонализирано лечение на меланомите 
на по-късен етап също така се оказва възможно и е базирано на 
типизирането на вида рецептори в меланомната клетка. Трудно 
достъпно е, изисква тясно профилиране и непрекъснато проследяване 
поради адаптативността на меланомните клетки да преодоляват ˝уж 
ефективните механизми˝, заложени първоначално в обещаващите 
терапевтични алгоритми като BRAF инхибитори и имунотерапия 
например. 
Проблематиката на иновативното медикаментозно леяение е, че 
то е само временно ефективно поради склонността на туморната/
меланомната клетка към ˝временна податливост˝ откъм външни 
сигнали. 
Самата клетка се оказва интелигентна ефекторна система на˝клетка-
убиец˝, която се учи и еволюира, преодолява, адаптира се, оцелява. 
Тези наблюдения се пораждат и от факта, че поне до момента, най-
успешни се оказват винаги първоначално третираните с ˝иновативни 
медикаменти˝ пациенти. Впоследствие тази ефективност намалява 
драстично. Губи се. 

КАКВИ СА УТВЪРДЕНИТЕ ДО МОМЕНТА МЕТОДИ ЗА ЛЕЧЕНИЕ 
НА МЕЛАНОМА ПО ОФИЦИАЛНИЯ ГАЙДЛАЙН НА AJCC (AMERICAN 
JOINT COMMITTEE ON CANCER),КАКТО И ЕВРОПЕЙСКИТЕ 
ГАЙДЛАЙНИ ЗА ЛЕЧЕНИЕ НА МЕЛАНОМ?
Утвърдените към момента гайдлайни за лечение не меланомите в 
Европа и Америка показват известни различия или съдържат някои 
неясноти. Именно тази вариабилност на подхода, която е съпроводена 
(паралелно с това) с не напълно логични (поне за мен, но и не само) 
препоръки, би могла да бъде разглеждана и като вероятна причина за 
меланомната прогресия. 
Международните гайдлайни залагат на двуетапен хирургичен подход: 
първична хирургична интервенция с поле на хирургична сигурност до 
3мм, последвана от хистопатологична верификация на отстранената 
тъкан, както и последвало определяне на необходимостта и съответно 

обема от втора оперативна намеса (на базата на установената в 
препарата туморна дебелина). Втората хирургична интервенция би 
могла да бъде съпроводена с реексцизия (целяща сумарно/ крайно 
резекционно поле между 1 и 2 см), както и паралелното отстраняване на 
така наречения дрениращ лимфен възел особено в случаите, когато се 
касае за тумори с дебелина между 1 и 4 мм (средно дебели меланоми).

ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ЛИ СА СТАНДАРТИТЕ ИЛИ ГАЙДЛАЙНИТЕ ЗА 
ЛЕЧЕНИЕ НА МЕЛАНОМИ?
Не би следвало да се забравя, че: международно общоприетите 
алгоритми, нямат задължителен, а само препоръчителен характер, а и 
са изпълними винаги в рамките на 2 хирургични сесии. Проблемите 
за резекционните полета касаят и приложимостта на гайдлайните и в 
чужбина.
Когато е налична прогресия на меланома, а гайдлайните са спазени- на 
практика не съществува правен проблем.
Ако обаче липсва прогресия в рамките на иновативното лечение на 
меланомите - всички подскачат или мълчат. Причината е, че не са част 
от иновацията..и се търсят обяснения за успеха на другите. И в това е 
парадокса..

ИМА ЛИ ТОЧНО И ЯСНО ДЕФИНИРАНИ СРОКОВЕ, КОИТО ТРЯБВА 
ДА СЕ СПАЗВАТ МЕЖДУ ДВЕТЕ ХИРУРГИЧНИ СЕСИИ?
Тъй като времевите интервали между двете хирургични сесии не 
са ясно и точно фиксирани/дефинирани, в световната литература 
съществуват различни мнения по въпроса кога би следвало да се 
проведе таз реексцизия: част от тези мнения споделят тезата, че 
забавянето на втората хирургична сесия с повече от 2/3 седмици, на 
практика обезсмисля и нейното провеждане. 

КАКВА Е ПРИЧИНАТА СТАНДАРТИТЕ ПО ГАЙДЛАЙНИТЕ ДА НЕ 
МОГАТ ДА СЕ ИЗПЪЛНЯТ В РАМКИТЕ НА НОРМАЛНИТЕ СРОКОВЕ?
По принцип доста рядко бихте могли да получите стандартна 
хистология в комбинация с панел/имунохистохимия за меланом в 
рамките на тези срокове. 
Това често е последвано от търсенето на второ, трето мнение и едва след 
това- преминаване на онкокомисия и решение как да се подходи. 

НОВИТЕ АЛГОРИТМИ ЗА ЛЕЧЕНИЕ НА МЕЛАНОМИ ПОМАГАТ ЛИ В 
ТОВА ОТНОШЕНИЕ?
Иновативното лечение на меланомит (персонализирана едноетапна 
меланомна хирургия) не минимализира, а напълно премахва ˝риска от 
забавяне˝.

КОЕ СПОРЕД ВАС БИ МОГЛО ДА СЕ ОБОЗНАЧИ КАТО 
ВАРИАБИЛНОСТ НА ИЗБОРА?
Проблематична се оказва препоръката на AJCC за лечение на меланоми 
с туморна дебелина от 1 до 2мм (средно дебели меланоми клас А), 
възлизаща на сумарно резекционно поле между 1 до 2 см (вариабилно 
резекционно поле в рамките на 2 хирургични интервенции), докато 
Европейските и Немските гайдлайни за хирургично лечение на 
меланомите например препоръчват 1 см сумарно (крайно или общо 
резекционно поле) и в двата случая комбинирано с детекция и 
отстраняване на дрениращ/и лимфни възли.

ЗДРАВЕТО ОТ ПОГЛЕДА НА СПЕЦИАЛИСТА
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И тук иновативните гайдлайни за хирургично лечение на меланома 
обединяват различия от подобен тип и предлагат еднократна 
хирургична интервенция.

СЪЩЕСТВУВАТ ЛИ ДРУГИ СЛАБОСТИ В МЕЖДУНАРОДНИТЕ 
ПРЕПОРЪКИ ЗА ХИРУРГИЧНО ЛЕЧЕНИЕ НА МЕЛАНОМИТЕ, КОИТО 
СЕ НУЖДАЯТ ОРТ ПРЕОСМИСЛЯНЕ?
Друг сериозен недостатък на гайдалайните на AJCC, но и на 
Европейските и немските гайдлайни напр., е липсата на реципрочност 
между клинично отмерените резекционни полета и хистологично 
установените впоследствие отстояния на резекционните линии от 
туморната тъкан. 
Това би обяснило и наличието на прогресия/рецидиви при меланоми, 
които са със сходна или еднаква туморна дебелина, но на практика 
биват третирани с различни резекционни полета?! Тези несъответствия 
няма как да бъдат премълчани, а същевременно да се инвестират 
милиарди за таргетна терапия та на напредналите, метастазирали 
меланоми. 
Критерият за пълно съответствие между клинично премерената и 
хистопатологично установената туморна дебелина е следващият 
критерий, които беше наскоро въведен в новосъздадения от нас 
гайдлайн за иновативна меланомна хирургия. Това не е нещо ново, и 
ние апелираме за него още от далечната 2017:
Tchernev G, Chokoeva AA. New Safety Margins for Melanoma Surgery: Nice Possibility 
for Drinking of “Just That Cup of Coffee”? Open Access Maced J Med Sci. 2017 Jun 
11;5(3):352-358. doi: 10.3889/oamjms.2017.068. PMID: 28698757; PMCID: PMC5503737.

НЕ ОТРАЗЯВАТ ЛИ МЕЖДУНАРОДНИТЕ ГАЙДЛАЙНИ ТЕЗИ 
СПЕЦИФИКИ? 
Американските гайдлайни в лицето на AJCC отново имат догонващ 
характер по отношение на иновациите за меланоимна хирургия и едва 
през 2021 в рамките на своите препоръки те за първи път загатват, че: при 
несъответствие между клинично отмерената и хистопатологично установена 
туморна дебелина, клиницистът би могъл да се стреми към разширяване на 
ексцизията/ плод на индивидуално решение и желание (?):
Swetter SM, Thompson JA, Albertini MR, Barker CA, Baumgartner J, Boland G, 
Chmielowski B, DiMaio D, Durham A, Fields RC, Fleming MD, Galan A, Gastman B, 
Grossmann K, Guild S, Holder A, Johnson D, Joseph RW, Karakousis G, Kendra K, Lange 
JR, Lanning R, Margolin K, Olszanski AJ, Ott PA, Ross MI, Salama AK, Sharma R, Skitzki 
J, Sosman J, Wuthrick E, McMillian NR, Engh AM. NCCN Guidelines® Insights: Melanoma: 
Cutaneous, Version 2.2021. J Natl Compr Canc Netw. 2021 Apr 1;19(4):364-376. doi: 
10.6004/jnccn.2021.0018. PMID: 33845460.

Догонващият характер на тези препоръки, както и неговото полвинчато 
споделяне определено не са от полза за пациентите и подкрепят отново 
тезата ни за необоснована вариабилност. 
В иновативните гайдлайни за персонализирана меланомна хирургия 
това би следвало да залегне като задължително условие. И ние го 
прилагаме и препоръчваме.

НА БАЗАТА НА КАКВИ НОВОВЪВЕДЕНИ КРИТЕРИИ ПРЕДЛАГАТЕ 
ВЪВЕЖДАНЕТО НА НОВ АЛГОРИТЪМ, ПРОФ ЧЕРНЕВ? БИХТЕ ЛИ 
БИЛ ПО-КОНКРЕТЕН!
Базовите критерии за определяне на индикацията за този тип 
интервенция/интервенции (когато не са или са комбинирани с 
паралелното провеждане/детекция/отстраняване на дрениращ лимфен 
възел, когато е необходимо), са коренно различни от тези на AJCC/
European guidelines for melanoma surgery и не касаят хистологията 
както до момента. А именно – това са: клиничната находка, 
дерматоскопията и ехографски премерената предоперативно туморна 
дебелина. Третирането по тези критерии разделя подхода за лечение 
на меланомите на 3 подосновни групи, като група 2 би могла да бъде 
разделена на допълнителни две подгрупи или да бъде обединена в една: 
1.  Хирургично лечение на тънки меланоми, меланома ин ситу и 

тежко диспластични невуси с поле от хирургична сигурност от 
1 см във всички посоки/ без провеждане на дрениращ лимфен 
възел в рамките на една единствена хирургична сесия. Базови 
критерии за изпълнимост преди интервенцията: индикативни 
клиника и дерматоскопия. Незадължителни спомагателни критерии: 
конфокална микроскопия и предоперативно ехографско измерване 
на туморната дебелина. Необходимостта от отлична клинична/
дерматоскопска преценка на провеждащия манипулацията или 
екипа, е задължително условие.

2.1  Хирургично лечение на средно дебели меланоми клас А (1-2 
мм предполагаема туморна дебелина, клас А, средно дебели 
меланоми): 1 см поле на хирургична сигурност във всички посоки, 
комбинирано с паралелното отстраняване на дрениращ лимфен/и 
възли в рамките на една хирургична сесия. Базови критерии 
за изпълнимост преди интервенцията: индикативна клиника 
и дерматоскопия за меланоми под 1 мм, както и задължително 
предоперативно измерване на туморната дебелина (да е под 
2мм). Спомагателни критерии: при възможност – конфокална 
микроскопия. Необходимостта от перфектни клинични/ 
дерматоскопски познания, както и от наличието на специалист с 
опит в областта на кожната ехография, е отново задължителна.

2.2  Хирургично лечение на средно дебели меланоми клас Б 

(предполагаема туморна дебелина между 2 и 4 мм): 2 см поле на 
хирургична сигурност, комбинирано с отстраняването на дрениращ 
лимфен възел в рамките на една хирургична сесия. Базови 
критерии за изпълнимост преди интервенцията: индикативни 
клиника и дерматоскопия за меланоми с туморна дебелина над 1 
мм, задължителна предоперативна ехография на тумора с данни 
за тумор с дебелина над 2 и под 4 мм. Спомагателни критерии- 
конфокална микроскопия по възможност/наличност.  
Средно дебелите меланоми клас А и клас Б биха могли да бъдат 
обединени в един хирургичен алгоритъм, като първичното 
резекционно поле бъде 2 см например, което се припокрива напълно 
и с американските гайдлайни за лечение на меланомите AJCC / 
вариабилно резекционно сумарно поле между 1 до 2 см за меланоми 
с установена туморна дебелина между 1 и 2 мм след проведена 
първична ексцизия. Информираното съгласие на пациентите в 
рамките на тази процедура е една важна стъпка от целия процес.

3.  Хирургично лечение на така наречените дебели меланоми/ над 4 
мм туморна дебелина, измерена хистопатологично: 2 см поле на 
хирургична сигурност в рамките на първата хирургична сесия, 
като в зависимост от липсата или наличие на локорегионални 
или далечни метастази- това резекционно поле е дискутабилно и 
би могло да бъде редуцирано или намалено. Причина: наличието 
на предполагаеми микрометастази и вероятно липса на смисъл 
от провеждане на дрениращ лимфен възел. Тук позицията на 
клинициста е често изчаквателна и щадяща. Решенията се взимат 
на туморен борд / онкокомисия. Сумарното резекционно поле би 
могло да варира между 1 и 2 см и се провежда в рамките на една 
единствена хирургична сесия. Базови критерии за изпълнимост 
преди интервенцията: индикативни клиника и дерматоскопия, 
задължително предоперативно ехографско измерване на туморната 
дебелима ехографски – би следвало да е над 4 мм, както и скрининг 
за метастази: Пет скенер, КТ с контраст за главата/ въпрос на 
обсъждане.

За всеки един от споделените стадии би следвало 
да бъде запазена като задължително условие 

еквивалентността/ реципрочността между клинично 
отмерените предоперативно резекционни граници 

с впоследствие установените хистопатологично 
резекционни отстояния от туморната тъкан. Не винаги 

лесно изпълнимо, но гарантиращо определено  
по-голяма сигурност за пациента.

СМЯТАТЕ ЛИ, ЧЕ ОПТИМИЗИРАНИЯТ ОТ ВАША СТРАНА 
АЛГОРИТЪМ ЩЕ ОБЛЕКЧИ ВЪВ ФИНАНСОВ ПЛАН ПАЦИЕНТИТЕ 
И ЩЕ НАПРАВИ ДОСТЪПНО ЛЕЧЕНИЕТО НА ЗАБОЛЯВАНЕТО ЗА 
ВСИЧКИ ЗАСЕГНАТИ?
Разликите, които касаят финансовия ресурс, са повече от очевадни 
и са между 9 и 23 милиарда долара на година. При 300000 операции 
официално и около 10/20% допълнително по неофициални данни, 
се избягва първичната ексцизия, чиято цена варира по света между 
300 до 500 евро, на места дори и по-скъпо. На практика сливането на 
двете сесии в една води до неминуема пряка разлика от 1 милиард 
долара в световен мащаб. Ако приемем, че авансиралите меланоми 
са около 120000 на година, тоест това са случаите, за които е 
необходима таргетна терапия под формата на Braf/MЕК inhibitors или 
Имунотерапия с ipilimumab/pembrolizumab. Цената на тази терапия е 
относително еднаква и възлиза по официални данни на около 630000 
долара за три години или 210000 долара за една година. Ако при 120000 
пациента терапията на година възлиза на 210000 долара, то крайната 
цена за година е 25 милиарда и 200 милиона долара. Благодарение на 
иновативните алгоритми за персонализирано едноетапно лечение на 
меланомите сме на мнение, че честотата на авансиралите меланоми 
би могла да спадне поне с 30%. Тоест и лечението на тези 30% отпада 
като разход, а именно – 7 милиарда и 560 милиона. Като добавим 
и първоначално спестения един милиард от преки разходи при 
елиминиране на първата операция, сумата възлиза на около, но дори и 
над 9 милиарда долара. 
Официално сме публиквали отново тези данни и разсъждения в 
реномирано италианско списание с импакт фактор: Tchernev G, Temelkova 
I. Annually over 9 billion dollars less for one-step melanoma surgery: sounds good? J Biol 
Regul Homeost Agents. 2019 Sep-Oct;33(5):1493-1496. PMID: 31250617.

СРАВНЯВАЛИ ЛИ СТЕ ПОСТИГНАТИТЕ ОТ ВАС РЕЗУЛТАТИ ОТ 
ЛЕЧЕНИЕТО НА БЪЛГАРСКИ ПАЦИЕНТИ С РЕЗУЛТАТИТЕ НА ВАШИ 
КОЛЕГИ В ЧУЖБИНА? 
Разбира се. Предоставям едно от международните сериозни аналогични 
проучвания от Франция:
Chaput L, Laurent E, Pare A, Sallot A, Mourtada Y, Ossant F, Vaillant L, Patat F, Machet 
L. One-step surgical removal of cutaneous melanoma with surgical margins based on 
preoperative ultrasound measurement of the thickness of the melanoma. Eur J Dermatol. 
2018 Apr 1;28(2):202-208. doi: 10.1684/ejd.2018.3298. PMID: 29620001.
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Друго от Испания:
Russo-de la Torre F. One-Step Surgical Removal of a Cutaneous Melanoma: Current 
Evidence. Actas Dermosifiliogr (Engl Ed). 2020 Sep;111(7):541-544. English, Spanish. doi: 
10.1016/j.ad.2019.02.019. Epub 2020 Jun 15. PMID: 32553988.

Трето от Испания:
Tejera-Vaquerizo A, Russo F, Nieto-González G. Skin lesion suspicious of melanoma: time to 
one-step removal. J Prim Health Care. 2019 Jul;11(2):87-88. doi: 10.1071/HC19044. PMID: 
32171350.

Редица колеги възприемат различната гледна точка, която би могла 
да бъде разглеждана и като иновативна персонализирана форма на 
медицина, особено когато касае лечението на едно от най-опасните и 
смъртоносни онкологични заболявания – меланома. 
В рамките на клиничното ни ежедневие и нашата работна група, 
успяхме да създадем иновативен нов, завършен, комплексен алгоритъм, 
който не променя крайните резултати/цели, постигащи се в рамките 
на споделените за момента международни алгоритми, но променя 
пътя, по който този краен резултат би могъл да бъде постигнат: в 
рамките на една, а не на две хирургични сесии. Щадящ, финансово 
по-изгоден, но изискващ съответно и по-висока степен на образованост, 
квалификация и професионализъм, приложим в добре ˝окомплектовани 
апаратно, но и като кадрово решение˝ звена. Само и единствено по този 
дисциплиниран начин бихме били успешни при воденето на битката 
с един съперник от ранга на меланома: умно, разумно, аналитично, 
систематично.

Борбата с меланома освен кауза е и изкуство, по 
отношение на 1) това да не възникне и 2) както и да 

бъде лекуван ефективно, щадящо и иновативно. 

СЪЩЕСТВУВАТ ЛИ ДРУГИ ЗОНИ НА ОПТИМИЗАЦИЯ, КАСАЕЩИ 
АЛГОРИТМИТЕ ЗА ЛЕЧЕНИЕ НА МЕЛАНОМИ?
Добавянето на едно ново понятие “реципрочност между клинично 
измерените и хистопатологично установени реекционни полета”, 
е последната новост, тематизирана от нас още през 2017, която е 
въведена в представените от нас алгоритми като изисквуемо условие за 
успешна едноетапна меланомна хирургия. 
В противен случай или при липсата на такава аргументация би следвало 
да се замислим върху факта, че цялата световна статистика по темата 
за хирургия на меланома би била един вид нереална, бих допълнил 
дори – изкривена?! 

БИХТЕ ЛИ РАЗЯСНИЛИ ТОВА ОТНОВО И ПО-ДЕТАЙЛНО?
Считам, че представените данни в световната литература за лекувани 
хирургично меланоми с определно поле на оперативна/ хирургична 
сигурност на практика не отговарят на истината, повтарям: 
 Причината за изкривената световна статистика се дължи на 
различията в клинично премерените и впоследствие хистологично 
установените резекционни отстояния от меланомната тъкан! 
Според международните гайдлайни за лечение на меланомите тази 
реципрочност не се изисква, нито някой я спазва до 2021 година, но 
и след това: Swetter SM, Tsao H, Bichakjian CK, Curiel-Lewandrowski C, Elder DE, 
Gershenwald JE, Guild V, Grant-Kels JM, Halpern AC, Johnson TM, Sober AJ, Thompson 
JA, Wisco OJ, Wyatt S, Hu S, Lamina T. Guidelines of care for the management of primary 
cutaneous melanoma. J Am Acad Dermatol. 2019 Jan;80(1):208-250. doi: 10.1016/j.
jaad.2018.08.055. Epub 2018 Nov 1. PMID: 30392755.
Swetter SM, Thompson JA, Albertini MR, Barker CA, Baumgartner J, Boland G, 
Chmielowski B, DiMaio D, Durham A, Fields RC, Fleming MD, Galan A, Gastman B, 
Grossmann K, Guild S, Holder A, Johnson D, Joseph RW, Karakousis G, Kendra K, Lange 
JR, Lanning R, Margolin K, Olszanski AJ, Ott PA, Ross MI, Salama AK, Sharma R, Skitzki 
J, Sosman J, Wuthrick E, McMillian NR, Engh AM. NCCN Guidelines® Insights: Melanoma: 
Cutaneous, Version 2.2021. J Natl Compr Canc Netw. 2021 Apr 1;19(4):364-376. doi: 
10.6004/jnccn.2021.0018. PMID: 33845460.

Полето за хирургично лечение на меланомите би следвало да бъде 
дебатирано отново, както и да бъде разделено на клинично и 
хистологично такова. Споделям мнението, че именно това би могло да 
се окаже е сериозен недостатък до момента и част от проблематиката, 
касаеща рецидивите. 

КАКВО Е МНЕНИЕТО ИНОВАТИВНАТА МЕЛАНОМНА ХИРУРГИЯ И 
ОТ ЗАПАДНИТЕ ВИ КОЛЕГИ?
Проектът ни за иновативно лечение на меланомите се превърна 
в международен, както и атрактивен за редица американски и 
италиански учени и част от него бе официализирана отново във високо 
квалитетно дерматологично американско списание с импакт фактор: 
Tchernev G, Malev V, Patterson JW, Lotti T. A novel surgical margin (1 cm) might be from 
benefit for patients with dysplastic nevi, thin melanomas, and melanoma in situ: Analysis 
based on clinical cases. Dermatol Ther. 2020 Mar;33(2):e13261. doi: 10.1111/dth.13261. 
Epub 2020 Feb 17. PMID: 32043684.

В тези проекти българският колектив е отново движещата, водещата 
сила, а не сме част от 300 съавтори! Два от конгресите на БДДХ/ 
Българското дерматохирургично дружество са отразени като събития в 
американско дерматологично списание с висок импакт фактор именно 
поради тежестта на тези две проблематики, поради тяхната значимост: 
Lotti T, Angelov T, Tchernev G. Congress report Second National Congress of the Bulgarian 

Society for dermatologic surgery, Sofia, 13th March and 13th June 2020. Dermatol Ther. 
2020 Nov;33(6):e14289. doi: 10.1111/dth.14289. Epub 2020 Sep 18. PMID: 32902069.
Wollina U, Tchernev G, Vojvodic A, Lotti T. Congress report first National Congress of the 
Bulgarian Society for dermatologic surgery, Sofia, 15th to 16th March 2019-Congress 
report. Dermatol Ther. 2019 Jul;32(4):e12955. doi: 10.1111/dth.12955. Epub 2019 May 
21. PMID: 31070853.

Съобщенията в едно от реномираните американски дерматологични 
списания – Dermatologic Therapy набляга освен на проблематиката за 
нитрозамините и иновативната хирургия при меланома, така също 
и на факта, че е дадена възможност на млади български учени да 
презентират и са ангажирани с тежка проблематика и актуални дилеми 
в онкохирургията или фармакоонкологията.

ВАЖНА ЛИ Е АНГАЖИРАНОСТТА НА МЛАДИТЕ КОЛЕГИ? НЕ Е ЛИ 
ТВЪРДЕ РАНО ДА СТАРТИРАТ С ТАЗИ ТЕЖКА ТЕМА?
Днес е рано, но утре вече е късно? 
Ранното запознаване на младите колеги с реалните проблеми в 
онкодерматохирургията и фармакоонкологията, е най-сигурната 
гаранция за бърз академичен растеж. 
За останалите – има филъри, ботокс и привилегията да участват 
ентусиазирано при провеждането на коломаски. И това все някой 
трябва да го върши..?

БИХТЕ ЛИ СПОМЕНАЛИ КОГА ЗА ПЪРВИ ПЪТ ВИ ДОЙДЕ ИДЕЯТА 
ЗА ПЕРОНАЛИЗИРАНА МЕЛАНОМНА ХИРУРГИЯ И КОГА БЕ 
РЕАЛИЗИРАНА ПЪРВАТА ВАША ПУБЛИКАЦИЯ ПО ТЕМАТА?
За първи път методиката за сумарно резекционно поле при меланоми 
в начален стадий/ отново наша статия, бе официализирана още през 
2015 година в небезизвестното списание: The Lancet. Около година 
преди това се бях замислил по темата по-сериозно.
Представен бе пациент от Онкодерма с тънък меланом, лекуван 
с едноетапна меланомна хирургия в рамките на една единствена 
хирургична сесия. Сумарното резекционно поле бе отново различно от 
предложените по гайдлайните – 1 см и дори The Lancet не тематизира 
този факт. Прие го. За да не преобръщаме изцяло и отведнъж визията в 
дерматохирургията и стандартите за хирургично лечение на меланомите 
тогава (което на практика би означавало връщане на статията), 
бе решено фокусът на статията да не е иновативната терапия, а 
възникването на меланом в рамките на татуировка. И статията бе 
приета: Tchernev G, Chokoeva AA. Melanoma in a Chinese dragon tattoo. Lancet. 2015 
Dec 23:S0140-6736(15)01038-7. doi: 10.1016/S0140-6736(15)01038-7. Epub ahead of 
print. PMID: 26724176.
Понякога, за да си успешен, би следвало да подходиш различно. 
Статията се радва и до ден днешен на сериозен международен интерес, 
въпреки, че почти никой не забелязва иновативното лечение, за което 
бяхме загатнали още през 2015. Колективът е от двама български 
съавтори, а представените данни са с огромна значимост независимо от 
рубриката, под която е публикувана статията. 
Впоследствие с екипа ми реализирахме десетки статии по темата, но 
тази беше първата по-сериозна. 
Победил ли си The Lancet, няма от какво да се плашиш. 
Но и доста преди тази статия сондирахме с други наши доклади на 
национално и интернационално ниво... каква ще е реакцията. Не сме 
се влияели от критика, защото атакуваме с прекрасни резултати. Това 
е нашият, български принос към световната дерматологична общност, 
дерматохирургията, демратоонкологията, фармакоонкологията.
На практика от 2011 тази идея беше налична!
Наскоро след това – през 2017, публикувахме нов наш случай, касаещ 
едноетапната меланомна хирургия, този път в реномирано виенско 
списание: Tchernev G, Chokoeva AA, Lotti T, Philipov S. Melanoma in situ (MIS) in a 
patient with atypical mole syndrome (AMS): with aggressiveness to success? Wien Med 
Wochenschr. 2017 Apr;167(5-6):114-116. doi: 10.1007/s10354-016-0503-9. Epub 2016 
Sep 6. PMID: 27600562.
Ако английското списание The Lancet, американското списание 
Dermatologic Therapy и виенското медицинско списание – Wiener 
Medizinische Wochenschrift биха били възприети като “споделена 
международна позиция” на част от проекта и визията ни, то това би 
било наистина прекрасно. 
Лондон, Ню Йорк и Виена – тези метрополи официализираха български 
постижения на млади специалисти. Би следвало да сме благодарни. 
Публикациите ни по темата в други списания са десетки, но тези са 
едни от значимите. 

ПРЕДЛАГА ЛИ СЕ ИНОВАТИВНО ХИРУРГИЧНО ЛЕЧЕНИЕ НА 
МЕЛАНОМИ, ПРОМЕНЕНИ БЕНКИ И КОЖНИ ТУМОРИ У НАС? 
Да, в клиника Онкодерма на булевард Скобелев 26, сърцето на София: 
https://dermatosurgery-tchernev.com/
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БРОНХИАЛНА АСТМА  
В ДЕТСКА ВЪЗРАСТ 
Астмата е хронично възпалително 
заболяване на дихателните пътища, 
характеризиращо се с повтарящи се 
епизоди на запушване на въздушния 
поток в резултат на оток, бронхоспазъм 
и повишено производство на слуз. 
Обикновено свързани със сезонни 
алергии (алергичен ринит) и екзема 
(атопичен дерматит), тези три 
състояния образуват така наречената 
атопична триада.

Пациентите, които имат астма, могат да получат редица респираторни 
симптоми, като хрипове, задух, кашлица и стягане в гърдите. 
Има широк диапазон в честотата и тежестта на симптомите, но 
неконтролираната астма и острите обостряния могат да доведат до 
дихателна недостатъчност и смърт.
Детската астма не е различно заболяване от астмата при възрастни, но 
децата са изправени пред специфични предизвикателства. Състоянието 
е водеща причина за посещения на спешно отделение, хоспитализации 
и пропуснати учебни дни.
При детската астма белите дробове и дихателните пътища лесно се 
възпаляват, когато са изложени на определени тригери, като вдишване 
на цветен прашец, настинка или друга респираторна инфекция. 
Детската астма може да причини неприятни ежедневни симптоми, 
които пречат на играта, спорта, училището и съня. При някои деца 
неуправляемата астма може да причини опасни астматични пристъпи.
За съжаление детската астма не може да бъде излекувана и симптомите 
могат да продължат и в зряла възраст. Но с правилното лечение 
родителите и детето могат да държат симптомите под контрол и да 
предотвратят увреждане на растящите бели дробове.

ВЪЗНИКВАНЕ
Точната етиология на астмата остава неясна и изглежда 
многофакторна. Изглежда, че генетичните фактори и факторите на 
околната среда допринасят. Положителната фамилна анамнеза е рисков 
фактор за астма, но нито е необходим, нито достатъчен за развитието 
на болестта. Множество излагания на фактори на околната среда, както 
пренатално, така и по време на детството, са свързани с развитието на 
астма.
Един от най-добре проучените рискови фактори по време на 
пренаталния период е пушенето на майката, което изглежда увеличава 
риска от хрипове в детска възраст и вероятно увеличава риска от 
развитие на астма. Други предполагаеми пренатални рискови фактори 
включват диетата и храненето на 
майката, стресът, употребата на 
антибиотици и раждането чрез цезарово 
сечение, въпреки че проучванията 
относно тях са по-малко убедителни.
Много експозиции в детството също са 
били обект на изследване. Излагането на 
тютюнев дим изглежда увеличава риска 
от развитие на астма и също така е 
известен провокатор за обостряния при 
тези, които вече са диагностицирани 
с болестта. Други рискови фактори 
включват животни, акари, мухъл или 
други алергени, както и замърсители на 
въздуха.

ЕПИДЕМИОЛОГИЯ
Приблизително 300 милиона души в 
целия свят имат астма. Според данни от 
2017 г. в България от това заболяване 
страдат над 150 000 деца. То е водещата 
причина за хронични заболявания и 
пропуснати учебни дни при децата. 

Докато астмата класически започва през детството и честотата и 
разпространението са по -високи през този период, тя може да се 
появи по всяко време през целия живот. Преди пубертета честотата на 
заболеваемостта от астма, разпространението и хоспитализациите е по-
висока при момчетата, отколкото при момичетата, въпреки че това се 
обръща през юношеството. 

ПАТОФИЗОЛОГИЯ
Патофизиологията на астмата включва инфилтрация на възпалителни 
клетки, включително неутрофили, еозинофили и лимфоцити в 
дихателните пътища, активиране на мастоцитите и увреждане на 
епителните клетки. Тези възпалителни реакции водят до класическите 
характеристики на подуване на дихателните пътища, повишено 
производство на слуз и дисфункция на бронхиалните мускули, които 
предизвикват ограничаване на потока на дихателните пътища и 
симптоми на астма. Може да се случи ремоделиране, термин, използван 
за описване на устойчиви промени в структурата на дихателните 
пътища, което в крайна сметка води до фиброза, хиперсекреция на 
слуз, увреждане на епителните клетки, хипертрофия на гладките 
мускули и ангиогенеза.

СИМПТОМИ
Честите признаци и симптоми на астма при деца включват:
 – Честа кашлица, която се влошава, когато детето има вирусна 

инфекция, възниква, докато детето има физическа активост навън 
или е изложено на студен въздух

 – Свирещ или хриптящ звук при издишване
 – Недостиг на въздух
 – Запушване или стягане в гърдите
 – Детската астма също може да причини:
 – Проблеми със съня поради задух, кашлица или хрипове

ЗДРАВЕТО ОТ ПОГЛЕДА НА СПЕЦИАЛИСТА
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 – Пристъпи на кашлица или хрипове, които се влошават при настинка 
или грип

 – Забавено възстановяване или бронхит след респираторна инфекция
 – Затруднено дишане, което възпрепятства играта или упражненията
 – Умора, която може да се дължи на лош сън

Признаците и симптомите на астма варират от дете на дете и с течение 
на времето може да се влошат или подобрят. Възможно е детето да има 
само една индикация, като продължителна кашлица или задръствания 
в гърдите.

ПРИЧИНИ
Причините за детската астма не са напълно изяснени. Някои фактори, 
за които се смята, че я причиняват, са:
 – Наследствена склонност към развитие на алергии
 – Родители с астма
 – Някои видове инфекции на дихателните пътища в много ранна 

възраст
 – Излагане на фактори на околната среда, като цигарен дим или друго 

замърсяване на въздуха
Повишената чувствителност на имунната система причинява подуване 
на белите дробове и дихателните пътища и образуване на слуз при 
излагане на определени тригери. Реакцията към причинителя на може 
да бъде забавена, което затруднява идентифицирането му. Тригерите 
варират от дете на дете и могат да включват:
 – Вирусни инфекции като обикновена настинка
 – Излагане на замърсители на въздуха, като тютюнев дим
 – Алергии към акари, пърхот на домашни любимци, цветен прашец 

или мухъл
 – Физическа дейност
 – Промени във времето или студен въздух
 – Понякога се появяват симптоми на астма без видими причинители.

РИСКОВИ ФАКТОРИ
Факторите, които могат да увеличат вероятността детето да развие 
астма, включват:
 – Излагане на тютюнев дим, включително преди раждането
 – Предишни алергични реакции, включително кожни реакции, 

хранителни алергии или сенна хрема (алергичен ринит)
 – Фамилна анамнеза за астма или алергии
 – Живеене в район с високо замърсяване
 – Затлъстяване
 – Респираторни състояния, като хроничен хрема или запушен нос 

(ринит), възпалени синуси (синузит) или пневмония
 – Киселини (гастроезофагеална рефлуксна болест)

КОГА ТРЯБВА ДА СЕ ПОСЕТИТЕ ЛЕКАР
Детето трябва да бъде заведено на лекар, ако родителят забележи:
 – Кашлица, която е постоянна, периодична или изглежда свързана с 

физическа активност
 – Хрипове или свистене, когато детето издиша
 – Задух или учестено дишане
 – Оплаквания от стягане в гърдите
 – Повтарящи се епизоди на съмнение за бронхит или пневмония

Ако детето е диагностицирано с астма, създаването на план за 
третиране може да помогне на родителите и учители да наблюдават 
симптомите и да знаят какво да правят, ако се появи астматичен 
пристъп.

КОГА ДА СЕ ПОТЪРСИ СПЕШНО ЛЕЧЕНИЕ
При тежки случаи може да се забележи свиване навътре на гърдите и 
страните на детето докато то се мъчи да диша. Възможна е поява на 
повишен сърдечен ритъм, изпотяване и болка в гърдите. Трябва да се 
потръси спешна помощ, ако детето:
 – Трябва да спре в средата на изречението, за да си поеме дъх
 – Използва коремни мускули за дишане
 – Има разширени ноздри при вдишване
 – Опитва се толкова усилено да диша, че коремът е засмукан под 

ребрата, когато вдишва
Дори ако детето не е диагностицирано с астма, незабавно трябва да се 
потърси медицинска помощ, ако то има проблеми с дишането. Въпреки 
че епизодите на астма варират по тежест, пристъпите на астма могат да 
започнат с кашлица, която преминава в хрипове и затруднено дишане.

КАК СЕ ПОСТАВЯ ДИАГНОЗА
Спирометрия
При деца на възраст най-малко пет години и по-големи пред- 
и постбронходилататорната спирометрия може да помогне за 
потвърждаване на диагнозата.

Провокационни тестове
По-нататъшно изследване може да бъде показно при пациенти с 
висока предтестова вероятност за астма, което означава, че пациентът 
проявява типични симптоми като кашлица, хрипове или диспнея.

Тестване чрез упражнения
Астмата, предизвикана от упражнения, може да бъде диагностицирана 
чрез тестване чрез упражнения. Пациентът се наблюдава на бягаща 
пътека и му се прави серийна спирометрия. Тестът е положителен, ако 
има намаление на FEV1 по-голямо от 15% от изходното ниво.

Метахолиново предизвикателство 
Метахолинът е лекарство, което действа върху ацетилхолиновите 
рецептори и причинява преходно стесняване на дихателните пътища, 
като предизвиква бронхоконстрикция. Тестът е положителен, ако има 
намаление на FEV1 над 20% спрямо изходното ниво. Нормален тест 
е достатъчен, за да се изключи астмата, въпреки че метахолиновото 
предизвикателство може да бъде фалшиво положително. 

Изследване за алергии
Инхалаторните алергени, подобни на плесени, цветен прашец, пърхот и 
прахови акари, са често срещани фактори при пациенти с астма. Тест 
за алергия трябва да се прилага при пациенти с персистираща астма, 
въпреки че може да се има предвид при тези с интермитентна астма. 
ДНК изследване за IgE може допълнително да изясни причинителите на 
алергия. 

Рентгенова снимка
Подходящо е да се обмисли рентгенова снимка на гръдния кош в 
следните условия:
 – Първи хриптящ епизод
 – Асиметрични белодробни находки
 – Необяснима треска
 –  Симптомите продължават да се влошават въпреки лечението
 – Пациентът е критично болен

Рентгенография на гръдния кош може  
да разкрие хиперинфл ирани бели дробове  

и интерстициална изпъкналост. 

Ако има някаква фокална консолидация, пациентът също получава 
лечение за пневмония.
Други лабораторни изследвания, включително изследване за артериални 
кръвни газове, също могат да бъдат обмислени при пациенти, ако 
симптомите продължават да се влошават въпреки лечението или 
пациентът е в критично състояние. Първоначалната терапия с 
пулверизатори обаче не трябва да се отлага.

ЛЕЧЕНИЕ / УПРАВЛЕНИЕ
Нефармакологично управление
Избягването на излагане на фактори на околната среда, които могат 
да провокират астма, е жизненоважно. Дефицитът на витамин D 
е силно разпространен при пациенти с атопично заболяване. Има 
доказателства, че дефицитът на витамин D допринася за нарушаване 
на имунната система и влошаване на реактивните дихателни пътища. 
Повишеният скрининг и подходящите добавки могат да доведат до 
подобрение на атопичното заболяване, включително астма. 

Кога трябва да се потърси детски пулмолог
Препращане към пулмолог е необходимо за пациенти, които показват 
признаци на тежко заболяване или имат други усложняващи състояния. 
Детето трябва да бъде насочено за пулмологична помощ, ако е 
имало животозастрашаващо обостряне или обостряне, изискващо 
хоспитализация, не се подобрява до 3-6 месеца след предписана и 
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изпълнявана терапия. Дете, което има съпътстващи заболявания, 
които усложняват диагнозата или състоянието, при което е необходимо 
специализирано изследване или при което има сложна психо-социална 
среда с неоптимално съответствие или излагане на провокиращи 
фактори, също трябва да се обмисли за насочване към детски пулмолог.

СТАДИРАНЕ
Класифициране на тежестта и контрола на астмата
Астмата се класифицира въз основа на два основни признака: тежест 
и контрол. Всеки от тях има два компонента: степен на засегнатост и 
риск.
Тежестта се определя, когато пациентът се преглежда за първи път и 
преди лечението. Броят на подгрупите в рамките на увреждането се 
увеличава с увеличаване на референтната възрастова група.

Засегнатост
За оценяване на засегнатостта за всяка възрастова група се анализира 
взима под внимание следното:
 – Възраст от 0 до 4:
 – Дневни симптоми, нощни събуждания, използване на 

краткодействащи В агонисти и активност
 – Възраст от 5 до 11:
 – Дневни симптоми, нощни събуждания, използване на 

краткодействащи В агонисти и активност
 – Измерване на белодробната функция
 – Над 12 години:
 – Дневни симптоми, нощни събуждания, използване на 

краткодействащи В агонисти и активност
 – Измерване на белодробната функция
 – Измерване на качеството на живот

Контролната оценка е необходима при всички следващи посещения. 
Тежестта на астмата попада в една от четирите групи: периодична, 
лека персистираща, умерено упорита и тежка персистираща. Контролът 
на астмата може да бъде класифициран като добре контролиран, 
неконтролиран и много слабо контролиран. Повишената заболеваемост 
и смъртността са свързани с лош контрол на астмата.

ПРОГНОЗА
Въпреки че астмата не се лекува, тя се контролира с подходящо 
лечение. 

Заболяването обикновено започва при деца преди 
училищна възраст. Астмата в ранна детска възраст 

и тежката астма увеличават риска от хронични 
обструктивни симптоми. 

Докато много пациенти се нуждаят от дългосрочно медицинско 
наблюдение и лекарства, някои изпитват значително подобрение или 
отзвучаване на симптомите с възрастта.

УСЛОЖНЕНИЯ
Астмата може сериозно да ограничи способността детето да се занимава 
с нормални ежедневни дейности, включително спорт и упражнения на 
открито. Тя може да се третира, но някои от леченията имат странични 
ефекти. Инхалаторите, например, могат да причинят дрезгав глас, а 
инхалаторните кортикостероиди могат да увеличат риска от гъбични 
инфекции. Пероралните стероиди увеличават риска от развитие на 
синдром на Кушинг, включително наддаване на тегло и метаболитна 
дисфункция. 

Въпреки това, лошо контролирана астма може 
да доведе до ремоделиране на дихателните 

пътища и хронична обструкция, да увеличи риска 
от обструктивна сънна апнея, пневмония или 

гастроезофагеален рефлукс.
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В България имаме нужда от поне 60 
специалиста по фетална медицина
Д-р Борис Стоилов е акушер-гинеколог и специалист по фетална медицина, завършил престижния King’s 
College Hospital в Лондон, Великобритания. Той е управител на Център по Майчино-Фетална Медицина в 
гр. Пловдив и преподавател в Медицински Университет Пловдив. Можете да си запишете час за преглед на 
тел. 0876 222 711. Прочетете повече на: http://pregnancy.bg/

Д-Р СТОИЛОВ, ВИЕ СТЕ ЕДИН ОТ МАЛКОТО СПЕЦИАЛИСТИ, 
ЗАВЪРШИЛИ ФЕТАЛНА МЕДИЦИНА В АНГЛИЯ. СКОРО СЕ 
ВЪРНАХТЕ ОТ КУРС НА ОСТРОВА. КАКВИ СА НОВОСТИТЕ ВЪВ 
ВАШАТА СФЕРА? 
Въпреки че феталната медицина е млада специалност, научният 
прогрес е доста сериозен и на всеки един конгрес имам нови неща, 
които научаваме и които се представят. Това е първият конгрес от 
началото на пандемията, на който успяхме да се съберем и да се видим 
на живо. Онлайн срещите са полезни, но не могат да заменят събитията 
на живо, които са по-интересни, по-мотивиращи, а и по-емоционални. 
Наблегна се на прогреса в медицината, като едно от нещата бе в 
изцяло иновативна насока, а именно развитието и изграждането на 
изкуствена плацента. Естествено, това още е в експериментален етап 
при животни, а до клиничното приложение при хора се очаква да 
минат между 5 и 10 години. Изкуствената плацента ще играе ролята 
на матка при бебета, родени екстремно преждевременно, в която да 
се развиват, докато съзреят да живеят самостоятелно. Това би било 
много позитивно и ще допринесе за намаляване на усложненията от 
преждевременното раждане, а ние знаем, че между 5 до 10 процента 
от жените раждат преждевременно. Друга тема, която се обсъжда все 
повече през последните 2 години е за изкуствения интелект, който да 
помага на медицинските специалисти при прегледи, диагностика и 
поведение. Разбра се, той няма да замени лекаря, но може да подобри 
диагностичните ни възможности, както и да ограничи човешката 
грешка. Все още не знаем кога ще може да се възползваме от него и най-
вероятно в началото приложението му ще е доста ограничено, но идеята 
е, че той сам ще се „учи“. На конгреса бяха засегнати и основни теми- 
генетика, новите възможности на диагностичните тестове, благодарение 
на които все по-малко са случаите, които да не могат да бъдат 
разрешени и при които може да вземем възможно най-рано решение за 
бременността и да дадем най-точна прогноза. Засегнаха се и теми като 
прееклампсията, обсъдиха се по-разширено дълготрайните ефекти от 
нея, както и за жените, развили прееклампсия, така и за ретардираните 
новородени. В тази връзка мога да кажа, че в проучването, което 
направихме в Центъра по Майчино-Фетална Медицина, имаме значимо 
понижаване на честотата на прееклампсия и феталната ретардация 
при жени, които са били с висок риск, установен чрез скрининга в 1-ви 
триместър, но са провели съответната профилактика. 

А КАКВО ВИ ДАДЕ ОБРАЗОВАНИЕТО В АНГЛИЯ?
На всички конгреси, форуми или курсове, на които съм бил във 
Великобритания, са ме впечатлявали със сериозната организация, 
интензитета и богатата образователна програма, които предлагат. 
Наистина, темповете, с които човек трябва да се развива са големи, 
но не и непреодолими. Всичко е въпрос на мотивация. Но палитрата 
от знания, които съм получил от всички лекари там, както и от 
заложената програма, ме е обогатила изключително много. Бих казал, 
че конкуренцията, която се създава в тези среди е допълнителен мотор, 
който да те движи напред. Не бих могъл да сравня квалификацията, 
която съм получил там с някоя друга, но със сигурност тези, малко 
повече от 2 години, биха се сравнявали поне на 20 години, ако това нещо 
трябваше да го уча някъде другаде. Така че, въпреки всички трудности, 
това е нещо, което променя качествено дори и живота на човек.

ЗНАЕ СЕ, ЧЕ ТОВА Е НОВА СПЕЦИАЛНОСТ, НО С ГОЛЯМ ПРИНОС. 
КАК ТЯ ПРОМЕНИ СЪВРЕМЕННОТО АКУШЕРСТВО?
Феталната медицина все още се бърка до голяма степен с извършването 
на един ултразвуков преглед, т.нар. „4 D“. Надявам се все повече хора 
осъзнават, че специалността е повече от това да се направи ехографски 
преглед. Тя е започнала оттам, но в момента завършва с менажирането на 
всички състояния в обхвата на акушерството, та дори водене на раждане 
под ултразвуков контрол. Феталната медицина дава един нов по-задълбочен, 
по-смислен и по-обхватен поглед върху състоянието на майката и бебето. 
В ежедневната ми практика се сблъсквам с различи състояния и 
аномалии, които не биха могли да се диагностицират така задълбочено 
без феталната медицина. Един от все по-честите усложнения на 
бременността е патологичното прикрепяне на плацентата. Това 
състояние се среща все по-често с увеличаване на оперативните 
интервениции и най-вече на оперативното родоразрешение чрез 
цезарово сечение. Това състояние застрашава живото на родилката, 
така че то трябва да бъде диагностицирано пренатално. Благодарение 
на нашите колеги ренгенолозите, чрез извършване на ЯМР, патологично 
прикрепената плацента може да се диагностицира на 100%. Това е 

важно, за да определим момента, начина и болницата на раждане. 
Подготовката при усложнения от този тип е есенциална, а без нея 
рискуваме живота на жената. Ето защо ние полагаме много усилия още 
от първия триместър да диагностицираме това състояние. Разбира се 
това е само едно от многото проблеми на бременността. 
 Крайната цел е здрава майка и здраво бебе, за която трябва да се 
полагата много усилия през цялата бременност, за което ни помагат 
съвременните знания.

АКО ТРЯБВА ДА НАПРАВИТЕ ПАРАЛЕЛ МЕЖДУ ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО 
НА ЗАПАД И ТОВА В БЪЛГАРИЯ, КАКЪВ ЩЕ Е ТОЙ? 
Не бих тръгнал да правя паралел, защото не смятам, че е коректно, 
а и обстоятелствата навсякъде са различни. Това, което бих казал за 
здравеопазването и по-специално за майчиното здравеопазване у нас е, 
че има много какво да се желае. Не отричам това, че има водещи акушер-
гинеколози в страната, които дават много от себе си за развитието на 
тази специалност, но трябва да има законодателни промени, с които 
да се регламентират много ясно и категорично отделните дейности в 
сферата на акушерството и гинекологията. Протоколите за поведение 
трябва да бъдат със задължителен характер, както и всеки лекар 
трябва да изпълнява своите функции, в зависимост от образователния 
си ценз. В тази връзка, тъй като говорим за майчино здравеопазване, 
феталната медицина все още не е въведена като официална специалност 
в страната, а това създава условия да няма регламент в извършването 
на тези високоспециализирани прегледи. Тъй като феталната медицина 
е насочена именно към превантивните мерки и подобряване на 
изхода от бременността за майката и плода, ако тя не се извършва от 
квалифицирани специалисти, то резултатите не са толкова благоприятни. 
За съжаление, в България, има може би по-малко от 15 специалиста по 
фетална медицина и това е недостатъчно. Добрата новина е, че ние сме 
малка страна и за кадрово покриване на цялата страна са нужни между 
60 и 80 специалиста при настоящата раждаемост. Мисля, че лесно могат 
да се намерят инструменти за мотивиране на младите лекари да се 
доквалифицират. Това следва да е приоритет на държавата във връзка с 
подобряване на майчиното здравеопазване.

КАКВИ СА СТЪПКИТЕ В ПРЕНАТАЛНИТЕ ГРИЖИ, КОИТО ТРЯБВА 
ДА СЕ ПРЕДПРИЕМАТ В НАШАТА СТРАНА?
Както посочих първата стъпка е официализирането на специалността 
фетална медицина. Определяне на специалистите, които са 
квалифицирани и могат да извършват тези високоспециализирани 
прегледи, както и финансирането на прегледите за всяка една бременна 
българка от държавата. Аз лично съм убеден, че финансовите ресурси 
вложени в прегледите, биха се възвърнали ако не няколко пъти, то поне 
еквивалентно на тяхната стойност чрез намаляване на усложненията 
по време на бременността. Важно е, че за успех в пренаталните 
грижи се разчита не само на един специалист, а на екип от лекари. 
Обединяващото звено са специалистите по фетална медицина , но без 
неонатолози, детските кардиолози, кардиохирурзи, анестезиолози, 
рентгенолози, акушер-гинеколози, генетици, детски хирурзи, 
реконструктивни хирурзи и други специалисти, работата не би била 
възможна да бъде довършена докрай. Мултидисциплинарният подход 
несъмнено е ключът към добрата медицинска практика.

ИМА И ДРУГ НАБОЛЯЛ ПРОБЛЕМ, А ИМЕННО ДЕТСКАТА И 
МАЙЧИНАТА СМЪРТНОСТ. КАК МОЖЕ ДА СЕ НАМАЛИ ЧЕРНАТА 
СТАТИСТИКА?
Благодаря, че засягате този проблем, защото ние сме сигурни водачи в 
поредната лоша класация. По детската смъртност в неонаталния период 
или мъртворажданията ние сме на първо място в цяла Европа, като 
разликата ни с втората страна е с почти 50% повече. Като специалист 
по фетална медицина ще засегна неонаталната смъртност. Тя се дължи 
на няколко основни причини- прееклампсия, преждевременно раждане, 
диабет, фетална ретардация и други усложнения. Голяма част от тези 
състояния мога да бъдат предвидени и профилактирани или ако се 
стигне до развитието на тези усложнения могат да се наблюдават много 
по-внимателно, за да знаем какво поведения да имаме, така че да 
доведем нещата до по-добър край. 

КАКВО Е БЪДЕЩЕТО НА АКУШЕРСТВОТО В БЪЛГАРИЯ?
Бъдещето на акушерството е светло, защото виждам промяната през 
последните години, но ми се иска тази промяна да бъде по-бърза. 

ЗДРАВЕТО ОТ ПОГЛЕДА НА СПЕЦИАЛИСТА
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С ЕДИН ТЕСТ ОТКРИВАТ ВСИЧКИ БАКТЕРИИ,  
ПРИЧИНИТЕЛИ НА ВАГИНАЛЕН ИЛИ УРОГЕНИТАЛЕН ДИСКОМФОРТ

„Фемофлор“ е изследването за жените,
„Андрофлор“ – за мъжете

Бактериите, причиняващи вагинален или урогенитален дискомфорт, може да бъдат открити само с едно изследване. За жените този тест е 
„Фемофлор“, а за мъжете – „Андрофлор“.
ФЕМОФЛОР® е съвременен PCR базиран тест и единствен диагностичен способ, позволяващ комплексен анализ и оценка на вагиналната 
микрофлора, диагностика на дисбиозни състояния и откриване на полово предавани инфекции. За първи път само с едно изследване е възможно 
да се установи микробната влагалищна композиция по отношения на всички мироорганизми, населяващи женския влагалищен тракт. Фемофлор е 
единственият тест, даващ пълна картина на влагалищния бактериален състав, разграничавайки норма от болест. Вагиналната дисбактериоза е най-
широко разпространената инфекция при жените в репродуктивна възраст, като заболяването се свързва с инфертилитет, индукция на спонтанни 
аборти и проблемна бременност. Вагиналната дисбиоза е клиничен синдром с полимикробна етиология, резултат от сложните взаимоотношения 
и динамика между микроорганизмите, част от естествената вагинална микрофлора. Комплексната оценка на микробната композиция в женския 
репродуктивен тракт е от най-голямо голямо значение за установяване на етиологията на възпалителния процес и избора на подходящо лечение. 
Промените в нормалната женска микробиота увеличават шансовете за развитие на полово предавани инфекции и водят до негативни последици за 
женското здраве и репродуктивните функции.
84% от жените нямат симптоми, а 40% остават неправилно диагностицирани поради недостатъци на масово използваните диагностични методи. В 
същото време всяка година една на три жени развива вагинална дисбактериоза. FEMOFLOR® превъзхожда с 40% диагностичната специфичност и 
чувствителност на конвенционалните диагностични тестове за оценка на бактериална вагиноза. 
АНДРОФЛОР® пък е единственият комплексен тест за определяне на клинично значимата концентрация на всички микроорганизми, населяващи 
мъжкия урогенитален тракт. Урогениталните инфекции са най-честата причина за нарушения в репродуктивните функции при мъжете и основен 
фактор за развитието на стерилитет. Остритите и хронични инфекции увреждат зародишния епител на тестисите, нарушават сперматогенезата и 
влошат качеството на семенната течност. Липсата на симптоми е причина инфекциите да останат незабелязани и предадени и на половия партньор. 

„ГЕНИКА“ е единствената лаборатория в България, която предлага тези тестове.

ЗА ТЕСТА FEMOFLOR®

FEMOFLOR® е съвременен Real-Time PCR базиран тест, позволяващ 
комплексен анализ и оценка на вагиналната микрофлора, диагностика 
на дисбиозни състояния и откриване на полово предавани инфекции. 
Аеробните и анаеробните условно-патогенни микроорганизми 
присъстват в определени концентрации като компонент на естествената 
микрофлора в женския урогенитален тракт. Определянето на 
количеството на тези опортюнистични микроорганизми и тяхното 
точно съотношение спрямо броя 
на лактобацилите и общия брой 
микроорганизми дава информация 
за цервико-вагиналния статус на 
пациента, като дефинира норма или 
болест.
Традиционните, широко използвани, 
диагностични методи са свързани 
със субективност при отчитането на 
резултатите и при разграничаването 
на норма от дисбактериоза, както и с 
невъзможност да бъдат култивирани 
голяма част от анаеробните 
микроорганизми с ясна етиология в 
развитието на дисбиозни състояния. 
Това често е причина за неправилно 
диагностициране и назначаване 
на неподходящ метод на лечение, 
увеличаване на рецидивиращите 
случаи и произхождащите от това 
усложнения.
С FEMOFLOR® за първи път само 
с едно изследване е възможно да 
бъде установена ЦЯЛАТА микробна 
композиция и взаимоотношенията 
между микроорганизмите в женския 
урогенитален тракт и да се дефинира 
ТОЧНО състоянието на пациента 
(норма или дисбактериоза).

Приблизително 84% 
от жените с вагинална 

дисбиоза нямат симптоми. 
Редовната профилактика 
предотвратява появата на 

гинекологични усложнения.

FEMOFLOR® превъзхожда с 40% 
диагностичната специфичност и 

чувствителност на конвенционалните диагностични тестове за оценка 
на бактериална вагиноза
С FEMOFLOR® може бъде установена ЦЯЛАТА микробна композиция и 
взаимоотношенията между микроорганизмите в женския урогенитален 
тракт.

Всичко, което трябва да направите, е да се свържете с 
Вашия гинеколог и да попитате за „Фемофлор“!

ЗАЩО ДА ИЗБЕРЕМ FEMOFLOR®?
FEMOFLOR® е бърз, безболезнен и 
съвременен молекулярно-диагностичен 
тест за комплексен анализ и оценка на 
микрофлората в женския урогенитален 
тракт, за диагностика на дисбиозни 
състояния и за откриване на полово 
предавани инфекции. Анализът има голяма 
информативна стойност и подпомага 
правилното диагностициране и лечение, 
както и проследяването на състоянието в 
хода на лечението.

За теста ANDROFLOR®

Андрофлор® е единственият 
комплексен тест за определяне 

на клинично значимата 
концентрация на всички 

микроорганизми, населяващи 
мъжкия урогенитален тракт.

Инфекциите в мъжкия урогенитален тракт 
са проблем от глобален мащаб и придобиват 
все по-голямо социално и икономическо 
значение. Урогениталните инфекции са 
най-честата причина за нарушения в 
репродуктивните функции при мъжете и 
основен фактор за развитието на стерилитет. 
Остритите и хронични инфекции увреждат 
зародишния епител на тестисите, нарушават 
сперматогенезата и влошат качеството на 
семенната течност. Липсата на симптоми 
е причина инфекциите да останат 
незабелязани и предадени и на половия 
партньор.

ЗДРАВЕТО ОТ ПОГЛЕДА НА СПЕЦИАЛИСТА
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Дългият COVID  
може да причини  
СЪРДЕЧНИ ПРОБЛЕМИ

 
• 35 процента от пациентите с продължителен COVID са имали затруднения с дишането  

една година след заразяването с вируса, сочат резултатите от ново проучване.
• Това състояние може да бъде причинено от сърдечни проблеми, както и  

проблеми с белите дробове, смятат учените.
• Сърдечните проблеми са често срещани сред хората с т.нар. дълъг COVID.
• Според изследователите сърдечните проблеми могат да продължат дълго  

след отшумяване на болестта, но също така могат да се изчистят от само себе си.

Симптоми като кашлица и затруднено дишане карат COVID-19 да 
изглежда като предимно белодробно заболяване. Хората, които се 
заразяват с новия коронавирус, обаче, могат да претърпят дълготрайно 
увреждане на сърцето си, показва ново проучване, публикувано в 
списание Healthline.

Повече от една трета от пациентите без анамнеза  
за сърдечни или белодробни заболявания, които 

са били хоспитализирани с COVID-19, продължават 
да имат задух една година след изписването им от 

болницата, съобщават изследователи от Белгия. 
Техният анализ показа, че анормалната сърдечна 
функция е била независимо свързана с постоянен 

задух, известен като диспнея.

„Проблемите с белите дробове и сърцето могат да причинят задух“, 
казва д-р Саураб Раджпал, кардиолог в Медицинския център „Уекснър“ 
на Университета в Охайо. „Това проучване напомня, че не можем да 
приемаме този вирус лекомислено и трябва да проучим дългосрочните 
му ефекти върху сърцето“, допълва той.
Констатациите на учените се основават на спирометрични дихателни 
тестове и компютърна томография на гръдния кош за оценка на 
белодробната функция. Те са направени заедно със сърдечен ултразвук 
и нова техника за изобразяване, наречена работа на миокарда, която 
предоставя по-точна информация за сърдечната функция. Изследването 
„може да помогне да се обясни защо някои пациенти с продължителен 
COVID все още изпитват задух една година по-късно и да индикира, 
че това може да е свързано с намаляване на сърдечната дейност“, 
обяснява д-р Мария-Луиза Лучиан, автор на изследването и кардиолог в 
университетската болница в Брюксел.
Изследването беше представено на EuroEcho 2021 - научен конгрес на 
Европейското кардиологично дружество. То все още не е рецензирано 
или публикувано.

КАКВО ОТКРИВАТ ИЗСЛЕДОВАТЕЛИТЕ?

Проучването включва 66 участници без предшестващо сърдечно или 
белодробно заболяване, които са били хоспитализирани с COVID-19 
между март и април 2020 г. в брюкселската университетска болница. 
Изследователите установяват, че 23 участници (35 процента) са имали 
задух една година след диагнозата. „Когато разглеждахме подробно 
сърдечната функция чрез сърдечен ултразвук, наблюдавахме фини 
аномалии, които биха могли да обяснят продължаващия задух“, казва 
Лучиан. „Работата на миокарда може да бъде нов ехокардиографски 
инструмент за ранно идентифициране на аномалии на сърдечната 
функция при пациенти с продължителен COVID-19, които може да се 

нуждаят от по-често и дългосрочно сърдечно наблюдение. Необходими 
са бъдещи проучвания, включващи различни варианти на COVID-19 и 
въздействието на ваксинацията, за да се потвърдят нашите резултати 
за дългосрочната еволюция и възможните сърдечни последици от това 
заболяване“, допълва тя.
Д-р Ерик Висоцки, директор на програмата за възстановяване от 
COVID в MedStar Health, казва пред Healthline, че задухът е един от най-
честите симптоми на дългосрочния COVID-19 и че сърдечните проблеми 
са „сравнително честа грижа сред оцелелите ”. Сърцебиенето и болката 
в гърдите са някои от симптомите на продължителния COVID-19, 
свързани конкретно със сърцето, а не с белите дробове, обяснява 
той. Свързаните с COVID-19 диагностични тестове обаче по-често се 
фокусират върху белодробни проблеми.
„Сърдечните състояния може да са по-чести, отколкото си мислим, 
защото не винаги се изследват“, констатира Висоцки.

СЪРДЕЧНИТЕ ПРОБЛЕМИ МОГАТ ДА СА ТРАЙНИ

Раджпал казва, че COVID-19 може да причини сърдечни проблеми по 
време на хода на заболяването. „Ефектите, които наблюдаваме върху 
сърцето при COVID-19, са повече, отколкото сме виждали при други 
вируси“, коментира той. По време на острия стадий на инфекция, 
когато хората са най-тежко болни, при около 1 до 3 процента от 
пациентите коронавирусът се свързва с миокардит, възпаление 
на сърдечния мускул. Повече хора – ДО ЕДНА ТРЕТА – имат 
откриваеми нива на тропонин, който е биомаркер за увреждане на 
клетките на сърдечния мускул, каза Раджпал. Рискът от влошаване 
на сърдечната функция и инфаркт също се повишава.
Съобщава се, че в субострата фаза - периода след активна инфекция - 
COVID-19 може да причини както миокардит, така и перикардит, който 
е подуване около сърцето. „Хората също могат да получат тахикардия, 
която е възможно да причини ускорен сърдечен ритъм и замаяност, дълго 
след като инфекцията им с коронавирус е преминала“, каза Раджпул.
Висоцки отбелязва, че състояния като миокардит и перикардит могат 
в крайна сметка да се изчистят от само себе си. „Кардиолозите винаги 
ни отговарят, че дори тези, които представят доказателства за сърдечно 
увреждане поради COVID-19, в мнозинството си не се нуждаят от 
специално лечение и повечето се подобряват“, казва той.
Проучването също така установява, че значителен брой от изследваните 
пациенти с COVID-19 са имали продължителни мътни области в белите 
дробове, които се показват при компютърна томография, и съответно 
белодробна фиброза при 6-месечни и 12-месечни проследявания. Те 
обаче не са свързани с недостиг на въздух.

* Работата на миокарда е нов диагностичен инструмент, базиран на 
ехокардиографията, който позволява количествено определяне на работата на лявата 
камера въз основа на цикли налягане-деформация и е валидиран спрямо инвазивно 
получени измервания на налягането и обема.

ЗДРАВЕТО ОТ ПОГЛЕДА НА СПЕЦИАЛИСТА
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Кремена и АтанасКремена и Атанас

Когато си готов да споделяш 
топлата си прегръдка, тогава 

подаръците не са нужни.
Снимка: Костадин Кръстев - Коко
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КАКВА БЕШЕ 2021 Г. ЗА ВАС?  
С КАКВО БЕШЕ РАЗЛИЧНА ОТ 2020 Г.?

2021г. за нас беше изпълнена с много 
въпросителни от към това как ще продължи живота!  
За всички е ясно,че се намираме в исторически 
времена и следващото поколение ще слуша,чете и 
гледа филми, така както ние сме слушали за Припят и 
Чернобил. Последните две години бяха години на нови 
правила, болки, загуби, но и години на нови уроци. 
Уроци за човещина, помощ и обединение. Започнахме 
да се събуждаме с мисълта за другите и това как можем 
ние да сме полезни на ближния.
Годината за нас бе много по-различна от обичайното. 
Наложи ни се да работим много, да създаваме проекти 
и нови правила в динамична работна атмосфера. 
Атмосфера на непонятното, защото правилата се меняха 
постоянно. Бе година в която имахме значително 
по-малко време за децата си, поради извънредната 
обстановка всеки ден. Но знаете ли, това не се случи 
само на нас! Това се случи на всички хора по целия свят.

КОЕ Е НАЙ-ЩАСТЛИВОТО СЪБИТИЕ ЗА ВАС КАТО 
СЕМЕЙСТВО ПРЕЗ 2021 Г.?

За нас най-щастливото събитие през тази година е 
това, че имахме възможността да бъдем здрави и да 
отбележим всеки един празник на децата си, и свой. 
През 2021 направихме 5 години от сватбата ни, а те 
изминаха толкова бързо... През тази година изпратихме 
големия ни син студент в Ротердам, малките ни 
принцеси станаха на 4 и на 13, а принц Давид направи 
цели 2 години! Няма сила, която да те накара да си 
тъжен след,като имаш всичко това. Нима любовта 
на хората около нас не е най-важна?! Споделяйте 
времето си с хората до Вас, обичайте ги днес, защото 
настоящето е единственото, което имаме. Не го 
оставяйте за утре 

КАКВО ЩЕ СИ ПОЖЕЛАЕТЕ ОТ ДЯДО КОЛЕДА ЗА 
2022 Г.?

Няма да подходим егоистично, защото не ние сме 
важните. Всеки от нас е ценен и допринася с нещо 
за всяка частица от вселената в която се намираме. 
Затова ще пожелаем здраве на всички, това е основното 
нещо от което имаме нужда, за да бъдем щастливи.

КАК ОБИКНОВЕНО ПРАЗНУВАТЕ КОЛЕДА И НОВА 
ГОДИНА?

Всяка Коледа и Нова година, за нашето семейство са 
различни. 
Обичаме новите емоции. Ако имаме възможност се 
качваме на колата с бебе на 2 седмици, визираме 
Айлин, и тръгваме към Виена, за да усетим коледния 
дух с мирис на печени кестени и царствена украса. 
Ако сме в година, която това не е по нашите сили, 
прекарваме у дома, с уюта на семейната ни къща. 
Общото между всички празници е, че намираме начина 
да бъдем заедно със семействата си и най-близките 
хора, с усмивка и прегръдка навсякъде.

КАК ПЛАНИРАТЕ ДА ГИ ПРАЗНУВАТЕ ТАЗИ 
ГОДИНА?

Този година имаме планове да прекараме семейно 
Коледа в затворен комплекс от къщи, някъде до 
Мелник. Ей там далече от шума и бляскавите магазини, 
приканващи за предпразнични покупки. Ще си дадем 
възможността да бъде тихо и уютно,за да имаме повече 
време за нас. 
Новата 2022 ще посрещнем някъде навън, може би на 
място което ще съчетава спокойната вечеря и шумното 
парти след 12.00 ч. Всеки има нужда от двете неща, и 
от спокойствие, и от забава с танци. 
И нека всеки изживява моментите си така както ги 
усеща. Ние имаме една житейска максима. Винаги да 
слушаш своето вътрешно Аз и да следваш сърцето си. А 
когато твоето сърце бие в ритъма на твоята половинка, 
то тогава е най-сладко и горчиво (горчиво в името на 
целувката )

ЗДРАВЕТО ОТ ПОГЛЕДА НА СПЕЦИАЛИСТА
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КОЙ Е НАЙ-ВЪЛНУВАЩИЯТ ПОДАРЪК, КОЙТО ВСЕКИ ОТ ВАС Е 
ПОЛУЧАВАЛ ЗА КОЛЕДА ДОСЕГА?

За нас тези празници са нещо свято. Нямаме очаквания и желания 
за скъпи и материални подаръци. Това не е нещото, което може да 
ни трогне. Имаме нужда единствено да усещаме любовта си, дори и 
през чаша греяно вино на Коледния базар в София. Когато си готов да 
споделяш топлата си прегръдка, тогава подаръците не са нужни. Една 
картичка, създадена с любов, може да се превърне в най-вълнуващия 
подарък, изпълнен със спомен за вечни времена.

КОЛКО КИЛОМЕТРИ СТЕ ПРЕЛЕТЕЛИ В ПЪТУВАНИЯ ПРЕЗ 2021 Г.?

Около 20.000 км сме изминали в полети през 2021г. Ако броим и 
километража на колата, може да добавим още 20000. 
Въпреки създалата се ситуация на извънредно положение, непрекъснато 
успявахме да избягаме от реалността и да се потопим в атмосферата на 
различни места. За нас това беше поредната доза щастие.

КАК ИЗГЛЕЖДА ДОМА ВИ НА КОЛЕДА И НА НОВА ГОДИНА? 
УКРАСЯВАТЕ ЛИ ГО? КАК? КОГА?
От две години имаме професионална украса на нашия дом, която 
все още не се е наложило да подновяваме. Установихме, че предвид 
цялата ни ангажираност, това е правилният подход. Професионалната 
украса дава възможност да създадеш уникална, създадена по твой вкус 
декорация. Предни години купувахме играчки, светлини, елхи и какво 
ли още не и накрая се оказваше,че винаги има още какво да се желае. 
Отделно средствата, отделяни за тези украси, купени на принципа по 
малко от тук и по малко от там, накрая не бяха малко  В този случай 
бихме дали съвет на хората да се поинтересуват как могат да украсят 
професионално своето жилище. 

КАКВА ДЕКОРАЦИЯ ПЛАНИРАТЕ ЗА ТАЗИ ГОДИНА?

Както вече споменахме у дома ще бъда,като предходната година.

КАКВИ СА НАЙ-ХУБАВИТЕ ВИ ДЕТСКИ СПОМЕНИ, СВЪРЗАНИ С 
ПРАЗНИЦИТЕ, КОИТО ОБИЧАТЕ ДА СИ СПОМНЯТЕ?

Ако трябва да изброим всички спомени може би няма да ни стигнат 
страниците в списанието. Може би мириса на меденки, мандарини и 
портокали, блещукащите светлинки на елхата, коледните песни и обичта 
на близките ни така са се запечатали в съзнанието ни, че на всеки 
празник изпитваме и тъга, събудена от болезнената за съжаление вечна 
липса на любими за нас хора. Плаче ни се от любов и благодарност за 
това, което сме получили и за това, на което са ни научили. Безценно е 
да имаш добри учители в живота си. Ценете ги и предавайте уроците 
им на своите деца.

КАКВИ ПОДАРЪЦИ ЗА КОЛЕДА И НОВА ГОДИНА СА СИ ПОЖЕЛАЛИ 
ДЕЦАТА ВИ?

Част от нашите деца са много скромни и се задоволяват с каквото 
ние им изберем или преценим, а нашата преценка се базира на тове 
което те ни показват, че са заслужили. Разбира се сред най-малките 
попълнения имаме пробив в системата. Те искат от всичко и по много 
(смеят се Наско и Креми). 

ЗДРАВЕТО ОТ ПОГЛЕДА НА СПЕЦИАЛИСТА
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КАКВИ ПОДАРЪЦИ ВИЕ ЗАМИСЛЯТЕ ЕДИН ЗА ДРУГ?

Ако трябва да бъдем честни все още не ни е останало време да 
помислим за нас. Но имайте предвид, че ние успяваме да се изненадаме 
един друг, ефектно дори и в последния момент. 

ПИШЕТЕ ЛИ ПИСМА НА ДЯДО КОЛЕДА? КЪДЕ ОБИКНОВЕНО 
ПОДРЕЖДАТЕ ПОДАРЪЦИТЕ?

Писмата са нещо много важно за нашите деца. Всеки пише желанията 
си и се надява дядо Коледа да ги изпълни 
Подаръците са подредени в дневната под елхата ни и всички тръпнем в 
очакване на това да ги отворим и да разберем колко сме слушали през 
годината.

КОГА И КАК РАЗБРАХТЕ, ЧЕ ДЯДО КОЛЕДА НЕ СЪЩЕСТВУВА? 
ВЯРВАЛИ ЛИ СТЕ НЯКОГА В НЕГО?

Креми: Бях около на 3 години, когато забелязах, че обувките на 
моя дядо са върху краката на дядо Коледа. Оттогава знаех, че има нещо 
гнило в цялата тази история, но това и за миг не промени усещането ми 
за този важен семеен празник. Просто ме накара да порасна по-бързо от 
приятелите ми.

Наско: Всяка година около празниците имах илюзията за 
това, че наистина един белобрад старец слиза през комина и ми 
носи подаръците. Тръпнех в очакване и желание да го видя докато 
не разбрах, че нашите пазаруват и всичко се крие в килера или над 
гардероба:) Да ви кажа не се разочаровах и аз, защото там винаги освен 
подаръци имаше и скрити лакомства.

КАКВИ РИТУАЛИ ИМАТЕ ЗА ПРАЗНИЧНИТЕ ДНИ?

За Коледа обичаме семейно да създаваме медени коледни къщички. 
Децата нямат търпение да творят и всеки от тях се бори какво да 
сглоби, оцвети, разглоби или изяде  На Коледа е забавно у дома!

КАКВО ПРАВИТЕ НА 1 ЯНУАРИ?

На 1-ви обичаме да си почиваме, да се разхождаме сред тишината на 
столицата. Тогава всичко е толкова приказно, особено в ранните часове 
на деня, а следобедите прекарваме време с нашите кумци Ирина и 
Филип.

ОПИШЕТЕ КАК ИЗГЛЕЖДА ИДЕАЛНАТА КОЛЕДА ЗА ВАС?

Нека не живеем в мечтите и в илюзорното! Няма идеални неща, но това 
не пречи да се стремим винаги към по-добро и към усъвършенстване. 
Коледа е свята, топла, тиха, усмихната. Коледа е времето в което 
можем да се излежаваме пред камината или дивана, да редим пъзел, да 
гледаме филм, да четен книга или с една дума да се наслаждаваме на 
нашето заедно.

КОЯ Е НАЙ-ХУБАВАТА ВИ КОЛЕДА ДОСЕГА?

Всяка Коледа е по собствен начин хубава и неповторима. Няма място за 
сравнение и степенуване. 

КОЙ ПРИГОТВЯ ВЕЧЕРЯТА ВИ ЗА БЪДНИ ВЕЧЕР И КОЙ –  
ЗА КОЛЕДА?

В нашето домакинство най-хубаво се представя Креми в кухнята. Готви 
с точност на перфекционист, а овкусява с полъх от любов. Нали има 
една поговорка,че любовна на мъжете минава през стомаха… Е Креми 
печели битката със своето готвене, Наско няма къде да ходи (казва 
Наско и се смее). Това е положението на черното не можем да кажем 
бяло, просто то си е факт. Моята жена е богиня в кухнята 

ГОТВИТЕ ЛИ? КАКВО ВСЕКИ ОТ ВАС ПРИГОТВЯ НАЙ-ДОБРЕ?

Наско: Аз правя много добре италианска паста. Децата и жена 
ми много я харесват. Дали защото ме обичат или защото е вкусна нямам 
идея, но наистина чакат с нетърпение моята паста колкото и рядко да я 
правя аз. А, Креми няма нужда да отговаря. Нали Ви казах, тя е най-
добрата в семейната ни кухня. 
Пожелаваме Ви светли, сплотени и топли празнични дни, мили хора! 
Бъдете добри и благословени!

Снимки: Костадин Кръстев - Коко

ЗДРАВЕТО ОТ ПОГЛЕДА НА СПЕЦИАЛИСТА
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Диагностика и лечение на 
МЪЖКИ 
ИНФЕРТИЛИТЕТ
В световен мащаб почти всяка седма двойка 
не може да зачене. При близо половината 
от случаите мъжкото безплодие играе поне 
частична роля
В световен мащаб почти всяка седма двойка е безплодна, като при близо 
половината от тези двойки мъжкото безплодие играе поне частична роля.

Мъжкото безплодие може да бъде причинено от ниско производство на 
сперматозоиди, неправилна функция на сперматозоидите или блокажи, които 
възпрепятстват доставката на сперматозоиди. Заболявания, травми, хронични 
здравословни проблеми, избор на начин на живот и други фактори могат да 
допринесат за това състояние.

Препоръчително е да се потърси лекар при неуспех за зачеване след 
една година редовни опити или по-рано при наличие на някое от 
следните състояния:
• Проблеми с ерекцията или еякулацията, ниско сексуално желание или 

други проблеми със сексуалната функция.
• Болка, дискомфорт, бучка или подуване в областта на тестисите.
• Анамнеза за проблеми с тестисите, простатата или сексуални 

проблеми.
• Операция на слабините, тестисите, пениса или скротума
• Партньор на възраст над 35 години.
Проблемите с мъжката плодовитост могат да бъдат причинени от 
редица здравословни проблеми и медицински лечения като варикоцеле, 
инфекция, проблеми с еякулацията, антитела, които атакуват 
сперматозоидите, тумори, неспуснати тестиси, хормонален дисбаланс, 
дефекти на каналчетата, които транспортират сперматозоидите, 
хромозомни дефекти и др.
Диагностицирането на проблемите с мъжкото безплодие обикновено 
включва:
• Общ физически преглед и медицинска история
• Спермален анализ, за да се измери броят на сперматозоидите и 

да се открият евентуални аномалии във формата и движението 
на сперматозоидите, а и да се провери спермата за инфекции. 
Лаборатория „Геника“ предлага четири диагностични пакета 
за спермален анализ: https://genica.bg/laboratorni-uslugi/
reproduktivno-zdrave

• Изследване за инфекции. Андрофлор®, който се предлага от 
лаборатория „Геника“ е единственият комплексен тест за определяне 
на клинично значимата концентрация на всички микроорганизми, 
населяващи мъжкия урогенитален тракт 
https://genica.bg/laboratorni-uslugi/polovo-predavani-infekcii

• Хромозомен анализ – това е генетично изследване за търсене на 
бройни и големи структурни хромозомни аномалии 
https://genica.bg/laboratorni-uslugi/reproduktivno-zdrave

• Генетични тестове–- микроделеции върху У-хромозомата. 
Изследването представлява анализ за наличие на микроделеции 
върху У-хромозомата, имащи отношение към нарушения в 
сперматогенезата. За това изследване на „Геника“ може да прочетете 
тук https://genica.bg/laboratorni-uslugi/reproduktivno-zdrave

В случаите на безплодие се препоръчва да се провери 
и партньорката. Възможно е да бъдат препоръчани 

специфични лечения за нея или пък пристъпванео към 
асистирани репродуктивни техники.

ЗДРАВЕТО ОТ ПОГЛЕДА НА СПЕЦИАЛИСТА
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Възпалителни заболявания на външните  
мъжки полови органи
Възпалението на пениса може да бъде 
причинено от инфекции, като гъбични 
инфекции, полово предавани болести и 
краста. Когато секретите се задържат под 
препуциума, те могат да се инфектират  
и това да доведе до постит.

Неинфекциозните причини включват кожни заболявания, включително алергични 
реакции (например към латексов презерватив или течности или гелове за контрол 
на раждаемостта), лихен планус, псориазис, себореен дерматит и ксеротичен 
облитериращ баланит.
Възпалението на пениса причинява болка, сърбеж, зачервяване, подуване, секрет 
под препуциума. Често симптомите започват в рамките на два или три дни след 
полов акт. Могат да се развият рани по пениса и подути лимфни възли в слабините. 
Диагностиката се прави от лекар.

Най-често срещаните възпаления на външните мъжки полови органи са:

БАЛАНИТ И ПОСТИТ
Баланитът е възпаление на главичката на пениса, което може да се 
появи във всяка възраст. Обикновено то съпътства възпаление на 
препуциума (прибиращата се кожа, покриваща главичката) и тогава се 
нарича “баланопостит”. Възпалението се среща по-често при момчета 
под 4-годишна възраст и при необрязани мъже.
Какво причинява баланопостит?
Етиологията на баланопостита може да включва много различни 
причини:
- Най-честата причина е неправилната хигиена, която в комбинация 

с тясната препуциумна кожа не позволява разкриването на 
главичката и отстраняването на смегмата (мазна материя, която се 
събира между главичката на пениса и препуциума).

- Инфекции, които не се предават по полов път. Съществуват 
различни бактериални или гъбични инфекции на кожата на пениса, 
които могат да причинят баланопостит. Най-често срещаната гъбичка 
е Candida, която причинява и вагинит при жените. Обикновено има 
някакъв предразполагащ фактор за развитието на баланопостит, като 
например:
• Предварително съществуващо асептично възпаление на областта, 

дължащо се на някаква алергия или дразнене 
• Захарен диабет
• Фимоза, която пречи на отстраняването на себура и на добрата 

хигиена на областта. 
- Инфекции, предавани по полов път. Съществуват няколко полово 

предавани инфекции, причиняващи баланопостит, като херпес 
гениталис (генитален херпес), хламидия и гонорея.

- Алергии – обриви. Кожата на главичката е особено чувствителна и 
влизането й в контакт с някои вещества може да предизвика някаква 
алергична реакция или дразнене. Например:
• Ако урината и смегмата останат под препуциума за дълго време, 

това може да предизвика възпаление.
• Някои сапуни, перилни препарати и омекотители.
• Презервативи и лубриканти, използвани по време на полов акт.
• Кожни заболявания. Има някои кожни заболявания, които могат да 

причинят баланопостит (напр. псориазис)

Как се диагностицира баланопостит?
В повечето случаи само клиничният преглед е достатъчен, за да може 
лекарят да постави диагнозата. Потенциалната причина в много случаи 
може да се определи по това как изглежда главичката. В случай че 
лекарят не е сигурен за причината, може да се препоръча следното:
- Посявка на секрет от областта на главичката за откриване на 

микроба, причиняващ инфекцията.
- Изследване за захарен диабет, ако има съмнение, че той може да е 

основната причина 
- Изследване за болести, предавани по полов път
- В редки случаи, когато клиничната картина продължава, може да се 

наложи да се вземе проба от лезията за биопсия.

КАВЕРНИТ
Кавернитът е възпалително заболяване, което води до разрушаване на 
кавернозните (пещеристите) тела на пениса и образуване на болезнени 

вдлъбнатини по него. Прието е да се прави разлика между остра и 
хронична форма на заболяването. Хроничната форма се появява в 
резултат на нелекуван остър възпалителен процес или на фона на 
възпалителен процес в близост до кухината.
Причината за кавернита е всеки вирусен или бактериологичен патоген, 
който попада в каверната и започва да се развива, расте и размножава. 
Основните причини за появата на инфекциозен агент са:
- усложнение на уретрит, специфичен или неспецифичен;
- травма на уретралния канал с увреждане на кавернозните тела;
- хирургически интервенции, засягащи кухината на кавернозните тела;
- продължителна уринарна катетеризация;
- нараняване на пениса;
- постинжекционен процес при интракавернозно приложение на 

лекарства;
- лимфогенно разпространение на бактерии от хронични възпалителни 

огнища (остеомиелит, кариес, фурункули, карбункули, сепсис).
Инфекцията прониква по кръвен и сифилистичен път. Фрактурният 
кавернит се характеризира с инфекциозни заболявания на уретрата с 
по-нататъшна миграция към кавернозните тела. Сифилитичният път 
предполага наличие на огнища на инфекция директно върху пениса, без 
да се включва уретрата в процеса.

СИМПТОМИ НА КАВЕРНИТ
Заболяването започва остро. Синдромът на фокална интоксикация се 
разпространява по цялото тяло:
- телесната температура се повишава;
- появява се усещане за слабост и отпадналост;
- човек се уморява бързо;
- телесната температура може да достигне 38,1-39,0 градуса;
- появяват се главоболие и втрисане, прекомерно изпотяване.
Болката е локална, остра, има постоянен характер от дъговиден тип, 
понякога придобива пулсиращ оттенък. Възниква поради натиска на 
гнойта върху стените на кавернозното тяло, дразненето на нервните 
окончания, което при пениса е много повече, отколкото при всеки друг 
орган. Също така продуктите от жизнената дейност на патогенните 
микроорганизми (екзотоксини) и разпадането на неживите бактерии 
(ендотоксин) също могат да предизвикат постоянна болка. Те засягат 
както нервната система, така и съдовата стена.

ИНДУРАЦИО ПЕНИС ПЛАСТИКА
Болестта на Пейрони е нераково заболяване, причинено от фиброзна 
белези, които се развиват на пениса и причиняват изкривена, болезнена 
ерекция. Пенисите се различават по форма и размер и извитата 
ерекция не е непременно причина за безпокойство. Но болестта 
на Пейрони причинява значително огъване или болка при някои 
мъже. Това може да попречи на сексуалния живот или да затрудни 
получаването или поддържането на ерекция (еректилна дисфункция). 
За много мъже болестта на Пейрони също така причинява стрес и 
безпокойство. Друг често срещан проблем е скъсяването на пениса.
Болестта на Пейрони рядко изчезва от само себе си. При повечето 
мъже с болестта на Пейрони състоянието остава непроменено или се 
влошава. Ранното лечение скоро след развитието на състоянието може 
да предотврати влошаването му или дори да подобри симптомите. 

ЗДРАВЕТО ОТ ПОГЛЕДА НА СПЕЦИАЛИСТА
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Дори и лечението да започне на по-късен етап, то може да помогне за 
подобряване на сипмтомите като болка, изкривяване и скъсяване на 
пениса.

СИМПТОМИ
Признаците и симптомите на болестта на Пейрони могат да се появят 
внезапно или да се развият постепенно. Най-често срещаните признаци 
и симптоми включват:
- Събелези от тъкан. Белезите, свързани с болестта на Пейрони - 

наричани плака, но различни от плаката, която може да се натрупа в 
кръвоносните съдове - могат да се усещат под кожата на пениса като 
плоски бучки или ивица твърда тъкан.

- Значителна извивка на пениса. Пенисът може да се изкриви нагоре 
или надолу или да се наклони на една страна.

- Проблеми с ерекцията. Болестта на Пейрони може да причини 
проблеми с получаването или поддържането на ерекция (еректилна 
дисфункция). Често мъжете съобщават за еректилна дисфункция 
преди началото на симптомите на болестта на Пейрони.

- Скъсяване на пениса. Пенисът може да стане по-къс в резултат на 
болестта на Пейрони.

- Болка. Възможни са болка в пениса, със или без ерекция.
- Други деформации на пениса. При някои мъже с болестта на Пейрони 

еректиралият пенис може да има стеснения, вдлъбнатини или дори 
вид на пясъчен часовник, със стегната, тясна ивица около ствола.

Изкривяването и скъсяването на пениса, свързани с болестта на 
Пейрони, може постепенно да се влошат. В определен момент обаче 
състоянието обикновено се стабилизира след около три до 12 месеца.

УРЕТРИТ
Симптомите на уретрит при мъжете обикновено включват уретрално 
течение, сърбеж или изтръпване на пениса и дизурия. Диагнозата може 
да бъде поставена, ако е налице поне едно от следните неща: отделяне 
на секрет, положителен резултат от теста за левкоцитна естераза в 
първа сутрешна уринаване или поне 10 бели кръвни клетки на поле с 
голяма мощност в уринния седимент. Основните патогени, свързани с 
уретрита, са Chlamydia trachomatis и Neisseria gonorrhoeae.
Неотдавнашни проучвания се съсредоточиха върху идентифицирането 
на причините за негонококовия уретрит и разработването на тестове 
за атипични организми, като Mycoplasma genitalium и Ureaplasma 
species. По-рядко срещаните патогени, идентифицирани при пациенти 
с уретрит, включват Trichomonas species, аденовирус и херпес симплекс 
вирус. Резултатите от анамнезата и изследването могат да помогнат 
за разграничаването на уретрита от други урогенитални синдроми, 
като епидимити, орхити и простатити. Целите на лечението включват 
облекчаване на симптомите; предотвратяване на усложненията 
при пациента и неговите сексуални партньори; намаляване на 
предаването на съпътстващи инфекции (особено на вируса на човешкия 
имунодефицит); идентифициране и лечение на контактните лица 
на пациента; и насърчаване на промени в поведението, които ще 
намалят риска от повторение. Комбинацията от азитромицин или 
доксициклин плюс цефтриаксон или цефиксим се счита за емпирична 
терапия от първа линия при пациенти с уретрит. Ускореното лечение 
на партньорите, което включва издаване на рецепти на пациенти за 
партньори, които не са били изследвани от лекаря, се препоръчва от 
Центровете за контрол и превенция на заболяванията и е одобрено в 
много държави. Съществува връзка между уретрита и повишената 
концентрация на човешкия имунодефицитен вирус в семенната течност.

АБСЦЕС НА СКРОТУМА
Абсцес на скротума означава събиране на гной в скротума. Скротумът 
е кожната торбичка, в която се намират тестисите. Редица фактори 
могат да причинят появата на това състояние. То може да се развие 
като усложнение на нелекувана бактериална инфекция в пикочния 
мехур или уретрата. Такава инфекция може да достигне до скротума. 
Състоянието може да бъде и резултат от болести, предавани по полов 
път. Примери за полово предавани болести са хламидията и гонореята.
Когато се диагностицира и лекува рано, състоянието реагира много 
добре на наличните лечения. Когато обаче не се лекува или лечението се 
забави, то може да доведе до редица усложнения. Инфекцията може да 
стане хронична. Това може да доведе до безплодие.
Пациентите с това заболяване се представят със симптоми, подобни 
на тези, причинени от полово предавани болести и инфекция на 
пикочните пътища. Често се наблюдава изпускане на секрет от пениса, 
болка и повишена спешност за уриниране. Състоянието се лекува с 
антибиотици. Абсцесът също се дренира.

ПРИЧИНИ
Абсцесът на скотума може да бъде причинен от редица фактори. Те 
варират от инфектирани космени фоликули до бактериални инфекции. 
Някои случаи се появяват, когато гнойта, изцедена при пациенти с 
апендицит, си проправи път към скротума. Същият е случаят и при 
разкъсване на тестикуларен абсцес.
Пациентите, които претърпяват някаква операция, включваща 

скротума, са с повишен риск от това състояние. Всяка отворена рана 
може да се превърне във врата за проникване на бактерии и други 
патогени в организма. Това може да се предотврати с използването на 
антибиотици. Други случаи възникват като форма на усложнение на 
лечението на неврогенен пикочен мехур и стриктура на уретрата.
Някои лекарства също могат да причинят инфекция в скротума. 
Примери за това са тези, използвани за лечение на някои видове 
сериозни аритмии. Състоянието може да бъде причинено и от полово 
предавани болести и други инфекции като туберкулоза.

ОСНОВНИ СИМПТОМИ
Основните симптоми на състоянието включват образуване на маса 
в скротума, която може да се усети с пръсти. Тя може да бъде 
придружена от внезапна болка, която се излъчва към гърба, корема или 
слабините. Пациентите съобщават и за усещане за тежест в скротума. 
Други често срещани симптоми са подути или твърди тестиси и 
скротум. Инфекцията може да доведе до повишена температура и да 
накара пациента да уринира по-често.
Лечението на състоянието изисква дрениране на абсцеса. Хирургът 
прави разрез и отваря кухините, за да отстрани гнойта. Това позволява 
на засегнатия участък да се излекува. Ако има мъртви тъкани (което 
често се случва, когато лечението се забави), лечението включва 
хирургично изследване под обща анестезия. Всички мъртви тъкани 
трябва да бъдат отстранени. На пациентите се дават широкоспектърни 
антибиотици, за да се предотврати инфекция.
Хирурзите често оставят раната отворена, докато заздравее. Това 
изисква подходящи грижи за раната, за да се предотврати инфекция. 
То също така насърчава заздравяването на кожата и увредените 
структури вътре в скротума.

ГАНГРЕНА НА ФУРНИЕ
Гангрената на Фурние е остра некротична инфекция на скротума, 
пениса или перинеума. Тя се характеризира с болка и зачервяване 
на скротума с бърза прогресия до гангрена и излющване на тъканта. 
Гангрената на Фурние обикновено е вторична на периректални или 
периуретрални инфекции, свързани с локална травма, оперативни 
процедури или заболявания на пикочните пътища.

ПРИЗНАЦИ И СИМПТОМИ
Симптомите включват треска, общ дискомфорт (неразположение), 
умерена до силна болка и подуване в гениталната и аналната област 
(перинеума), последвани от рандеман и миризма на засегнатите 
тъкани (гнойна супурация), водещи до пълна (фулминантна) гангрена. 
При разтриване на засегнатата област се чуват ясно изразени звуци 
(крепитус) на газ в раната и на движение на тъканите една спрямо 
друга (осезаем крепитус). В тежки случаи отмирането на тъканите може 
да обхване части от бедрата, коремната стена и гръдната стена.
Това заболяване често се среща в съчетание с други заболявания 
(коморбидност), особено такива, които отслабват имунната система. 
Някои заболявания, които увеличават предразположението към 
гангрена на Фурние, са захарният диабет, силно затлъстяване, цирозата, 
смущенията в кръвоснабдяването на таза и различни злокачествени 
заболявания.

ПРИЧИНИ
Порталите за проникване на бактериите, гъбичките и/или вирусите, 
отговорни за конкретен случай на гангрена на Фурние, обикновено са от 
колоректален, урогенитален или кожен произход. В случая са намесени 
аноректални абсцеси, инфекции на пикочните пътища, хирургически 
инструменти и други фактори, които допринасят за това. Някои случаи 
продължават да бъдат с неизвестна причина (идиопатични). Все още 
не е изяснено защо този процес понякога се развива при лица с общи 
заболявания.
Съществуват много начини вирулентният микроорганизъм да получи 
достъп до гостоприемника, при което компрометираната имунологична 
система не е в състояние да предотврати проникването на инфекцията. 
Смята се, че вирулентността на възникналото разстройство се 
засилва от токсините и ензимите, произведени от комбинацията от 
микроорганизми (синергия).

ЛЕЧЕНИЕ
Изключително важно е да се разпознае заболяването и да се започне 
агресивна реанимация и прилагане на широкоспектърни интравенозни 
антибиотици възможно най-бързо. Тези антибиотици трябва да 
бъдат последвани от спешно хирургично отстраняване на всички 
засегнати мъртви (некротични) кожни и подкожни тъкани, като при 
необходимост се отстраняват многократно ръбовете на раната. Ако 
е установен колоректален или урогенитален произход, е наложително 
да се контролира източникът, в съответствие с всеки отделен случай. 
Пациентите с тежка кръвна инфекция (сепсис) са с повишен риск от 
образуване на кръвни съсиреци (тромбемболични явления) и може 
да се нуждаят от медикаменти за намаляване на риска от тромбоза 
Реконструктивната хирургия се предприема, след като инфекцията е 
овладяна.
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Д-Р СТОЯНОВА, КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА НЕАЛКОХОЛНАТА 
СТЕАТОЗНА БОЛЕСТ И КОЛКО ЧЕСТО СРЕЩАНА Е?
Неалкохолната стеатозна болест (НАСБ) е описана за първи път през 
1980г. от Ludwig и колеги при пациенти, които нямат анамнеза за 
значителна алкохолна консумация, но на чернодробна биопсия показват 
находки, които не могат да бъдат разграничени от тези при пациентите 
с алкохолен хепатит. 
НАСБ е най-честото заболяване на черния дроб както при възрастните, 
така и при децата и засяга около 20-30% от населението.1 Честотата й 
нараства прогресивно паралелно с метаболитния синдром с неговите 
компоненти, особено с напредването на възрастта. 
НАСБ се установява по-често (50-100%) сред лицата с общо 
или абдоминално затлъстяване, метаболитен синдром (МС), 
хипертриглицеридемия и захарен диабет тип 2. В Европа НАСБ е 
по-честа причина за повишени чернодробни ензими от алкохолната 
стеатоза. Трябва да се има предвид, че и в двата случая стойностите на 
АСАТ и/или АЛАТ може да са в референтни граници. НАСБ може да се 
разглежда и като ранен маркер за исхемична болест на сърцето (ИБС) и 
ранна атеросклероза. 

НА КАКВО СЕ ДЪЛЖИ НАСБ И КАК ТОЧНО СЕ ХАРАКТЕРИЗИРА? 
НАСБ може да прогресира до крайните стадии на чернодробното 
заболяване. Заболяването наподобява предизвиканите от алкохола 
патологични находки в черния дроб, но се открива у лица, които 
отричат алкохолната злоупотреба. Състои се от широк спектър 
чернодробни увреди, включващ от обикновена неусложнена стеатоза до 
стеатохепатит и напреднала фиброза и цироза на черния дроб. 
Заболяването се дължи на различни причини и множество генетични 
дефекти в енергийния метаболизъм, но в най-голяма степен е 
свързана с инсулиновата резистентност. НСБ може да бъде причинена 
от медикаменти, хепатотоксични вещества, гастроинтестинална 
хирургическа намеса и някои метаболитни/генетични условия. 
Поставянето на диагнозата НСБ налага да се изключат други 
чернодробни заболявания, които могат да се представят със стеатоза, 
като вирусен и автоимунен хепатит, метаболитно вродено заболяване. 
Необходимо е и пълно изключване на алкохолна злоупотреба.

КАКЪВ Е МЕХАНИЗМЪТ НА РАЗВИТИЕ НА ЗАБОЛЯВАНЕТО И ОТ 
КАКВО СЕ ПРЕДИЗВИКВА? 
Като първопричина за стеатозата се счита повишеното мобилизиране 
и увеличеният чернодробен синтез на свободни мастни киселини 
при едновременно намален експорт на триглицериди от черния 
дроб. Последващото нарушение се смята, че е в периоксидацията 
на липидите, абнормалната екскреция на цитокини и инсулиновата 
резистентност. 

СТЕАТОЗА

Обезитет, диабет, хиперлипемия

Първо етап

Оксидативен стрес

Втори етап

НАСХ

Порочният кръг включва инсулиновата резистентност, която 
посредством хипер-инсулинемията блокира митохондриалното бета-
окисление на мазнините, като по този начин отново води до повишено 
пероксизомно бета-окисляване, а оттам до оксидативен стрес. 
Инсулиновата резистентност е налице в 98% от лицата с НАСБ, а 90% 
от тях имат поне един критерий за метаболитен синдром. Степента 
на стеатозата корелира в значителна и линеарна степен с всички 
компоненти на метаболитния синдром, независимо от затлъстяването. 
Свъхпродукцията на глюкоза, VLDL, CRP и фактори на коагулацията 
от затлъстелия черен дроб допринасят за повишения сърдечно съдов 
риск, характерен за метаболитния синдром2. Доказателство за връзката 
на НАСБ с диабет тип 2 са резултати от крос-секционални проучвания, 
показващи количествено взаимоотношение между глюкозата на гладно 
и стеатозата – колкото е по-висока глюкозата на гладно в плазмата, 
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толкова е по-напреднала стеатозата. Това не отговаря на въпроса, до 
колко влошената регулация на глюкозата, води до стеатоза. Повечето 
индивиди с НАСБ имат инсулинова резистентност, но само малка част 
от тях имат напълно разгърнат метаболитен синдром. Това може да е 
довод в полза на тезата, че НАСБ е прекурсор на метаболитния синдром 
и вероятно необходим пререквизит. 

ВИСЦЕРАЛНО 
ЗАТЛЪСТЯВАНЕ

ДИСГЛИКЕМИЯДИС-
ЛИПИДЕМИЯ

МЕТАБОЛИТЕН 
СИНДРОМ

НЕАЛКОХОЛНА 
СТЕАТОЗА НА 
ЧЕРНИЯ ДРОБ

ХИПЕРТОНИЯХИПЕР-
УРИКЕМИЯ

КОИ СА СТАДИИТЕ НА СТЕАТОЗНИЯ ХЕПАТИТ?
Стадиите на заболяването на база морфологични характеристики са 
представени в таблицата по-долу:

СТАДИЙ ДЕФИНИЦИЯ

0 Липсва фиброза

1 Перицелуларна/синусоидална фиброза в зона 3

2 Перипортална фиброза и фиброза в зона 3

3 Мостова фиброза

4 Цироза

Д-Р СТОЯНОВА, МОЖЕ ЛИ С НЯКОЛКО ДУМИ ДА ОПИШЕТЕ 
КЛИНИЧНАТА КАРТИНА НА ЗАБОЛЯВАНЕТО? 
Заболяването е най-често безсимптомно по време на диагностицирането 
му. Лекото до умерено покачване на аминотрансферазите е най-честият 
и обикновено единственият лабораторен белег на заболяването. Важно 
е да се отбележи, че липсва корелация между клиничните симптоми, 
лабораторните и хистологични промени и прогноза на протичането 
на заболяването може да се прави само на базата на хистологичната 
находка от чернодробна биопсия, която остава 
„златен стандарт“ в диагностиката на НАСБ.
Прогресивно заболяване се подозира при по-тежка степен на 
стеатозата, наличие на некроза и активност (възпаление), балонна 
дегенерация, видимо отлагане на желязо, значима хистологична 
фиброза, перисинусоидална фиброза. 
Следните рискови фактори и комбинации от тях могат да бъдат 
предиктивни за прогресивност на НАСБ:
• затлъстяване с ИТМ >28; 
• възраст >45 години; 
• диабет; 
• АсАТ/АлАТ >0.8 или повишение на АлАТ поне 2х над горната 

референтна стойност; 
• артериална хипертония; 
• триглицериди над 1.7 mmol/L; 
• инсулинова резистентност; 
• натоварване с желязо.
Лабораторните белези за напреднал стадий на заболяването са 
хипоалбуминемията, покаченият серумен билирубин и удълженото 
протромбиново време. 
От изобразителните методи- конвенционалната ехография е достатъчно 
информативна по отношение на стеатозата, като е със специфичен 
образ при стеатоза над 15%, но не може да разграничи НАСБ от НАСХ 
или друго хронично чернодробно заболяване.
През 2007г. Американската Асоциация за изучаване на чернодрбни 
заболявания публикува създаден с предиктивна цел скор за оценка на 
фиброзата при НАСБ4. 
На базата на всички тези маркери с някои допълнения вече се 
предлагат неинвазивни серологични тестове за оценка на чернодрбните 
увреждения. Въпреки, че чернодробната биопсия остава референтния 

“златен стандарт” за оценка на чернодробното увреждане, тя може 
да бъде болезнена и опасна, тъй като е обект на вземане на проби 
от случайно място от черния дроб, има субективност в тълкуването 
и възможни усложнения като кървене, силна болка и инфекция. 
Затова се смята, че тези тестове биха могли да бъдат алтернатива на 
чернодробна биопсия и да внесат допълнителна яснота по отношение на 
диагностиката на НАСБ и НАСХ. 

А КАК СЕ ЛЕКУВА ЗАБОЛЯВАНЕТО? 
Лечебните подходи при неалкохолната стеатоза на черния дроб са 
насочени в две основни направления:

1. Редуциране на стеатозата: 
- Намаляване на мастната тъкан (загуба на тегло с диета, физическа 

активност, медикаменти, хирургични процедури и др.)
- Лечение с антилипемични средства (статини, фибрати)
- Намаляване на инсулиновата резистентност (метформин, алфа-

глюкозидазни инхибитори, тиазолидиндиони)

2. Намаляване на възпалителния процес:
- Антиоксиданти (витамини Е и С, Betaine, Ademetionine, желязно 

изчерпване)
- Анти-TNF (Pentoxifilline, Losartan)
- Цитопротекция (UDCA, Стероиди)
Приложението на урзодезоксихолева киселина, самостоятелно 
или в комбинация с витамин Е, Ademetionin, Silymarin и други 
хепатопротектори/антиоксиданти са полезни, но техният ефект е 
пропорционален на промените в начина на живот на тези пациенти. 
При излишък на желязо в организма се препоръчват лечебни 
кръвопускания, а при бактериален свръхрастеж/дисбиоза е подходящо 
лечение с антибиотици и/ или пробиотици.
Витамин Е (alpha-tocopherol), приложен в дневна доза от 800 UI, 
подобрява чернодробната хистология при пациенти без диабет, които 
са с хистологично доказан неалкохолен стеатохепатит, поради което се 
приема като терапия на първа линия при тази група болни (IB).5 
От „нутрицевтична гледна точка“ съществуват относително малко 
молекули с адекватно изучени ефекти по отношение на НАСБ: 
силимарин, витамин Е, витамин Д, полиненаситени мастни киселини от 
омега-3 серията, коензим Q10, куркумин, расвератрол и пробиотици. 
Силимаринът е силен антиоксидантен агент, ектрахиран от белия 
трън (Silybum marianum) със специфичен тропизъм към хепатоцитите. 
Всъщност, екстрактът от бял трън представлява комплекс от 
антиоксидантни субстанции, от които най-концентрирани са 6 на брой 
флаволигнани и един флаваноид6, като с най-висока концентрация е 
силибина (около 70% от силимарина). 
Силимаринът има ниска орална бионаличност, поради лоша 
интестинална абсорбция и висок чернодробен фърст- пас метаболизъм. 
Тези недостатъци могат да бъдат компенсирани с някои фармацевтични 
техники. Силимаринът несъмнено е един от най-изучаваните 
растителни нутрицевтици при хепатологично болни пациенти, дори и в 
напреднал стадий на заболяване.7 
Фармакологичните механизми, чрез които силимаринът упражнява 
своите хепатопротективни ефекти при пациенти с НАСБ са много и са 
обобщени в долната таблица, където са подчертани и тези, които могат 
да имат позитивен ефект върху съдовото здраве.8 
Биологични ефекти на силимарина, като хепатопротектор при пациенти 
с НАСБ: 

ЕФЕКТ Механизъм на действие:

Антиоксидантен Директен „детокс“ ефект
Оптимизация на митохондриалната функция
Активиране на протективни молекули, като 
топлинно-шокови протеини, тиоредоксин и сиртуини

Противо-
възпалителен

Инхибиране на NK-kB активността
Редукция на синтеза на проинфламаторните 
цитокини (IL-1, IL-6, TNF-a, TNF-b)

Анти-апоптозен Модулация на освобождаването на каспаза и TNF-a 
ефект

Анти-фиброзен Инхибиране на превръщането на стелатните клетки 
във фибробласти
„Даун“ регулация на експресията на профибротични 
гени

Ендокринно-
метаболитни 
ефекти

Частична активация на естрогеновите рецептори
Подобрява инсулиновата чувствителност
Увеличена експресия на GLUT4 на повърхността на 
клетъчната мембрана 
Инхибиция на Хидрокси-Метил-Глутарил-Коензим А- 
редуктаза

Холеретичен Повишаване на екскрецията на жлъчни соли
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Наличните данни показват способността на силимарина (приеман 
самостоятелно или заедно с ниски дози витамин Е) да подобрява 
инсулиновата резистентност и индиректните маркери на хепаталната 
стеатоза (хепатален стеатозен индекс) след 3-месечна употреба.9 
В скорошно мултицентрово рандомизирано двойно-сляпо проучване – 
фаза 3 – включващо 180 пациента с хистологично поставена диагноза 
НАСБ/НАСХ, приемът на силимарин и витамин Е за 12 месеца 
довежда до нормализиране на стойностите на трансаминазите и 
сигнификантна редукция на нивата гама-глутамил-трансферазата 
(ГГТ), както и значимо по степен намаляване на стеатозата, 
оценено чрез ултрасонографско изследване, а при една пета от 
пациентите с повторна чернодробна биопсия. Наблюдавано е също 
така пропорционално подобрение на стойностите на глюкозата на 
гладно, базалната инсулинемия и НОМА- индекса.10 Тези резултати са 
потвърдени от мета-анализи на 8 контролирани клинични проучвания, 
включващи 587 пациента.11 Публикуван е също преелиминационен 
доклад с резултати, показващи намаляване на 4-годишния риск от 
смърт при пациенти с чернодробна цироза, при прием на 420 мг/
дн силимарин.12 Оценена е и толерантността към дългосрочната 
употреба на високи дози силимарин като добра.13 Поради всички 
изброени причини, протоколът на Клиниката Майо по отношение на 
нутритивната суплементация класифицира употребата на силимарин 
като хепатопротектор като степен В (grade B) или добра научна 
доказателственост за тази употреба. 
От кардиометаболитна гледна точка, клиничните ефекти на силимарина 
по отношение на метаболитния контрол на диабетно болните пациенти, 
е от особен интерес. Скорошен мета-анализ на 5 контролирани 
клинични проучвания, включващи общо 270 пациента, показва как 
въвеждането на силимарин значимо подобрява нивата на кръвната 
захар на галдно и гликирания хемоглобин, доказващо инсулин-
сенсибилизиращия ефект на този нутрицевтик.14 
Като недостатък в приложението на силимарин се коментира цената на 
ефективната терапевтична доза. 
В ерата на изобилието от лекарствени продукти, липсата на достатъчно 
налични специфични фармакологични агенти за НАСБ кара лекарите 
да включват терапията на пациентите си някои нутрицевтици с 
доказан ефект, заедно с необходимата промяна в начина на живот, 
свързана със загуба на излишното тегло и редуциране на инсулиновата 
резистентност. Данните, отнасящи се най-вече до екстракта от бял трън, 
витамин Е, полиненаситените мастни киселини от омега-3 серията 
и някои други имат едновременно хепатопротективна активност и 
позитивен ефект по отношение на кардио-васкуларната система. 

КАКВИ ПРОМЕНИ МОГАТ ДА СЕ НАПРАВЯТ В НАЧИНА НА ЖИВОТ 
И ХРАНЕНЕТО? 
• Редукция на излишните килограми:
Проучвания сочат, че загубата на тегло е ефективна стратегия за 
подобряване на неалкохолната стеатозна болест, тъй като влияе 
положително върху инсулиновата чувствителност, хипертонията и 
дислипидемията. 
Данни от малко проучване показват, че 9% загуба на тегло значително 
подобрява стеатозата и леко подобрява възпалителните процеси, но не 
влияе на фиброзата.15 
Друго изследване пък сочи, че намаляването на приетите калории 
с около 200ккал/ден и съответстващата редукция на килограми 
(около 3.5кг) подобряват чернодробната хистология и ензимите при 
пациенти с неалкохолна стеатозна болест. Степента на намаляване 
на чернодробните мазнини е пропорционална на интензивността на 
промяната на начина на живот и обикновено изисква загуба на тегло 
от 5% до 10%. Според изследванията досега, за разумна препоръка 
се смята загуба на тегло около 7% при пациенти с наднормено тегло и 
затлъстяване 
• Mазнини 
Според множество проучвания, диетата с ниско съдържание на 
мазнини намалява чернодробните мазнини сравнително повече в 
сравнение с диетата с високо съдържание на мазнини при хора с 
наднормено тегло.16,17 Препоръчително е да се намали приема на 
наситените мастни киселини – до 7% дневно, и трансмазнините (до по-
малко от 1% дневно). Общите мазнини е хубаво да се поддържат около 
25% до 35% от общите калории за деня. 
Намерена е и позитивна корелация между Средиземноморска диета 
и сърдечно-съдовото здраве. Във въпросната диета консумацията на 
мазнини се състои главно от мононенаситени мастни киселини, които 
са зехтин, риба, маслини. В две малки рандомизирани проучвания, 
пациенти, следващи Средиземноморската тип на хранене, са сравнени 
с пациенти, които следват индивидуализирана изокалорична диета с 
ниско съдържание на мазнини и високо съдържание на въглехидрати. 
Учените установили, че първата група пациенти имали 29-39% 
редукция на чернодробните мазнини и подобрена инсулинова 
резистентност.18

Освен това, доказателства от епидемиологични и рандомизирани 
проучвания показват, че приемът на омега-3 мастни киселини 
понижава нивата на триглицеридите и намалява риска от коронарна 
болест на сърцето.19

Като се има предвид тясната връзка между метаболитния синдром, 
затлъстяването и неалкохолната стеатозна болест, пациентите с 
въпросното заболяване могат да имат ползи от това да включат полезни 
мазнини в диетата си за сметка на трансмазнините и наситените 
мастни киселини. 
• Нисък прием на свободни захари 
Хранителните режими с по-малко въглехидрати (от свободни захари) 
и повече мазнини имат относително по-големи ползи за нивата на 
инсулина, триглицеридите и концентрациите на HDL холестерол, 
отколкото хипокалоричните диети с ниско съдържание на мазнини.20 
Световната Здравна Организация препоръчва дневният прием 
на добавени захари да бъде не повече от 10% от общата енергия. 
Американската Сърдечна Асоциация пък препоръчва ограничение 
на количеството на добавени захари до не повече от 5% от дневните 
калории. 
• Физическа активност 
Добре установено е, че физическата активност повишава инсулиновата 
чувствителност, намалява риска от развитие на диабет тип 2 и 
благоприятно модифицира липидите, независимо от загубата на тегло.21 
А подобряването на инсулиновата чувствителност корелира позитивно 
с намаляване на общите телесни мазнини- особено висцералното 
затлъстяване.22
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Д-Р БОГДАНОВ, ВИЕ СТЕ РАЗРАБОТИЛ КОМБИНИРАН 
КЛИМАТОЛЕЧЕБЕН МЕТОД В ТЕРАПИЯТА НА ПСОРИАЗИС, С 
КОЙТО СЕ ПОДОБРЯВА ЕФИКАСНОСТТА НА ЛЕЧЕНИЕТО НА ТОВА 
ЗАБОЛЯВАНЕ И СЕ СКЪСЯВА ПЕРИОДА НА ЛЕЧЕНИЕ. БИХТЕ ЛИ 
РАЗКАЗАЛ КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА ТОЙ, КОГА И КАК СЕ ПРИЛАГА?
Комбинацията от няколко климатолечебни фактора за лечение на 
различни дерматологични заболявания не е новост и се прилага на 
много места по света, като най-известните са Мъртво море и Синята 
лагуна в Исландия. Навсякъде ефективността на лечението зависи от 
конкретните климатични условия и фактори на средата. В България 
съществуват места с огромен потенциал за развитие на медицински 
туризъм. Едно от тези места – Тузлата, местност в близо до Балчик, 
предлага възможност за едновременно лечение с минерална, лиманна 
и моркса вода, както и приложение на лечебна кал и всичко това в 
условията на морския климат и въздействието на лятното слънце, за 
които се знае, че имат изключително благоприятно въздействие върху 
псориазиса и други дерматози. С голяма увереност мога да кожа, че 
това е едно от най-добрите места за климатолечение не само в България, 
но и в света. Една от големите ми мечти е в България да започне да 
се развива истински и модерен балнеотуризъм, условията за което са 
повече от добри. 

ВСЪЩНОСТ КАК СЕ ПОРОДИ ИНТЕРЕСЪТ ВИ КЪМ ПСОРИАЗИСА?
Това е може би най-проучваното дерматологично заболяване и в същото 
време с всеки отговор, на който успяваме да получим отговор идват по 
още няколко нови въпроса. Въпреки сериозния напредък в последните 
години в разбирането ни за заболяването, все още има още много, което 
предстои да бъде проучено и разбрано. Но всяко нещо става интересно 
с времето и натрупването на познание. В началото на своя път всеки 
има нужда от някой, който да му покаже в коя посока да тръгне. В моя 
случай, човекът, който ми отвори очите за красотата не дерматологията 
и на който дължа най-много за професионалното си развитие е Проф. 
Николай Цанков. Като научен ръководител на моята дисертация 
той е и човекът, който предизвика и интереса ми към псориазиса, 
първоначално като тема за докторантура, а после и като интерес може 
би за цял живот.

В ЕДНО ИНТЕРВЮ КАЗВАТЕ, ЧЕ ПАЦИЕНТИТЕ С ПСОРИАЗИС 
ЖИВЕЯТ ПО-ЗЛЕ ОТ ДИАБЕТИЦИТЕ. ЗАЩО?
Не само от хората с диабет, но и от тези с някои сърдечни заболявания 
и дори с някои онкологична заболявания. Причината за това е, че 
псориазисът често засяга зони от тялото, които са от особена важност 
за осъществяване на социалната функция на човека. Места, които не 
са покрити от дрехи и са изложени на погледа на околните като лице и 
скалп. Места които във всекидневното общуване осигуряват физически 
контакт с други хора като дланите при здрависване, прегръдка или 
милувка. Засягането на ганиталиите пък засяга значително интимния 
живот на пациентите. Към страданията на заболяването се прибавят и 
стигматизацията и отхвърлянето от страна на обществото. 

ОБРЪЩА ЛИ ДЪРЖАВАТА ДОСТАТЪЧНО ВНИМАНИЕ НА БОЛНИТЕ 
ОТ ПСОРИАЗИС? 
Държавата е такава, каквато си я направим. Тя не може да бъде по-
заинтересувана от пациентите с псориазис, отколко сме и самите 
ние като общество. Наша работа е – на лекарите и на пациентите 
да обръщаме внимание на държавата, пред какви проблеми са 
изправени болните от псориазис. Не можем да очакваме от нея сама 
да коригира недостатъците си. Опитът показва, че макар бавно и 
тромаво, институциите в България реагират на исканията на лекарите 
и пациентските организации, когато в тях има здрав разум и повече 
настойчивост. Пациентите с псориазис имат нужда от държавата и 
държавата има нужда от това да има по-здрави граждани, пълноценни 
участници в социалния и икономически живот, трудоспособни и най-
вече щастливи. 

КАЗВАТЕ, ЧЕ БЪЛГАРИЯ Е ЕДИНСТВЕНАТА СТРАНА В ЕВРОПА 
С ИЗКЛЮЧИТЕЛНО ТЕЖКИ КРИТЕРИИ ЗА ЗАПОЧВАНЕ НА 
БИОЛОГИЧНО ЛЕЧЕНИЕ. ЗАЩО?
Биологичните препарати са най-модерното за момента лечение, 
продукт на сложни биотехнологични процеси, което ги прави все още 
доста скъпи. Предполагам, че по-тежките критерии са били начин за 
ограничаването на броя на болните, лекувани с биологични продукти. 
От няколко години вече настояваме за изравняване на критериите за 
започване на тази терапия с тези в останалите страни в Европейския 
съюз. Това е единствения начин за изправяне на тази несправедливост. 
Не можем да очакваме от останалите страни членки на ЕС да ни 
възприемат като равни, ако ние самите не се възприемаме като такива.

ПОЛУЧАВА ЛИ БЪЛГАРСКИЯТ ПАЦИЕНТ С ПСОРИАЗИС 
СЪВРЕМЕННО ЛЕЧЕНИЕ И АДЕКВАТНА ГРИЖА?
Към този момент в България пациентите с псориазис, макар и по-
трудно, имат достъп до същите медикаменти, скоито се лекуват 

пациентите в целия ЕС. В същото време има сериозни проблеми в почти 
всички останали аспекти на грижата за тези пациенти. Пътеката за 
болнично лечение възлиза едва на една четвърт от реалната стойност, 
съществуващите амбулаторни процедури са тромави и неефективни, 
липсва механизъм за заплащане на изискваните от касата задължителни 
диагностични процедури за започване на биологична терапия. Все пак 
аз съм оптимист и мисля, че сме тръгнали в правилната посока.

КЪМ КОИ ДРУГИ ПРОБЛЕМИ В ДЕРМАТОЛОГИЯТА Е НАСОЧЕН 
НАУЧНИЯТ ВИ ИНТЕРЕС?
В последните две години успяхме да приключим един научен проект 
за изследване на физиологията на кожата в условията на екстремния 
антарктически климат и сега започваме втори. От науката има смисъл 
само, ако разширява границите на човешкото познание. Честно казано 
не мога да си представя по-подходящо място на нашата планета за 
определяне на някаква граница на познанието от далечния Юг. Много 
места там все още получават своите имена. Най-интересното предстои.

ПРЕДИ ВРЕМЕ СПОДЕЛИХТЕ, ЧЕ ВАША ГОЛЯМА СТРАСТ СА 
ИЗСЛЕДВАНИЯТА ВЪРХУ ФИЗИОЛОГИЯТА НА ЧОВЕШКАТА 
КОЖА, КОИТО ПРОВЕЖДАТЕ И ПРЕДСТОИ ДА ПРОВЕЖДАТЕ НА 
БЪЛГАРСКАТА АНТАРКТИЧЕСКА БАЗА НА ОСТРОВ ЛИВИНГСТЪН. 
БИХТЕ ЛИ РАЗКАЗАЛИ КАКВО СЕ СЛУЧИ С ТОЗИ ПРОЕКТ, 
ПРОДЪЛЖАВА ЛИ В МОМЕНТА, ВЪРХУ КАКВО РАБОТИТЕ?
Проектът приключи успешно въпреки трудностите, пред които ни 
изправи епидемията от коронавирус. Резулатите са изключително 
интерсни и до голяма степен потвърждават нашите предположения 
относно натоварването с ултравиолетова терапия на работещите 
на открито в района на базата. Предстои тяхното представяне на 
конференцията „Медицината в Антарктика – минало, настояще 
и бъдеще“ от 16:00 ч. на 20.12.21 в зала Мисия23 и разбира се 
публикуване на резултатите. Тази година започва нашият нов проект 
свързан с изследването на микробиома на човешката кожа в условията 
на полярния климат. 

ДО КОЛКО ГЕНЕТИЧНИТЕ ТЕСТОВЕ СА ОТ ПОЛЗА НА 
ДЕРМАТОЛОЗИТЕ ПРИ ПОСТАВЯНЕ НА ДИАГНОЗА И 
НАЗНАЧАВАНЕ НА ТЕРАПИЯ?
Генетичните тестове в последните години промениха до голяма степен 
начина за диагностициране на голяма част от венерологичните 
заболявания. Свикнахме да разчитаме много повече на точността на 
диагностиката с PCR на уретритите и някои вирусни заблявания като 
инфекциите с човешки папилома вирус. Този вид диагностични методи 
според мен имат голямо бъдеще, както в ежедневната дерматологична 
практика, така и в развитието на дерматологичната наука.

МНОГО ВАШИ КОЛЕГИ СЕ ИЗКУШАВАТ ОТ ЕСТЕТИЧНАТА 
ДЕРМАТОЛОГИЯ. ВАС НЕ ВИ ЛИ ПРИВЛИЧА ТАЗИ СФЕРА?
С ръка на сърцето мога да кажа, че тази област на дерматологията 
никога не ме е изкушавала. Без да подценявам нейното значение това 
не е моето призвание.

ВИЕ СТЕ ТРЕТО ПОКОЛЕНИЕ ЛЕКАР. СИНЪТ ВИ АСЕН ПРОЯВЯВА 
ЛИ И ТОЙ АФИНИТЕТ КЪМ ТАЗИ ПРОФЕСИЯ?
Проявява, да. Този път не е лесен и ние със съпругата ми никога не сме 
настоявали той да поеме по него. Изборът е негов и ние го подкрепяме. 
Все пак съм горд и щастлив, че избрал да тръгне по нашия път, въпреки 
че с това, което вижда в къщи със сигурност е наясно, че няма да му е 
лесно.

КАКВА 2022 Г. СИ ПОЖЕЛАВАТЕ?
Нормална!!! На фона на последните две години и това ми се струва 
повече от добре. Пожелавам си здраве, за да може да работим за всичко 
останало.

ЗДРАВЕТО ОТ ПОГЛЕДА НА СПЕЦИАЛИСТА
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Д-р Анна Богданова: 

Всяка бременна  
трябва да посети 
ФЕТАЛЕН МОРФОЛОГ

Феталната морфология е едно от най-
важните изследвания и трябва да сме 
благодарни на напредъка на медицината 
и технологиите, че я имаме

Д-р Анна Богданова е акушер-гинеколог и водещ специалист по фетална 
медицина. Завършва първи цикъл на медицинско образование във 2-ри 
факултет по медицина на Карлов университет, Прага, Чешка република 
и диплома по медицина от Медицински университет – София.
Тя е един от малкото специалисти в България, получили квалификацията 
си по фетална медицина в един от най-престижните учебни центрове 
в света – в периода 2014–2016 г. е научен сътрудник и специализант по 
фетална медицина в Кралски колеж, Лондон, Fetal Medicine Foundation. 
Тази специализация осигурява дългосрочна теоретична и практическа 
работа заедно с най-добрите 
специалисти в света. Д-р Богданова е 
преминала редица курсове в областта 
на Акушерството и гинекологията, 
член е на Българското дружество по 
акушерство и гинекология, Генерална 
медицинска комисия, (GMC), Англия 
и Интернационалната общност по 
ултразвук в Акушерство и Гинекология, 
ISUOG. Работи в Отделението по АГ и 
високорискова бременност на Болница 
Токуда от 2016 г.

Д-Р БОГДАНОВА, ВИЕ ПОЛУЧИХТЕ НАГРАДАТА „ДАНИЕЛА 
СЕИЗОВА“ ЗА ЛЕКАР НА ГОДИНАТА. ЗА КАКВО ВИ БЕШЕ 
ПРИСЪДЕНА И КАКВО ОЗНАЧАВА ТЯ ЗА ВАС?
За мен наградата е много ценна, защото ми бе присъдена в една 
от най-трудните за медиците, но и за пациентите година. Не знам, 
дали съм я заслужила повече от редица достойни лекари. Не съм се 
замисляла толкова за трудностите, не спрях да работя. Заедно с много 
мои колеги в различни специалности бяхме по-екипни отвсякога, 
уповавахме се един на друг, за да се справяме всеки ден, въпреки 
всички въпросителни, свързани с пандемията. Това е изборът, който 
сме направили в крайна сметка – да си лекар не предполага винаги да 
е лесно. Истината е, че бременните имаха много по-голяма нужда от 
подкрепа, съвсем разбираемо – с маските, дистанцията, неизвестните, 
с невъзможността да споделят с близките си момента на раждането. Не 
съм направила нищо неочаквано за професията ни – бях до пациентите 
си и се справихме заедно, с взаимно доверие.

ЗАЩО ИЗБРАХТЕ ДА СТАНЕТЕ АКУШЕР-ГИНЕКОЛОГ?
Аз съм от лекарско семейство и винаги съм знаела, че ще бъда лекар. 
Акушер-гинекологията е най-щастливата и същевременно една от най-
трудните специалности. Да, не знам кога ще се роди някое бебе и кога 
точно ще се наспя (смее се), но пък аз съм първият човек, който вижда 
туптящото сърчице на ехографа, аз съм до майката, когато прегръща 
бебето си за първи път. Заедно с родителите съм, когато имат нужда от 
подкрепа и не мога да ви опиша каква радост изпитваме заедно, когато 
чуем този красив, първи плач на Живота. Благословена съм да съм 
проводник на тези най-хубави и емоционални моменти.

СПЕЦИАЛИЗИРАЛА СТЕ ФЕТАЛНА МОРФОЛОГИЯ И СТЕ ЕДИН ОТ 
НАЙ-ДОБРИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ В БЪЛГАРИЯ В ТАЗИ СФЕРА. ЗАЩО 
СЕ НАСОЧИХТЕ В ТАЗИ ПОСОКА?
Феталната медицина е насочена към грижа към вътреутробния живот 
на бебето и състоянието на майката по време на бременността. Това 
е една сравнително нова специалност, но доста важна и детайлна и 
трябва да сме благодарни на напредъка на медицината и технологиите, 
че я имаме. Бих казала, че е едно от най-важните изследвания и дава на 
майката ключова оценка за бременността й, макар че в България не се 
покрива от НЗОК. 

Изключително съм горда и 
благодарна, че 2 години и половина 
се учих в най-добрата школа в 
света. Аз съм сред малцината 
ученици на бащата на феталната 
медицина проф. Кипрос Николаидес 
в King’s College Hospital, London. Бях научен сътрудник и специализирах 
фетална медицина в Кралския колеж – опит, който осигурява 
теоретична и практическа подготовка на световно ниво, от най-добрите 
специалисти.

ЗАЩО ФЕТАЛНАТА МОРФОЛОГИЯ Е СИЛНО ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ЗА 
ВСЯКА БРЕМЕННА ЖЕНА? ОТГОВОР НА КОИ ВЪПРОСИ ДАВА ТОЗИ 
ПРЕГЛЕД?
Дава много важни за майката и бебето й отговори навреме и ни 
позволява да положим най-добрата медицинска грижа.
Хромозомният скрининг на плода между 11 и 13 гестационна 
седмица е важен, за да дадем оценка, дали има риск за хромозомно 
заболяване още в самото начало на бременността. Така преценяваме, 
дали е високорискова бременността и можем да вземем максимално 
правилните превантивни мерки за оптимален изход – със здрава майка 
и здраво бебе.
Феталната медицина се занимава и със структурни дефекти в 
развитието на фетуса, генетични заболявания, следи как се храни 
плодът, колко кислород и нутриенти приема. Преценяваме и други 
рискове, като прееклампсия (високо кръвно налягане), гестационен 
диабет и др.

ДО КОЛКО НЕИНВАЗИВНИТЕ ГЕНЕТИЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ СА В 
ПОМОЩ НА АКУШЕР-ГИНЕКОЛОГА?
Нискорисковите пациентки могат да продължат рутинното наблюдение 
на бременността, но на пациентките, при които рискът е висок, се 
налагат допълнителни по-точни генетични изследвания.
Инвазивните се препоръчват само на изключително високорисковите 
пациентки, а неинвазивните са щадящи ДНК тестове.
Те ни дават много по-точна информация, напълно безопасни са за 
бременната и за плода, и могат да бъдат направени след 10 гестационна 
седмица. За изследването е нужна само венозна кръв от майката. С 

ЗДРАВЕТО ОТ ПОГЛЕДА НА СПЕЦИАЛИСТА
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получената точна информация, можем да предприемем най-добрите 
мерки за здравето на бременната и бъдещото й дете.

ЗАЩО ЗДРАВНАТА КАСА ПРОДЪЛЖАВА ДА НЕ ЗАПЛАЩА 
ФЕТАЛНАТА МОРФОЛОГИЯ И ПРОМЕНИМА ЛИ Е СПОРЕД ВАС ТАЗИ 
ТЕНДЕНЦИЯ?
Много се надявам Здравната каса да започне да заплаща тези 
прегледи за всички бременни и с колегите ми работим това да се случи. 
Завършилите фетална морфология при проф. Николаидес организираме 
конференции всяка година, на които излагаме факти и статистика, на 
базата на резултатите от нашата работа. 

За нас е цел и кауза прегледите по фетална морфология да се 
извършват по-прецизно, в профилирани центрове, с отговорност и 
грижа за бременните и за бъдещите поколения. Надявам се да се говори 
повече за майчино-фетална медицина и пренатална диагностика, за 
необходимостта това да бъде част от профилактиката и грижата за 
всяка бременна жена. 
Дано и институциите ни чуят.

НА ЗАПАД СЕ ОБРЪЩА СЕРИОЗНО ВНИМАНИЕ И НА 
ИЗСЛЕДВАНЕТО ЗА СТРЕПТОКОКИ В НА БРЕМЕННИТЕ? КАТО 
ЧЕ ЛИ В БЪЛГАРИЯ ТОВА ИЗСЛЕДВАНЕ НЕ Е ДОСТАТЪЧНО 
ЗАСТЪПЕНО. ЗАЩО?
Често жената дори не подозира, че е носител на стрептококи през 
бременността и е много важно да се открие присъствието им навреме.
Тези бактерии се откриват при около 20% от бременните, а предаването 
им на плода се случва в до 70% от случаите. Боледува процент от 
заразените новородени, но това далеч не е малко. Предаваната 
бактерия може да причини тежки усложнения, като сепсис, пневмония, 
менингит, а в най-лошите случаи смъртта на новороденото.
Streptococcus agalactiae или стрептококи Б, е особено опасен и е много 
важно гинекологът да назначи това изследване на бъдещата майка. 
Неговото присъствие може да бъде установено от вагинален секрет, 
цереброспинална течност, урина, храчки или кръв. 
Когато знаем, че бактерията е налична в организма на майката, 
вземаме мерки, за да предотвратим усложненията, и за мен това 
изследване е много важно.

В ЕДНО СВОЕ ИНТЕРВЮ КАЗВАТЕ, ЧЕ ПРЕЗ ПОСЛЕДНАТА ГОДИНА 
АКУШЕР-ГИНЕКОЛОЗИТЕ СА СЕ ПРЕВЪРНАЛИ В ПСИХОЛОЗИ. 
БИХТЕ ЛИ РАЗКАЗАЛИ КАК ПАНДЕМИЯТА ПРОМЕНИ ВАШИЯ 
РИТЪМ И НАЧИН НА РАБОТА?
Нашата професия е много психологическа, защото е свързана с най-
голямото щастие, но и с най-големите страхове на бъдещите родители. 
Ние, лекарите сме до пациентите си, не само в лицето на специалисти, 
но и даваме подкрепа, информираме и им помагаме психологически. 
В условията на пандемия, съвсем разбираемо, бременните са по-
изплашени. От неизвестното, от това, че са сами и не могат да споделят 
най-съкровенните си моменти с любимите си хора – съпруг, семейство. 
Това имам предвид, че сме и психолози, защото те имат нужда от 
човешка подкрепа. Стремим се да поддържаме духа им висок, дори 
по време на самото раждане – шегуваме се, понякога пускаме музика. 
Стараем се, доколко успяваме – жените ще кажат.

ПРИКЛЮЧВА ЛИ С РАЖДАНЕТО ГРИЖАТА ЗА БРЕМЕННАТА? КОИ 
ДА ПОСЛЕДВАЩИТЕ ПРЕГЛЕДИ, КОИТО Е ПРЕПОРЪЧИТЕЛНО ДА 
СЕ НАПРАВЯТ СЛЕД ТОВА?
Много е важно жената да не забравя за собственото си здраве. Месец 
след раждането младата майка трябва да посети гинеколога си, за да 
се проследи възстановяването й: тегло, кръвно налягане, гърди, корем, 
гениталии, дали матката възвръща нормалните си размери. Понякога се 
налагат и хормонални, кръвни и други изследвания.
Мога да кажа, че този първи преглед е и много емоционален. Майките 
споделят снимки на бебето, разказват ми за радостите и притесненията 
си и е нещо средно между преглед и приятелска среща.

И НАКРАЯ – КАКВО ПОЖЕЛАВАТЕ НА НАСТОЯЩИТЕ И БЪДЕЩИТЕ 
СИ ПАЦИЕНТКИ ЗА 2022 Г.?
Здраве, най-вече здраве, за тях и скъпите им хора. Уморихме се да 
чуваме лоши новини, да живеем в страх, разделени, дистанцирани. 
Пожелавам на всички бъдещи майки децата им да се родят в един по-
добър, спокоен и сигурен свят.
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Доц. Цветанка Дянкова: 
Редовното проследяване и адекватно 
изследване е ключово за предпазване  
от рак на маточната шийка
Всички, които са имали или имат ранички (кондиломи) трябва да се проследяват и изследват, 
защото много често заедно с кондиломите има и висок риск за папилома вирус.
Доц. д-р Цветанка Дянкова е акушер-гинеколог, онколог и началник на отделението по оперативна гинекология в Университетска 
специализирана болница за активно лечение по онкология (УСБАЛО). Специализирала е в САЩ през 1992 г. със стипендия на Американската 
асоциация за борба с рака, а 16 години по-късно специализира и в Кливланд клиник – четвъртата по големина болница в САЩ. Работата на 
доц. Дянкова е насочена към профилактиката и ранна диагностика на гинекологичните заболявания. Член е на Световната и на Европейската 
асоциация по гинекология и онкология, а дисертацията й “Лечение и прогностични фактори при авансирал яйчников карцином” е плод на 
наблюдения върху 150 пациенти с операции и химиотерапия.

ДОЦ. ДЯНКОВА, РАКЪТ НА МАТОЧНАТА ШИЙКА Е ВТОРОТО ПО 
ЧЕСТОТА ОНКОЗАБОЛЯВАНЕ В СВЕТА СРЕД ЖЕНИТЕ НА ВЪЗРАСТ 
МЕЖДУ 20 И 55 Г. КАКВО Е ПОЛОЖЕНИЕТО У НАС?
Хормонозависимите тумори – ракът на гърдата и ракът на 
ендометриума (на матката, б.р.) са водещи в световен мащаб, а и у 
нас. Причините за това са скрити в начина на живот, зачестяването 
на метаболитните синдроми, диабета и фамилността, която определя 
първата голяма група хоромонозависими злокачествени заболявания 
при жените. На второ място по честота при жените е карциномът на 
маточната шийка, свързан с високорискови типове HPV.

КОИ СА ОСНОВНИТЕ ПРИЧИНИ НА ЗАБОЛЯВАНЕТО?
Поведението на сексуалните партньори е ключово. Проблемът е, че 
мъжът е преносител, но жената боледува. За да се прекъсне този 
порочен кръг, едното решение е ваксинация при млади момичета – 
12-14 години, както и при жени до 26 години. А второто – редовно 
проследяване и адекватно изследване.

ЗАЩО В БЪЛГАРИЯ ПРИЛОЖЕНЕТО НА HPV ВАКСИНАТА НЕ Е 
ШИРОКО РАЗПРОСТРАНЕНО?
Положението е като при противогрипните ваксини. Хората се 
съмняват, четат много, а недоверието се задълбочава и от факта, че 
зачестиха много автоимунните заболявания и алергиите. А именно 
това са проблемните групи за ваксините, защото жените с автоимунни 
заболявания не са подходящи за тази ваксина. От друга страна жените 
много често не са склонни да се изследват за автоимунно заболяване. У 
нас отдавна има тестове за високо рискови типове HPV, които откриват 
не просто дали си носител на вируса, а кой точно е рисковия тип вирус 
и е желателно жените да се изследват и за него. 

ОСВЕН СЕКСУАЛНОТО ПОВЕДЕНИЕ, КОИ СА ДРУГИТЕ РИСКОВИ 
ФАКТОРИ ЗА ИНФЕКЦИЯ С HPV?
Стресът безспорно сваля имунитета, цигарите пък задържат вируса и 
организмът трудно може да го изчисти. Затова момичета и жени до 30 
години, които пушат, не могат да разчитат на спонтанната регресия на 
вируса. Генетичната предразположеност към вируса също остава рисков 
фактор – по-често онкопапилом се среща при жените, които имат родител 
с карцином. На добър развой на събитията могат да разчитат групата 
до 30 години и случаите, хванати в ранен стадий, както и половината от 
жените, претърпели бримкова конизация (LEEP-процедура). При почти 
50% от тях е възможно пълно изчистване на вируса. Проблем остават 
късно откритите случаи на рак с тежка дисплазия.

СПОРЕД ПОСЛЕДНИТЕ ДАННИ, 40 ЖЕНИ У НАС УМИРАТ ВСЕКИ 
МЕСЕЦ ОТ РАК НА МАТОЧНАТА ШИЙКА. ОТДЕЛНО ВСЕ ПОВЕЧЕ 
ЖЕНИ МЕЖДУ 20 И 45-ГОДИШНА ВЪЗРАСТ СЕ ДИАГНОСТИЦИРАТ 
С ТОВА ЗАБОЛЯВАНЕ И ЧЕСТО ТО СЕ ОТКРИВА ЕДВА, КОГАТО Е В 
НАПРЕДНАЛ СТАДИЙ. КАКВИ СА ПРИЧИНИТЕ?
Една от причините е, че ракът на маточната шийка се развива в 
повече случаи безсимптомно.От друга – най-младите в статистиката 
нямат финансовата възможност за специализираните прегледи. 
Говорим основно за ученички, студентки, безработни момичета, които 
се притесняват да споделят проблема си с близките си и така влизат в 
омагьосания кръг.
У нас все още съществува и проблемът, че много гинеколози бързат да 
обгарят раничките, без предварителни ДНК изследвания за наличието 
на вируса, а това дава по- нататъшни усложнения. Днес медицината 
се развива със страшна скорост – нека е ясно, че обгарянето с лазер 
категорично е остарял метод.

ОСВЕН РАР ТЕСТ (ЦИТОНАМАЗКА), КОЙТО СЕ ПРЕПОРЪЧВА ДВА 
ПЪТИ ГОДИШНО, КОЛКО ЧЕСТО Е ПРЕПОРЪЧИТЕЛНО ДА СЕ 
ПРАВИ ДНК ИЗСЛЕДВАНЕ ЗА НАЛИЧИЕ НА ЧОВЕШКИ ПАПИЛОМА 
ВИРУС?
Честотата е свързана със смяната на партньорите. Всеки нов партньор 
налага ново тестване. При постоянен партньор няма нужда от тест 
по-рано от три години при рисковите групи, и пет години при всички 
останали жени. Обикновената цитонамазка пък е на шест месеца, защото 
не може да даде сигурност на 100% – невинаги клетките реагират.

КОИ СА ПРИЗНАЦИТЕ ЗА НАЛИЧИЕТО НА ПРОБЛЕМ?
Всички, които са имали или имат ранички (кондиломи) трябва да се 
проследяват и изследват, защото много често заедно с кондиломите има 
и висок риск за папилома вирус. Червената лампичка трябва да свети 
при фамилна обремененост, при сменящите по-често партньори, при 
пушачките, и при тези, които не използват презерватив. Както и при 
жените с поставени спирали. Първата индикация е вагинално течение, 
което не се повлиява от лечение.

ВСЯКА БРАДАВИЦА, РАНИЧКА И ПОЛИП ЛИ Е ЗНАК ЗА ПОВИШЕН 
РИСК ОТ РАК НА МАТОЧНАТА ШИЙКА?
Полипите са хормоналнозависим процес, докато раничките са резултат 
от възпаление – при тях участват и вируси, и бактерии. Затова трябва 
да се изследват за HPV.

ИСТИНА ЛИ Е, ЧЕ АКО Е ОТКРИТ НАВРЕМЕ, РАКЪТ НА МАТОЧНАТА 
ШИЙКА МОЖЕ ДА БЪДЕ ИЗЛЕКУВАН НА 100%?
Това важи за случаите insito – неразвит рак. Това е нулев стадий, който 
се лекува само с конизация и при индикации се премахва матката. 
Крайните мерки по премахване на матката се налагат само при 
тежките случаи, след определена възраст – над 40 години, при жени, 
приключили с ражданията.

ЧЕСТИ ОПЛАКВАНИЯ ПРИ ЖЕНИТЕ СА ЦИСТИТ, УПОРИТИ 
ГЪБИЧКИ, ТЕЧЕНИЕ, БОЛКИ В СТАВИТЕ. ПРИ ТАКИВА СИМПТОМИ 
КАКВИ ИЗСЛЕДВАНИЯ ТРЯБВА ДА СЕ НАПРАВЯТ?
Причина за такива оплаквания може да е полова предавана инфекци. 
Симптомите са сходни с тези на хламидия, уреаплазма и микоплазма. 
Затова е най-добре е да се вземе секрет от цервикалния канал на 
маточната шийка и да се изследва. Когато инфекцията се хване 
навреме, се предотвратяват усложнения, които в хроничните фази 
може да са кожни изменения като екземи, ставни проблеми като болки, 
дори нужда от смяна на тазобедрената става, гонартроза (артроза на 
колянната става). Има и белодробни усложнения.

КОЛКО ОПАСНИ СА ТЕЗИ ИНФЕКЦИИ ПРИ БРЕМЕННИТЕ?
В случаи, при които бременната предава някои от тези инфекции 
на бебето, при него може да се получат усложения. Затова е добре, 
преди да се планува бременност, да се направи пакетът от трите 
изследвания – хламидия, уреаплазма и микоплазма. При предадени при 
раждане уреаплазма и микоплазма и при хронични проблеми се налага 
упорито лечение и контрол за ефекта от лечението. Въпреки че може да 
отнеме повече време, проблемът може да се стопира и да не се стига до 
стерилитет.

КАКВО Е ЛЕЧЕНИЕТО?
При открита хламидия, уреаплазма или микоплазма задължително се 
лекуват и двамата партньори с антибиотици. Един курс на лечение е 
средно 14 дни. Следва почивка от месец и се прави контролен преглед, 
за да се види дали всичко е приключило. Хроничните случаи се лекуват 
поне с три антибиотични курса през 20 дни. За да не се стига до такива 
проблеми, е препоръчително да се използват презервативи при случайни 
интимни срещи. В България все още се пренебрегва презервативът. 
Все пак жените са по-загрижени за здравето от мъжете. Те повече се 
изследват и по-често ние, лекарите даваме лечение на двойката по 
изследването на жената. При тези проблеми мъжете не винаги имат 
оплакване, може да има само пукане на ставите. Тук важен е и опитът 
на лекаря.

МОЖЕ ЛИ ХЛАМИДИЯТА ДА ДОВЕДЕ ДО КИСТИ?
Хламидията не е причина за образуване на кисти. Но, ако вече ги има, 
в резултат на възпалителния процес, те може да нараснат. Същото е и 
при миомата. Инфекциите нарасват поради срив на имунната система 
при често прекарани вирусни болести. За да се пазим от стрептококи 
и стафилококи и да пазим имунитета си, е редно да носим медицински 
маски по време на грип. Това е особено важно за училищата, където в 
риск са и учителите.
При прием на антибиотик жените с по-слаба имунна система, 
онкологичен случай в семейството или след тежко изкаран грип, е добре 
да се вземат противогъбичен продукт.

ЗДРАВЕТО ОТ ПОГЛЕДА НА СПЕЦИАЛИСТА


